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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2020  
 
 

TIPO DE AUDITORIA Auditoria Baseada em Riscos 

EXERCÍCIO 2020 

MACROPROCESSO DO IFPE Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional 

PROCESSO DE TRABALHO 
DO IFPE 

● Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de 
Integração e Desenvolvimento Institucional 

● Prestação de Contas 

UNIDADES AUDITADAS Reitoria - PRODIN 

CÓDIGOS UG’s 158136 

GESTORES RESPONSÁVEIS  José Carlos de Sá Júnior (158136), Juliana Souza de Andrade 
(158136) 

 
 

1 – Introdução 
 
Em atendimento aos itens nº 01 e 02 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 
(PAINT) do exercício 2020, à demanda prevista na Ordem de Serviço nº 003/2020 da 
Auditoria-Geral e consoante o estabelecido na Instrução Normativa – Secretaria Federal de 
Controle (IN/SFC) nº 03, de 09/06/2017, apresentamos os resultados dos exames que 
tiveram como objetivo avaliar os mecanismos de Governança (liderança, estratégia e 
controle); identificar e avaliar os eventos de riscos da Unidade detentora dos Processos de 
Trabalho “Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração e 
Desenvolvimento Institucional” e “Prestação de Contas”, no âmbito do Macroprocesso 
Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional, sob a responsabilidade da Pró-
Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional (PRODIN). 

 
O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 18 de fevereiro de 2020 a 30 de 
abril de 2020, por meio de análise documental, realização de entrevistas, análises e 
consolidação de informações, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 
Serviço Público Federal. 
 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.
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2 – Resultados dos exames 
 
2.1 INFORMAÇÃO  
A governança no âmbito da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFPE (PRODIN) 
se encontra em estágio inicial (Iniciando). 
 
Fato: 
De acordo com o site do Tribunal de Contas da União (TCU), o referido órgão de controle 
“vem realizando levantamentos para conhecer melhor a situação da governança no setor 
público e estimular as organizações públicas a adotarem boas práticas de governança”.  
 
Nos termos Referencial Básico de Governança do TCU, documento que reúne as boas práticas 
que devem ser observadas pelas organizações para melhoria do desempenho dos órgãos e 
entidades públicas, governança é assim definida: 
 

Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de 
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da sociedade. (TCU, 2014, pag. 26)1 

 
No mesmo sentido, o Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, definiu governança pública 
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”2. 
 
Sendo assim, pela relevância do tema, orientado, principalmente, pelo Referencial básico 
de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública/TCU, foi elaborado 
e aplicado à PRODIN, em 10/03/2020, um questionário composto por trinta e três questões, 
todas relacionadas aos mecanismos de governança (APÊNDICE A), cada uma com quatro 
alternativas de resposta. 
 
O questionário utilizado para avaliação da Governança foi dividido de acordo com os 
mecanismos para o exercício da governança, conforme estabelecido no Referencial Básico 
de Governança do TCU. 
 
Os mecanismos de governança foram desdobrados com base em seus componentes, 
conforme quadro a seguir: 
 
 
 

 
1 TCU. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública / Tribunal 
de Contas da União. Versão 2 - Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014. 
2 BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm>. Acesso em: 24 abr. 2020. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.203-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.203-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm
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Quadro 1 - Componentes avaliados 

Mecanismos para o exercício da governança Práticas relativas 

Liderança 

Componente L1 - Pessoas e competências 

Componente L2 - Princípios e comportamentos 

Componente L3 - Liderança organizacional 

Componente L4 - Sistema de governança 

Estratégia Componente E2 - Estratégia organizacional 

Controle 

Componente C1 - Gestão de riscos e controle interno 

Componente C3 - Accountability e transparência 

Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE, adaptado do Referencial básico de governança aplicável a órgãos e 
entidades da administração pública / TCU. 

 
Observa-se, a partir análise do Quadro 1, que alguns dos componentes referenciados pelo 
TCU não foram objeto de avaliação nesta ação de auditoria, haja vista estarem relacionados 
à uma análise macro da Instituição, conforme entendimento da Auditoria Interna do IFPE. 
Seguindo este mesmo princípio, os Componentes utilizados em referência ao documento 
do TCU tiveram suas questões (práticas) adaptadas ao nível de Unidade Sistêmica, de modo 
que fosse possível aferir a Governança desse patamar organizacional. 
 
Para cada pergunta, o questionário apresentava quatro alternativas de resposta, conforme 
demonstrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Alternativas de respostas  

Peso Descrição 

0 
[Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a prática, bem como não iniciou planejamento 
para adotá-la. 

1 
[Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de reunião, 
estudos preliminares etc). 

2 
[Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento realizado; ou a prática não é executada uniformemente em 
toda a organização. 

3 
[Aprimorado] A organização adota integralmente a prática apresentada, de modo uniforme, o que 
se evidencia em documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) resultante(s) 
de sua execução. 

Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE. Adaptado da AUDIN - UNIPAMPA. 
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Para cálculo do Nível de Governança, foi utilizada a seguinte fórmula: 
  

Nível de Governança = Pontos obtidos X 100% 
                                    99 

 
Para a identificação do Nível de Governança, foram adotadas as seguintes referências:  
 

Quadro 3 - Referencial para avaliação do nível de governança 

Nível de Governança 

Estágios Intervalos 

 
Inicial 

Inexpressivo 0% - 14,99% 

Iniciando 15% - 39,99% 

Intermediário  40% - 70% 

Aprimorado 70,01% - 100% 

Fonte: Acórdão 588/2018-TCU-Plenário 

 
Com base nas informações obtidas, a PRODIN obteve a seguinte pontuação: 
 

Quadro 4 – Total de pontos obtidos pela PRODIN 

Peso Alternativas de respostas 
Quantidade 
de respostas 

Pontos 
obtidos 

0 
[Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la. 

13 0 

1 

[Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc). 

4 4 

2 

[Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a organização. 

2 4 

3 

[Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

9 27 

Total 35 

Fonte: Extrato de entrevista 

 
A partir dos cálculos realizados, verificou-se que o nível de Governança da PRODIN se 
encontra em estágio inicial (iniciando), conforme evidenciado no gráfico a seguir:  
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Gráfico 1 - Resultado do nível de governança da PRODIN 

 
 

Para facilitar a compreensão das informações obtidas, apresentamos, no quadro a seguir, a 

síntese das informações, agrupadas por mecanismo de governança, conforme Referencial 

de Governança/TCU. 

 

Quadro 5 - Análise por mecanismos e práticas de governança 

Componentes dos 
mecanismos de 

Governança 
Práticas de Governança Síntese das Informações 

Liderança / 
Pessoas e 
competências 

L1.1 - Estabelecer e dar 
transparência aos processos de 
seleção de membros do conselho de 
administração ou equivalente e da 
alta administração. 
L1.2 - Assegurar a adequada 
capacitação dos membros da alta 
administração. 
L1.3 - Estabelecer sistema de 
avaliação de desempenho de 
membros da alta administração. 
L1.4 -Garantir que o conjunto de 
benefícios, caso exista, de membros 
de conselho de administração ou 
equivalente e da alta administração 
seja transparente e adequado para 
atrair bons profissionais e estimulá-
los a se manterem focados nos 
resultados organizacionais. 

De acordo com as informações colhidas durante 
a entrevista, a PRODIN encontra-se em fase de 
reestruturação, com a designação da Pró-Reitora 
e novos servidores. Verificou-se, também, que os 
critérios para seleção e permanência dos 
gestores não estão formalmente definidos. 
 
Além disso, verificou-se que o Planejamento de 
Ação Operacional da PRODIN, o qual se 
encontrava em construção, contempla, dentre 
outras, a seguinte iniciativa: “Instituir programa 
de capacitação gerencial do servidor e sua 
qualificação para o exercício de atividades de 
direção e assessoramento.” 
 
No que se refere à adequada capacitação dos 
membros da Unidade e quanto à existência de 
um sistema de avaliação desempenho, a gestora 
da Unidade informou que ainda não adota a 
prática.  

Liderança / 
Princípios e 
comportamentos 

L2.1 - Adotar código de ética e 
conduta que defina padrões de 
comportamento dos membros do 
conselho de administração ou 
equivalente e da alta administração. 
L2.2 - Estabelecer mecanismos de 
controle para evitar que 
preconceitos, vieses ou conflitos de 
interesse influenciem as decisões e 
as ações de membros do conselho de 
administração ou equivalente e da 

A gestora da PRODIN informou que, por se tratar 
de norma geral, o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Federal é de conhecimento de 
todos os servidores da Unidade. 
 
Em relação ao Código de Ética do IFPE, a gestora 
entende que apenas ela tem conhecimento do 
referido normativo. 
 
Sobre a existência de mecanismos de controle 
para evitar que preconceitos, vieses ou conflitos 
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Componentes dos 
mecanismos de 

Governança 
Práticas de Governança Síntese das Informações 

alta administração. 
L2.3 - Estabelecer mecanismos para 
garantir que a alta administração 
atue de acordo com padrões de 
comportamento baseados nos 
valores e princípios constitucionais, 
legais e organizacionais e no código 
de ética e conduta adotado. 

de interesse influenciem as decisões e as ações 
de membros da Unidade, a gestora esclareceu 
que os produtos (Relatório de Gestão, 
Normativos, PDI) da PRODIN são submetidos à 
instâncias superiores para avaliação. 
 
No mesmo sentido, foi publicada Portaria 1.401, 
de 18 de outubro de 2019, que institui o Fórum 
dos Administradores do IFPE.  

Liderança / 
Liderança 
organizacional 

L3.1 - Avaliar, direcionar e monitorar 
a gestão da organização, 
especialmente quanto ao alcance de 
metas organizacionais. 

Foi publicada a Portaria nº 239, de 18 de 
fevereiro de 2020, que constitui comissão para 
elaboração de proposta de organograma da 
Reitoria e dos Campi, com prazo conclusão 
previsto para 29 de abril de 2020. Conforme 
informado pela Pró-Reitora, o trabalho de 
conclusão e aprovação dos organogramas servirá 
de insumo para elaboração dos Regimentos 
Internos. 

Liderança / 
Sistema de 
governança 

L4.2 - Garantir o balanceamento de 
poder e a segregação de funções 
críticas. 

A gestora da Unidade informou que ainda não 
adota a prática. 

Estratégia / 
Estratégia 
organizacional 

E2.2 - Estabelecer a estratégia da 
organização. 
E2.3 - Monitorar e avaliar a execução 
da estratégia, os principais 
indicadores e o desempenho da 
organização. 

Encontra-se em fase de elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2023, 
com previsão de conclusão em julho de 2020.  
 
Paralelo a esta atividade, a instituição 
desenvolve ações com objetivo de adotar o 
sistema Geplanes, através do qual será realizado 
o monitoramento das ações definidas no plano 
de ação, cujo prazo de conclusão estava previsto 
para 31/03/2020. 
 
O  Planejamento de Ação Operacional da PRODIN 
está em fase de elaboração, cujo prazo de 
conclusão estava previsto para 31/03/2020. 
 
Segundo a gestora da PRODIN, a data da 1ª 
reunião de monitoramento do plano de ação está 
prevista para 30/06/2020. 

Controle / Gestão 
de riscos e 
controle interno 

C1.1 - Estabelecer sistema de gestão 
de riscos e controle interno. 
C1.2. Monitorar e avaliar o sistema 
de gestão de riscos e controle 
interno, a fim de assegurar que seja 
eficaz e contribua para a 
melhoria do desempenho 
organizacional. 

A Unidade não possui seus processos mapeados 
e ainda não realiza a gestão de riscos, embora o 
IFPE disponha de uma Política de Gestão de 
Riscos (Resolução nº 57/2018 - CONSUP) e de 
processos de trabalho definidos e aprovados por 
meio de Resolução do Comitê de Governança, 
Riscos e Controles do IFPE (Resolução nº 18/2019 
- CGRC). 
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Componentes dos 
mecanismos de 

Governança 
Práticas de Governança Síntese das Informações 

A gestora da PRODIN informou que o processo de 
trabalho "Prestação de Contas" obedece a regras 
estabelecidas pelo TCU. Nesse contexto, foi 
publicada a Portaria nº 71, de 16 janeiro de 2020, 
na qual constam as atividades e prazos para 
execução do referido processo. 
 
Além disso, a PRODIN editou a Orientação 
Normativa Nº 1/2020/PRODIN/REITORIA/IFPE, 
cujo escopo dispõe sobre a metodologia para 
elaboração do Relatório de Gestão 2019 do IFPE. 

Controle / 
Accountability e 
transparência 

C3.1 - Dar transparência da 
organização às partes interessadas, 
admitindo-se o sigilo, como exceção, 
nos termos da lei. 
C3.2 - Prestar contas da 
implementação e dos resultados dos 
sistemas de governança e de gestão, 
de acordo com a legislação vigente e 
com o princípio de accountability. 
C3.3 - Avaliar a imagem da 
organização e a satisfação das 
partes interessadas com seus 
serviços e produtos. 
C3.4 - Garantir que sejam apurados, 
de ofício, indícios de irregularidades, 
promovendo a responsabilização em 
caso de comprovação. 

No que se refere à transparência e à prestação de 
contas (accountability), verificou-se que os 
Relatórios de Gestão, Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), documentos norteadores e 
informações gerais sobre a PRODIN são 
publicados no sítio do IFPE, disponível no 
seguinte endereço: https://portal.ifpe.edu.br/o-
ifpe/desenvolvimento-institucional. 
 
A gestora da PRODIN informou que até o 
presente momento vivenciou apenas uma 
situação de indício de irregularidade. Em 
resposta à conduta inadequada de servidor 
lotado na Unidade, a chefia da PRODIN solicitou 
providências à Diretoria de Gestão de Pessoas, 
além de colocá-lo à disposição da referida 
Unidade. Para tanto, foi aberto Processo nº 
23294.001670.2020-42. 
 
Sobre a avaliação da imagem da organização e a 
satisfação das partes interessadas com seus 
serviços e produtos, a gestora da PRODIN 
informou que ainda não adota a prática. 

Fonte: Extrato de entrevista 

 
Informações mais detalhadas sobre os itens analisados durante a avaliação do Nível de 
Governança da PRODIN podem ser consultadas no APÊNDICE A (Extrato de Entrevista), no 
qual constam as perguntas respondidas pela gestão.  
 
 
2.2 INFORMAÇÃO 
Avaliação do nível de riscos do Processo de Trabalho “Planejamento, Organização e Direção 
da Política e Diretrizes de Integração e Desenvolvimento Institucional”. 
 
Fato: 
Inicialmente, esclarecemos que o objetivo desta etapa do procedimento de auditoria teve 
como intenção orientar a gestão acerca da aplicação da Política de Gestão de Riscos do IFPE 

https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/desenvolvimento-institucional
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/desenvolvimento-institucional
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(Resolução CONSUP nº 57/2018); e cooperar com a gestão no tocante ao gerenciamento de 
riscos dos processos de trabalhos definidos no PAINT 2020. 
 
Para tanto, a equipe de auditoria, por meio de Solicitação de Auditoria nº 003-01/2020, em 
11/03/2020, requisitou à PRODIN que descrevesse as principais atividades desenvolvidas e 
os eventos de riscos associados relacionados ao Processo de Trabalho Planejamento, 
Organização e Direção da Política e Diretrizes de Desenvolvimento Institucional, conforme 
definido na identificação dos Processos de Trabalho da instituição (Resolução nº 18/2019 
CGRC). 
 
Em resposta à referida solicitação, a PRODIN encaminhou o Ofício Nº 17/2020-
PRODIN/GR/IFPE, em 19/03/2020, com as seguintes informações:  
 

[...] 
1 Considerando a Solicitação de Auditoria supramencionada, que solicita 
descrever as principais atividades desenvolvidas pela Prodin e os eventos de 
riscos associados, à luz da Resolução no 18/2019 CGRC, em relação ao processo 
de trabalho Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de 
Desenvolvimento Institucional. 
 
2 Considerando que assumimos a Prodin no dia 01 de novembro de 2019, durante 
o período eleitoral do IFPE, o qual somente se encerrou no dia 03 de dezembro 
de 2019 com a publicação do resultado final. 
 
3 Considerando que até o momento, já tivemos duas saídas de servidores do 
setor, bem como a chegada de três novos, o que enseja redistribuição de 
atividades e novas orientações. 
 
4 Considerando que ao iniciarmos na Prodin identificamos projetos prioritários 
para atuação, direcionando assim todos os esforços do setor. 
 
5 A Prodin desenvolveu poucas ações diretas visando ao atingimento dos 
objetivos dispostos no processo de trabalho mencionado acima, mas, em alguns 
casos, realizamos ações indiretas, que colaboraram, a nosso ver, em parte para o 
desenvolvimento desses objetivos, conforme descrito no anexo. 
[...] 
 

Anexo ao referido ofício, a PRODIN indicou os eventos de riscos relacionados ao processo 
de trabalho “Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração e 
Desenvolvimento Institucional”, conforme apresentado a seguir: 
 

Quadro 6 - eventos de riscos relacionados ao processo de trabalho “Planejamento, 
Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração e Desenvolvimento 

Institucional” 

Objetivos Ações realizada Evento de Risco 

I - promover a 

articulação entre a 

Reitoria e os 

Campi;  

Não foram realizadas ações específicas, como já aconteceu 
antes, a exemplo da Reitoria Itinerante. 
Mas consideramos que ao realizar as várias ações de 

capacitação acerca do planejamento 2020, onde gestores da 

Não realizar 

eventos/momentos 

de promoção da 

articulação. 
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Objetivos Ações realizada Evento de Risco 

  Reitoria e dos Campi puderam estar presentes, estávamos 

indiretamente promovendo a articulação. 

II - promover a 

articulação entre 

os Campi; 

  

Não foram realizadas ações específicas.. 

Mas consideramos que ao realizar as ações de capacitação 

acerca do planejamento 2020, onde reunimos campi de áreas 

semelhantes ou que estavam localizados em regiões próximas, 

estávamos indiretamente promovendo a articulação. 

Não realizar 

eventos/momentos 

de promoção da 

articulação. 

XI - promover a 

articulação e o 

compartilhament

o de experiências 

entre os gestores 

do Instituto 

Federal de 

Pernambuco; 

Não foram realizadas ações específicas. 

Mas consideramos que durante as ações de capacitação do 

planejamento e de elaboração do Relatório de Gestão com a 

Comissão Central, tivemos momentos de compartilhamentos 

de experiências. 

Não realizar eventos 

de promoção da 

articulação e 

compartilhamento de 

experiências. 

XV - representar o 

Instituto Federal 

de Pernambuco 

nos foros 

específicos da 

área, quando se 

fizer necessário; 

A Prodin integra o Fórum de Desenvolvimento Institucional 
(FDI), da Rede Federal. 
Porém, ainda não participamos de nenhuma reunião. A que 

estava prevista para o período de 24 a 26/03/2020 foi adiada 

em razão da pandemia do coronavírus. 

Deixar de ser 

convocado para 

participar do Fórum. 

XX - elaborar as 

propostas de 

política de 

atuação do IFPE; 

Nenhuma ação realizada. Consideramos, inclusive, que não 
compete à Prodin elaborar as propostas de política de atuação 
do IFPE, uma vez que são muitas.  
Cabe à Prodin integrar os grupos específicos de construção. Por 

sua vez, cabe à Prodin a elaboração da proposta da Política de 

Desenvolvimento Institucional do IFPE.  

Não serem 

constituídas as 

comissões de 

elaboração. 

XIX - propor 

políticas e 

projetos 

estratégicos de 

atuação, visando o 

desenvolvimento 

institucional; 

Não foram realizadas ações específicas. 

Consideramos, inclusive, que não compete à Prodin propor 
políticas e projetos estratégicos de atuação, mas participar de 
sua elaboração junto às áreas. 
Estamos coordenando os trabalhos de elaboração do PDI 2020 

2024 que trará os objetivos estratégicos do IFPE para os 

próximos 5 anos. 

O PDI não é proposto pela Prodin, apenas coordenado e sua 

construção ocorre de forma coletiva com a comunidade, 

inclusive em sua última fase, com a participação da 

comunidade externa, através de consulta pública. 

A Prodin não se sentir 

apta/competente 

para propor políticas 

e projetos 

estratégicos. 
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Objetivos Ações realizada Evento de Risco 

XXI - subsidiar, 

com estudos e 

informações, a 

formulação de 

políticas internas; 

A Coordenação de Controle e Informações Institucionais (CCII), 
vinculada à Prodin, fornece aos gestores os indicadores e os 
resultados do IFPE nos sistemas governamentais. 
Em relação a estudos, ainda não foram realizadas ações 
específicas, mas estamos desenvolvendo um trabalho em 
relação à elaboração de indicadores institucional que será 
apresentado aos gestores da Reitoria e Campi, durante os 
trabalhos do PDI. 

Não termos mais os 

sistemas do governo 

federal que fornecem 

os resultados da 

instituição, a exemplo 

da Plataforma Nilo 

Peçanha. 

XXII - assessorar as 

Pró-reitorias por 

meio de 

informações, 

análises, pesquisas 

e estudos de 

indicadores; 

A Coordenação de Controle e Informações Institucionais (CCII), 

vinculada à Prodin, fornece aos gestores os indicadores e os 

resultados do IFPE nos sistemas governamentais. 

Em relação a estudos, ainda não foram realizadas ações 

específicas, mas estamos desenvolvendo um trabalho em 

relação à elaboração de indicadores institucional que será 

apresentado aos gestores da Reitoria e Campi, durante os 

trabalhos do PDI. 

A Prodin não ter mais 

em seu quadro o 

servidor com a 

formação em 

Estatística. 

Fonte: Ofício nº 17/2020-PRODIN/GR/IFPE 

 
Da análise das informações recepcionadas, a equipe de auditoria, inicialmente, identificou 
os riscos inerentes; posteriormente, avaliou e mensurou esses riscos; por fim, calculou o 
nível de cada risco identificado. Para tanto, foram seguidos os parâmetros estabelecidos no 
Sistema Aghata, o qual foi adotado como ferramenta de tecnologia de suporte ao processo 
de gerenciamento de riscos do IFPE, conforme Resolução nº 11/2019 CGRC. 
 
Após as considerações da Auditoria, foi encaminhada planilha para validação das 
informações pela PRODIN, cuja conclusão dessa ação foi comunicada à equipe de auditoria 
em 22/04/2020. Como resultado dos trabalhos, apresentamos o quadro consolidado da 
classificação dos eventos de risco relacionados ao processo de trabalho Planejamento, 
Organização e Direção da Política e Diretrizes de Desenvolvimento Institucional, com 
classificação de acordo com o maior nível de risco: 
 
 

Quadro 7 - Identificação e mensuração do nível de risco do processo de trabalho 
Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Desenvolvimento 

Institucional 

Prioridade Subprocessos 
Identificação do(s) evento(s) de 

risco (Possíveis problemas) 

Nível de 
Risco 

(NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

1 
Elaboração de proposta de 
políticas de atuação do IFPE 

Não observar o conteúdo relevante 
ou não elaborar propostas de 

política de atuação do IFPE 
16 Risco Crítico 

2 
Desenvolvimento 

institucional 
Propor políticas que não promovam 

o desenvolvimento institucional 
16 Risco Crítico 
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Prioridade Subprocessos 
Identificação do(s) evento(s) de 

risco (Possíveis problemas) 

Nível de 
Risco 

(NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

3 
Articulação entre a Reitoria 

e os Campi 
Não realizar eventos/momentos de 

promoção da articulação 
6 

Risco 
Moderado 

4 Articulação entre os Campi 
Não realizar eventos/momentos de 

promoção da articulação 
6 

Risco 
Moderado 

5 

Articulação e o 
compartilhamento de 
experiências entre os 

gestores do Instituto Federal 
de Pernambuco 

Não realizar eventos de promoção 
da articulação e compartilhamento 

de experiências 
6 

Risco 
Moderado 

6 
Representação do Instituto 

Federal de Pernambuco 

Deixar de ser convocado para 
participar do Fórum ou não 

realização dos fóruns 
6 

Risco 
Moderado 

7 
Apoio a formulação de 

políticas internas 
Estudos e informações 

incompletas/irrelevantes 
4 

Risco 
Moderado 

8 Assessoria às Pró-Reitorias 
Estudos, análises e informações 

incompletas/irrelevantes 
4 

Risco 
Moderado 

Nível de risco do processo (média dos riscos) 8 Risco Alto 

Fonte: AUDI - IFPE 

 
Para classificação no nível de risco, foi adotada a seguinte referência: 
 

Quadro 8 - Classificação do Nível de Risco 

Classificação do Nível de Risco Faixa 

Risco Pequeno 1 – 3 

Risco Moderado 4 – 6 

Risco Alto 8 – 15 

Risco Crítico 16 - 25 

Fonte: Sistema Aghata 

 
Informações detalhadas sobre a avaliação dos eventos de riscos podem ser consultadas no 
APÊNDICE B. 
 
Como se verifica no Quadro 7, o processo de trabalho “Planejamento, Organização e 
Direção da Política e Diretrizes de Desenvolvimento Institucional” possui dois subprocessos, 
“Elaboração de proposta de políticas de atuação do IFPE” e “Desenvolvimento 
institucional”, que apresentaram níveis de risco críticos. Dessa forma, cabe a gestão adotar 
ações para lidar com os riscos atualmente identificados, priorizando os referidos 
subprocessos, conforme estabelece o art. 5º, XIII, da Política de Gestão de Riscos: 
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XIII - resposta a riscos: qualquer ação adotada para lidar com riscos, podendo 
consistir em: 
 
a) aceitar o risco por uma escolha consciente; 
b) transferir o risco a outra parte; 
c) evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade que dá 

origem a ele;  
d) mitigar o risco, diminuindo a probabilidade de ocorrência ou minimizando 

suas consequências. 

 
Salientamos que o Plano de Gestão de Riscos do IFPE deve estabelecer a metodologia para 
gestão dos riscos da referida instituição. Dessa forma, quando o mencionado plano for 
aprovado, deverá ser observado. 
 
2.3 INFORMAÇÃO 
Avaliação do nível de riscos do Processo de Trabalho “Prestação de Contas”. 
 
Fato: 
Inicialmente, esclarecemos que o objetivo desta etapa do procedimento de auditoria teve 
como intenção orientar a gestão acerca da aplicação da Política de Gestão de Riscos do IFPE 
(Resolução CONSUP nº 57/2018); e cooperar com a gestão no tocante ao gerenciamento de 
riscos dos processos de trabalhos definidos no PAINT 2020. 
 
Para o desenvolvimento dos trabalhos, a equipe de auditoria utilizou a Portaria nº 71, de 16 
janeiro de 2020, na qual constam as atividades e prazos para execução do processo de 
Prestação de Contas. Além disso, foi demandada à PRODIN a identificação dos eventos de 
riscos e causas relacionadas ao referido processo de trabalho. Quanto à referida portaria, 
vale registrar que ela foi disponibilizada (em 10/03/2020) durante a entrevista de avaliação 
do nível de governança (item 2.1 deste relatório). 
 
Para melhor entendimento do Processo de Prestação de Contas e para fazer uma melhor 
avaliação dos riscos, julgou-se pertinente a realização da modelagem do referido processo. 
Após interações entre a equipe de auditoria interna e a PRODIN, concluiu-se a modelagem 
(vide APÊNDICE C). Diante disso, sugere-se que a referida modelagem seja testada pela 
PRODIN. Caso seja necessário, convém implementar melhorias. 
 
Cabe lembrar que o IFPE, por meio do seu Comitê de Governança, Riscos e Controles, emitiu 
Resolução nº 10/2019, que definiu o Sistema BPMN como ferramenta de tecnologia e 
suporte ao mapeamento de processos. Além disso, foi emitida a Resolução nº 12/2019, que 
aprovou o mapeamento em camadas dos processos. 
 
De acordo com o Manual de Gestão por Processos (2013), do Ministério Público Federal 
(MPU), o Mapeamento de Processo “consiste em identificar como os processos da 
organização são realizados e desenhar um fluxograma, representando o tempo e as 
responsabilidades na execução”.3 Diante disto, o mapeamento dos processos é uma 

 
3 Ministério Público Federal. Manual de gestão por processos/Secretaria Jurídica e de Documentação/ 
Escritório de Processos Organizacionais do MPF. - Brasília: MPF/PGR, 2013. Disponível em: 
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ferramenta necessária para o fortalecimento dos controles internos administrativos. 
 
Com base nas informações da Portaria nº 71 de 16 janeiro de 2020, da modelagem do 
processo de trabalho de Prestação de Contas e das informações da PRODIN, a equipe de 
auditoria, inicialmente, identificou os riscos inerentes; posteriormente, avaliou e mensurou 
esses riscos; por fim, calculou os níveis de riscos. Para tanto, foram seguidos os parâmetros 
estabelecidos no Sistema Aghata, o qual foi adotado como ferramenta de tecnologia de 
suporte ao processo de gerenciamento de riscos do IFPE, conforme Resolução nº 11/2019 
CGRC. 
 
Após as considerações da Auditoria, foi encaminhada planilha para validação das 
informações pela PRODIN, cuja conclusão dessa ação foi comunicada à equipe de auditoria 
em 22/04/2020. Como resultado dos trabalhos, apresentamos o quadro consolidado dos 
eventos de risco relacionados ao processo de trabalho Prestação de Contas, com 
classificação de acordo com o maior nível de risco: 
 

Quadro 9 - Identificação e mensuração do nível de risco do processo de trabalho 
“Prestação de Contas” 

Prioridade Subprocessos/Atividades4 
Identificação do(s) evento(s) de risco 

(Possíveis problemas) 

Nível de 
Risco 

 (NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

1 
Elaboração os capítulos do 

Relatório pelos setores 

Não elaboração dos textos 6 
Risco 

Moderado 

Não observar o conteúdo obrigatório 6 
Risco 

Moderado 

2 

Envio dos conteúdos do 
Relatório para 

consolidação pela 
subcomissão de integração 

Envio de conteúdos incompletos 4 
Risco 

Moderado 

3 
Lançamento do RG no e-

Contas e publicação no site 
do IFPE 

Deixar de lançar o RG no e-Contas e 
publicação no site do IFPE 

3 
Risco 

Pequeno 

4 

Constituição da Comissão 
para elaboração do RG, por 

meio de Portaria da 
Reitoria 

A portaria não conter os elementos 
necessários para aprovação 

2 
Risco 

Pequeno 

5 
Instalação da Comissão e 
apresentação do Plano de 

Trabalho 
Não elaborar o Plano de Trabalho 2 

Risco 
Pequeno 

 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm>. Acesso em: 23 de abr. 
2020. 
4 Informações extraídas da Portaria GR/IFPE nº 71 de 16 janeiro de 2020.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm
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Prioridade Subprocessos/Atividades4 
Identificação do(s) evento(s) de risco 

(Possíveis problemas) 

Nível de 
Risco 

 (NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

6 

Reuniões da Comissão: 
definição das informações, 

dos indicadores e 
resultados relevantes que 

comporão o RG 
 

Não agendar as reuniões 2 
Risco 

Pequeno 

Deixar de contemplar (parcial ou 
total) orientação do TCU para 

elaboração do RG 
2 

Risco 
Pequeno 

7 
Envio dos conteúdos do 

Relatório para os setores 
 

Não enviar o conteúdo obrigatório do 
Relatório aos setores 

2 
Risco 

Pequeno 

Envio de conteúdos incompletos 2 
Risco 

Pequeno 

8 

Envio dos capítulos para 
análise parcial da Auditoria 

Interna e Gabinete da 
Reitoria 

Análise inadequada 2 
Risco 

Pequeno 

9 
Devolução do material pela 

AUDI e Gabinete da 
Reitoria com análise parcial 

Atraso da análise parcial da AUDI 
e/ou do Gabinete da Reitoria 

2 
Risco 

Pequeno 

10 
Envio para a Auditoria 

Interna (emissão do 
Relatório) 

Relatório não observar o conteúdo 
obrigatório 

2 
Risco 

Pequeno 

11 
Apreciação do Relatório de 

Gestão pelo CONSUP 
Impossibilidade de realização de 

reuniões 
2 

Risco 
Pequeno 

12 Revisão textual final 
Erros ortográficos ou gramaticais no 

material 
2 

Risco 
Pequeno 

13 
Diagramação do Relatório 
e das peças da prestação 

de contas 

Documentos enviados em diversos 
formatos 

2 
Risco 

Pequeno 

14 

Apresentação da nova 
estrutura do Relatório de 

Gestão para a 
Administração Superior 

Não elaborar material para 
apresentação 

1 
Risco 

Pequeno 

15 

Constituição da Comissão 
para elaboração do RG, por 

meio de Portaria da 
Reitoria 

Não solicitar emissão de portaria 1 
Risco 

Pequeno 

Indicar integrante com perfil 
inadequado ou não indicar os 

membros para compor a Comissão 
1 

Risco 
Pequeno 

Nível de risco do processo (média dos riscos) 2 
Risco 

Pequeno 

Fonte: AUDI - IFPE 
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Para classificação no nível de risco, foi adotada a referência contida no Quadro 8. 
 
Informações detalhadas sobre a avaliação dos eventos de riscos podem ser consultadas no 
APÊNDICE D. 
 
Como se verifica no Quadro 9, o processo de trabalho “Prestação de Contas” possui duas 
atividades, “Elaboração os capítulos do Relatório pelos setores” e “Envio dos conteúdos do 
Relatório para consolidação pela subcomissão de integração”,  que apresentaram nível de 
risco moderado. Dessa forma, cabe a gestão adotar ações para lidar com os riscos 
atualmente identificados, priorizando as referidas atividades, conforme estabelece o art. 
5º, XIII, da Política de Gestão de Riscos: 
 

XIII - resposta a riscos: qualquer ação adotada para lidar com riscos, podendo 
consistir em: 
a) aceitar o risco por uma escolha consciente; 
b) transferir o risco a outra parte; 
c) evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade que dá 

origem a ele;  
d) mitigar o risco, diminuindo a probabilidade de ocorrência ou minimizando 

suas consequências. 

 
Salientamos que o Plano de Gestão de Riscos do IFPE deve estabelecer a metodologia para 
gestão dos riscos da referida instituição. Dessa forma, quando o mencionado plano for 
aprovado, deverá ser observado. 
 
Por fim, cabe a gestão alertar, periodicamente, os responsáveis pelas atividades 
“Elaboração os capítulos do Relatório pelos setores” e “Envio dos conteúdos do Relatório 
para consolidação pela subcomissão de integração” sobre o novo prazo para apresentação 
do Relatório de Gestão, conforme estabelecido na Decisão Normativa 182, de 19 de março 
de 2020, que prorroga os prazos para apresentação das prestações de contas estabelecidos 
na Decisão Normativa 178/2019. Na ocorrência de reiterados descumprimentos de prazos 
por parte dos responsáveis, sugere-se que seja comunicada a situação ao Dirigente Máximo 
da Unidade. 
 
 
3 – Considerações Finais 
 
Esta ação de auditoria teve como objetivo avaliar os mecanismos de Governança (liderança, 
estratégia e controle), identificar e avaliar os eventos de riscos dos Processos de Trabalho 
“Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração e 
Desenvolvimento Institucional” e “Prestação de Contas”, no âmbito da Pró-Reitoria de 
Integração e Desenvolvimento Institucional (PRODIN). 
 
Em face aos exames realizados, concluiu-se que o nível de Governança da PRODIN se 
encontra em estágio inicial (iniciando), conforme metodologia aplicada no 
desenvolvimento desta ação de auditoria.  
 
Sobre a Governança nas instituições públicas, o TCU realizou levantamentos nas instituições 
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nos exercícios 2014, 2017 e 2018, assim como estava previsto a realização de novo 
levantamento no exercício 2020. Porém, em virtude da pandemia da doença causada pelo 
novo coronavírus (COVID-19) sobre as rotinas administrativas das organizações públicas 
federais, o TCU adiou o levantamento para o exercício 2021. Neste sentido, encontra-se 
disponível no site do referido órgão o questionário que será utilizado pelo TCU (ANEXO I). 
Caso a gestão julgue conveniente, poderá se antecipar e adotar medidas que visem atender 
aos critérios propostos pelo TCU.  
 
Importa mencionar que a PRODIN editou Orientação Normativa Nº 
1/2020/PRODIN/REITORIA/IFPE, cujo escopo dispõe sobre a metodologia para elaboração 
do Relatório de Gestão 2019 do IFPE. Também foi instituída portaria de constituição das 
comissões de estudo do organograma e revisão do estatuto. Além disso, estão em 
desenvolvimento a elaboração do Planejamento de Ação Operacional da PRODIN e do Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2023.   
 
No entanto, a PRODIN ainda não mapeou os seus processos, assim como não realiza a 
gestão de riscos. A respeito disso, a Unidade justificou que suas ações estão voltadas à 
conclusão do planejamento institucional. 
 
No tocante ao processo de trabalho “Planejamento, Organização e Direção da Política e 
Diretrizes de Desenvolvimento Institucional”, identificou-se a existência de dois 
subprocessos, “Elaboração de proposta de políticas de atuação do IFPE” e 
“Desenvolvimento institucional”, que apresentaram níveis de risco críticos.  
 
Ainda sobre o processo de trabalho “Planejamento, Organização e Direção da Política e 
Diretrizes de Desenvolvimento Institucional”, a PRODIN informou que não desenvolveu 
ações específicas relacionadas às competências: “elaborar as propostas de política de 
atuação do IFPE” e “propor políticas e projetos estratégicos de atuação”. Em relação a essas 
competências, a PRODIN entende que sua atuação deveria ser no sentido de “integrar as 
propostas de política de atuação do IFPE” e de “coordenar políticas e projetos estratégicos 
de atuação”. 
 
Assim, considerando que encontra-se em desenvolvimento o estudo para apresentação de 
revisão do Estatuto do IFPE, conforme Portaria nº 252/2020, bem como a realização de 
estudo para apresentação de proposta do organograma da Reitoria e Campi do IFPE, 
conforme Portaria nº 239/2020, convém a gestão avaliar a oportunidade e conveniência de 
rever as competências da PRODIN, de forma que as atribuições regimentais sejam 
efetivamente executadas pelas unidades organizacionais. 
 
Sobre o processo de trabalho “Prestação de Contas”, identificou-se que as atividades, 
“Elaboração dos capítulos do Relatório pelos setores” e “Envio dos conteúdos do Relatório 
para consolidação pela subcomissão de integração”, apresentaram níveis de risco 
moderados. Sendo assim, sugerimos que a gestão adote medidas de controle que visem o 
cumprimento dessas atividades nos prazos estabelecidos no cronograma, uma vez que a 
perda de prazos pode impactar diretamente na finalização do Relatório de Gestão no 
período estabelecido pelo TCU. 
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Sugere-se que a modelagem do processo de trabalho de “Prestação de Contas” seja testada 
pela PRODIN. Caso seja necessário, convém implementar melhorias. Além disso, é 
importante que a técnica de modelagem de processos seja aplicada aos demais processos 
de trabalho da PRODIN, pois essa técnica, entre outros, possibilita uma melhor 
compreensão dos processos, viabiliza a gestão de riscos e a adoção de controles internos 
mais eficazes. 
 
Por fim, espera-se que, com este trabalho, a gestão avance com as boas práticas de 
governança, observe a necessidade da implementação da gestão de riscos dos seus 
processos de trabalho, bem como adote controles internos adequados e suficientes. 

 

 

Recife, 30 de abril de 2020. 

 
 

Emerson da Costa Melo 
Auditor  

SIAPE 2868378 

Wenia Ventura de Farias Caldas 
Auditora 

SIAPE 1746091 

 

 
Relatório revisado. À consideração do Titular da Unidade de Auditoria Interna. 

 

 

Recife, 29 de maio de 2020. 

 

 

Aércio José Pereira 
Auditor 

SIAPE 1357014 

Fábio da Silva Pessoa de Moura 
Auditor  

SIAPE 2178314 

 

 

Relatório visto e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE e a Pró-Reitora de 

Integração e Desenvolvimento Institucional. 

 

 

Recife, 03 de junho de 2020.  

 

 

David Lima Vilela 

Titular da Unidade de Auditoria Interna 

SIAPE 1867177 
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APÊNDICE A - Extrato de Entrevista 
  
Equipe de Auditoria: Emerson da Costa Melo; Wenia Ventura de Farias Caldas 
Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional 
Data da entrevista: 10/03/2020 
Responsável pela Unidade Auditada: Juliana Souza de Andrade 
Ação do PAINT/Ordem de Serviço: Ação nº 01 e 02 / OS nº 003/2020 
  
Objetivo da ação de auditoria: Avaliar os mecanismos de Governança (liderança, estratégia e 
controle); identificar e avaliar dos eventos de riscos da Unidade detentora dos Processos de 
Trabalho “Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração e 
Desenvolvimento Institucional” e “Prestação de Contas”, no âmbito do Macroprocesso 
Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional, sob a responsabilidade da Pró-
Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional (PRODIN). 
 
 a. Mecanismos de Governança da Unidade Auditada: 
  

GOVERNANÇA 

LIDERANÇA: PESSOAS E COMPETÊNCIA 

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES/ 
EVIDÊNCIAS 

1 - Foi estabelecido e dado transparência ao processo de seleção de 
líderes e demais membros da Unidade? Envolve definir e divulgar as 
competências necessárias (conhecimento, experiência e 
integridade) para o desempenho das funções da Unidade, bem 
como os critérios de seleção a serem observados. Além disso, 
pressupõe que o processo de seleção seja executado de forma 
transparente, pautando-se pelos critérios e competências 
previamente definidos. 

0 Existe a proposta de 
criação de um curso 

para gestores. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 
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(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

2 - São realizados procedimentos de revisão de antecedentes dos 
servidores mencionados no item anterior antes de assumirem as 
referidas funções? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

3 - Existem diretrizes quanto aos requisitos para a permanência no 
cargo ou função? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 
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4 - É assegurada a adequada capacitação dos membros da Unidade? 
Implica definir diretrizes para o desenvolvimento dos membros da 
Unidade, além de identificar as competências desejáveis ou 
necessárias e desenvolvê-las, considerando as lacunas de 
desenvolvimento observadas. Verificar se o histórico de 
capacitações dos servidores mencionados, considerando as funções 
por eles exercidas, indicam que estão adequadamente capacitados 
para desempenhá-las. 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

5 - Existe sistema de avaliação de desempenho dos membros da 
Unidade? Pressupõe definir diretrizes para a avaliação de 
desempenho de membros da Unidade, bem como indicadores e 
metas de desempenho. Ademais, implica que a avaliação seja 
realizada com base nos indicadores e metas previamente definidos 
e que seus resultados sejam divulgados. 

1 Plano de ação da 
PRODIN (em 

elaboração) - prazo 
de conclusão 
31/03/2020 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 
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(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

6 - Os resultados das avaliações de desempenho são 
obrigatoriamente comunicados aos servidores mediante feedback e 
aconselhamento das chefias, registrando-os nos relatórios 
individuais de avaliação? (Verificar alguns registros) 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

7 - A baixa produtividade, desempenho ou comprometimento de 
servidores é alvo de ações por parte das chefias e estão previstas 
nas políticas e procedimentos de avaliação de desempenho? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 
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(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

8 - Há documentos e/ou registros sistematizados que indiquem que 
efetivamente são tomadas medidas disciplinares como resposta às 
ações indevidas ou desvios dos procedimentos estabelecidos. 
(Verificar alguns registros) 

3 Em resposta à 
conduta inadequada 

de servidor lotado 
na Unidade, a chefia 
da PRODIN solicitou 

providências à 
Diretoria de Gestão 
de Pessoas, além de 

colocá-lo à 
disposição da 

referida Unidade. 
Para tanto, foi 

aberto Processo nº 
23294.001670.2020-

42. 
 

Considerou-se que 
foi a única 

ocorrência desse 
tipo na PRODIN 

desde que a nova 
chefia assumiu a 

Unidade. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

( X ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

9 - Os membros da Unidade conhecem o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Federal (Decreto 1.171/1994)? 

3 Sim, uma vez que se 
trata de normativo 
de conhecimento 

geral Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

( X ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 
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10 - Os membros da Unidade conhecem o Código de Ética próprio 
do IFPE, aprovado por meio da Resolução CONSUP 92.2013, ou 
outras políticas internas que abordem a respeito de questões éticas 
relacionadas às suas atividades específicas (Dec. 6.029/2007, arts. 
15, 16 e 24), em complemento ao Código de Ética Profissional do 
Servidor Público (Decreto 1.171/1994)? 

1 Na ocasião, 
entendeu-se que 

apenas a chefia da 
PRODIN tinha 

conhecimento do 
normativo em 

questão. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

11 - Existem mecanismos de controle para evitar que preconceitos, 
vieses ou conflitos de interesse influenciem as decisões e as ações 
de membros da Unidade? Refere-se a implantar mecanismos de 
controle com o objetivo de evitar que pessoas envolvidas em 
possíveis conflitos de interesse participem de decisões e ações 
relevantes, além de outros mecanismos para receber e tratar 
denúncias, submetendo-as diretamente às instâncias internas de 
governança, e possibilitar o acompanhamento de denúncias pelas 
partes interessadas. 

3 A entrevistada 
esclareceu que os 

produtos (Relatório 
de Gestão, 

Normativos, PDI) da 
PRODIN são 

submetidos à 
instâncias 

superiores para 
avaliação. 

 
Portaria 1.401, de 
18 de outubro de 

2019, institui o 
Fórum dos 

Administradores do 
IFPE. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 
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( X ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

GOVERNANÇA 

LIDERANÇA: PESSOAS E COMPETÊNCIA 

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES PONTUAÇÃO 

EVIDÊNCIAS 

12 - Existe Organograma e Regimento Interno com a definição dos 
papéis e responsabilidades dos membros da Unidade? Caso exista, 
observar se os documentos possuem alguma interação, no contexto 
da Reitoria e Campi. 

1 O Organograma da 
Unidade (disponível 
no sítio do IFPE) está 

desatualizado. 
 

Foi instituída 
portaria de 

constituição das 
comissões de 

estudo do 
organograma e 

revisão do estatuto, 
além da Portaria 
que constitui o 

Fórum dos 
administradores e 
Tecnólogos - área 

gestão. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

13 - Os membros da Unidade cumprem os papéis e 
responsabilidades definidos no item anterior? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 
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(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

14 - Existe um limite de tempo para que o mesmo indivíduo exerça 
uma função ou papel associado a decisões críticas, de modo a 
garantir o balanceamento do poder? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

15 - As atividades da Unidade que demandam segregação de 
funções estão identificadas? Implica que as decisões críticas que 
demandam segregação de funções estejam identificadas e as 
funções a elas relacionadas estejam segregadas, de modo que o 
poder para tais decisões não fique concentrado em uma única 
instância. Outrossim, implica na implantação de controles 
destinados a reduzir o risco de que decisões críticas sejam tomadas 
sem garantia do princípio da segregação de funções. 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 
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(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

GOVERNANÇA 

ESTRATÉGIA: ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES PONTUAÇÃO 

EVIDÊNCIAS 

16 - A Unidade dispõe de Plano de Ação (compreende objetivos, 
iniciativas, indicadores e metas de desempenho)? 

2 O plano de ação da 
PRODIN está em 

fase de elaboração, 
cujo prazo de 

conclusão está 
previsto para 
31/03/2020. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

( X ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

17 - A Unidade monitora e avalia a execução do Plano de Ação, a 
partir de seus indicadores e metas de desempenho? Pressupõe que 
estejam definidos tanto o Plano de Ação da Unidade como as 
diretrizes para monitoramento e avaliação da execução desse Plano. 
Como resultado, espera-se que a estratégia da Unidade seja 
executada de acordo com os objetivos e as metas definidos. 

0 Segundo a 
entrevistada, a Data 

da 1ª reunião de 
monitoramento do 
plano de ação está 
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Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. prevista para 
30/06/2020. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

18 - O Plano de Ação da Unidade é divulgado por meio de fácil 
acesso? 

0 Plano de ação está 
em fase de 
elaboração. 

 
Existe a expectativa 
de o referido plano 
ser disponibilizado 

no Sistema 
GEPLANES e no sítio 

do IFPE. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

19 - Os resultados do monitoramento e avaliação do Plano de Ação 
são divulgados por meio de fácil acesso? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 
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(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

20 - Existem documentos, além do Plano de Ação, voltados a 
atender aos objetivos estratégicos institucionais vinculados à área 
da Unidade? 

3 A entrevistada 
informou que o 

Plano de Ação está 
elaborado com 

informações que 
visam atingir os 

objetivos 
estratégicos. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

( X ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

GOVERNANÇA 

CONTROLE: GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO 

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES PONTUAÇÃO 

EVIDÊNCIAS 

21 - Considerando o Processo de Trabalho objeto desta auditoria, 
conforme mencionado no PAINT 2020, os processos/atividades mais 
relevantes estão definidos pela Unidade? 

3 Conforme Resolução 
nº 18/2019 - CGRC - 
aprova os processos 
de trabalho do IFPE. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br


 

 
Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 

29 

 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

( X ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

22 - Os Processos de Trabalho definidos, conforme questão anterior, 
estão mapeados considerando os riscos e controles internos 
correlatos? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

23 - Para o caso de não existir Processo de Trabalho mapeado, a 
Unidade consegue ao menos identificar as atividades e tarefas, 
acompanhadas da respectiva avaliação do grau de risco e da 
definição dos controles internos? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 
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(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

24 - Os procedimentos operacionais relacionados ao Processo de 
Trabalho objeto desta auditoria estão padronizados sistemicamente 
e estão postos em documentos formais? 

2 O Processo de 
Trabalho "Prestação 
de Contas" obedece 

a regras 
estabelecidas pelo 

TCU. 
Além disso, foi 

publicada a Portaria 
nº 71 de 16 Janeiro 

de 2020, na qual 
constam as 

atividades e prazos 
para execução. 

 
A PRODIN editou a 

Orientação 
Normativa Nº 

1/2020/PRODIN/REI
TORIA/IFPE, cujo 

escopo dispõe sobre 
a metodologia para 

elaboração do 
Relatório de Gestão 

2019 do IFPE. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

( X ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

25 - Os servidores da Unidade foram incentivados a participar do 
processo de elaboração dos procedimentos operacionais, no que 
lhes cabe? 

3 A entrevistada 
informou que a 
equipe participa 
coletivamente, 

porém esta 
participação não se 

encontra 
formalizada. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 
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( X ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

26 - A Unidade define e comunica formalmente papéis e 
responsabilidades pela gestão dos riscos? 

1 Apesar da existência 
da Política de 

Gestão de Risco 
(Resolução 57/2018 
- CONSUP/IFPE), a 
Unidade ainda não 

faz a gestão de 
riscos, pois, no 
momento, suas 

ações estão voltadas 
à conclusão do 
planejamento 

institucional. Com a 
conclusão do 

referido plano, será 
feita a gestão de 

riscos. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

( X ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

27 - A Unidade monitora e avalia os riscos e controles internos, 
considerando aspectos como conformidade legal e regulamentar, 
aderência a boas práticas, alinhamento a estratégias da organização 
e desempenho global? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 
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28 - Em decorrência do monitoramento e avaliação dos riscos e 
controles internos, conforme item anterior, são implementadas 
medidas visando o aprimoramento dos processos sempre que 
necessário? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

29 - A Unidade toma decisões estratégicas considerando os níveis de 
risco definidos? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

GOVERNANÇA 

CONTROLE: ACCOUNTABILITY E TRANSPARÊNCIA 
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SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES PONTUAÇÃO 

EVIDÊNCIAS 

30 - A Unidade promove a sua transparência às partes interessadas, 
admitindo-se o sigilo, como exceção, nos termos da lei? Envolve 
identificar as exigências normativas e jurisprudenciais de 
publicidade e as demandas por informação pelas partes 
interessadas. 

3 Os Relatórios de 
Gestão, PDI, 
documentos 

norteadores e 
informações gerais 

sobre a PRODIN 
estão publicados no 
seguinte endereço: 

 
https://portal.ifpe.e

du.br/o-
ifpe/desenvolviment

o-institucional 
 
 

A entrevistada 
informou que o PDI 

está em fase de 
elaboração, quando 

finalizado será 
publicado no site 

institucional. 
 

A entrevistada 
informou que a 

conclusão do PDI 
está previsto para 

05/07/2020. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

( X ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

Observação: Partes Interessadas - O termo refere-se aos grupos dos 
quais a organização depende para continuar a existir (SRI, 1963 
apud Freeman, 1984). Inclui acionistas, empregados, clientes, 
fornecedores, investidores, sociedade, entre outros (Freeman, 1984). 
No setor público abrange ainda: agentes políticos, servidores 
públicos, usuários de serviços, fornecedores, a mídia e os cidadãos 
em geral, cada qual com interesse legítimo na organização pública, 
mas não necessariamente com direitos de propriedade (IFAC, 2001). 

31 - A Unidade presta contas dos resultados dos seus trabalhos de 
acordo com o princípio de accountability? Consiste em publicar 
relatórios acerca dos resultados, de modo que as partes 
interessadas reconheçam a prestação de contas como satisfatória. 

3 Os Relatórios de 
Gestão, PDI, 
documentos 

norteadores e 
informações gerais 

sobre a PRODIN 
estão publicados no 
seguinte endereço: 

 
https://portal.ifpe.e

du.br/o-
ifpe/desenvolviment

o-institucional 
 
 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 
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(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

A entrevistada 
informou que o PDI 

está em fase de 
elaboração, quando 

finalizado será 
publicado no site 

institucional. 
 

A entrevistada 
informou que a 

conclusão do PDI 
está previsto para 

05/07/2020. 

( X ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

Observação: Partes Interessadas - O termo refere-se aos grupos dos 
quais a organização depende para continuar a existir (SRI, 1963 
apud Freeman, 1984). Inclui acionistas, empregados, clientes, 
fornecedores, investidores, sociedade, entre outros (Freeman, 1984). 
No setor público abrange ainda: agentes políticos, servidores 
públicos, usuários de serviços, fornecedores, a mídia e os cidadãos 
em geral, cada qual com interesse legítimo na organização pública, 
mas não necessariamente com direitos de propriedade (IFAC, 2001). 

32 - A Unidade monitora e avalia a sua imagem perante as partes 
interessadas, bem como a satisfação destas com serviços e produtos 
sob responsabilidade da Unidade, cuidando que ações de melhoria 
sejam implementadas sempre que necessário? 

0   

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

( X ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

(   ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

Observação: Partes Interessadas - O termo refere-se aos grupos dos 
quais a organização depende para continuar a existir (SRI, 1963 
apud Freeman, 1984). Inclui acionistas, empregados, clientes, 
fornecedores, investidores, sociedade, entre outros (Freeman, 1984). 
No setor público abrange ainda: agentes políticos, servidores 
públicos, usuários de serviços, fornecedores, a mídia e os cidadãos 
em geral, cada qual com interesse legítimo na organização pública, 
mas não necessariamente com direitos de propriedade (IFAC, 2001). 
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33 - A Unidade promove o encaminhamento tempestivo de 
eventuais indícios de irregularidade para os órgãos de controle 
competentes? 

3 Vide item 08. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A organização ainda não adota a 
prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A organização ainda não adota a prática, 
mas iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o 
que se evidencia por meio de documentos formais (planos, 
atas de reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A organização iniciou a adoção da prática, 
que ainda não está completamente implementada, 
conforme planejamento realizado; ou a prática não é 
executada uniformemente em toda a organização; 

( X ) 3 [Aprimorado] A organização adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 
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APÊNDICE B - Identificação e mensuração de riscos do processo de trabalho Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de 

Desenvolvimento Institucional 

 

Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de 
Integração e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

 (NP x NI) 

Classificaçã
o do Nível 
de Risco Ord. Subprocessos Objetivo 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

1 

Elaboração de 
proposta de 
políticas de 

atuação do IFPE 

Elaborar as 
propostas de 

política de atuação 
do IFPE 

Não observar o 
conteúdo relevante 

ou não elaborar 
propostas de política 
de atuação do IFPE 

1 - Falta de 
orientações/conheci

mentos para 
elaboração / 2 - Falta 
de clareza quanto às 

funções e 
responsabilidades 

4 

1 - Formulação de 
políticas atuação que 

não atendam aos 
objetivos institucionais 
/ 2 - Despadronização 
de ações institucionais 

4 16 Risco Crítico 

2 
Desenvolvimento 

institucional 

Propor políticas e 
projetos 

estratégicos de 
atuação, visando o 
desenvolvimento 

institucional 

Propor políticas que 
não promovam o 
desenvolvimento 

institucional 

1 - Falta de 
orientações/conheci

mentos / 2 - Ausência 
de Planejamento 

4 
1 - Não atender a 

missão institucional 
4 16 Risco Crítico 

3 
Articulação entre 

a Reitoria e os 
Campi 

Promover a 
articulação entre a 
Reitoria e os Campi 

Não realizar 
eventos/momentos 

de promoção da 
articulação. 

1 - Priorização de 
outros projetos / 2 - 

Pessoas com acúmulo 
de atividades 

3 
1 - Despadronização de 

ações institucionais 
2 6 

Risco 
Moderado 
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Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de 
Integração e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

 (NP x NI) 

Classificaçã
o do Nível 
de Risco Ord. Subprocessos Objetivo 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

4 
Articulação entre 

os Campi 

Promover a 
articulação entre os 

Campi 

Não realizar 
eventos/momentos 

de promoção da 
articulação. 

1 - Priorização de 
outros projetos / 2 - 

Pessoas com acúmulo 
de atividades 

3 
1 - Despadronização de 

ações institucionais 
2 6 

Risco 
Moderado 

5 

Articulação e o 
compartilhamento 

de experiências 
entre os gestores 

do Instituto 
Federal de 

Pernambuco 

Promover a 
articulação e o 

compartilhamento 
de experiências 

entre os gestores do 
Instituto Federal de 

Pernambuco 

Não realizar eventos 
de promoção da 

articulação e 
compartilhamento 

de 
experiências. 

1 - Priorização de 
outros projetos / 2 - 

Pessoas com acúmulo 
de atividades 

3 
1 - Despadronização de 

ações institucionais 
2 6 

Risco 
Moderado 
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Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de 
Integração e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

 (NP x NI) 

Classificaçã
o do Nível 
de Risco Ord. Subprocessos Objetivo 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

6 
Representação do 
Instituto Federal 
de Pernambuco 

Representar o 
Instituto Federal de 

Pernambuco nos 
fóruns específicos 
da área, quando se 

fizer necessário 

Deixar de ser 
convocado para 

participar do Fórum 
ou não realização 

dos fóruns. 

1 - Pandemia / 2 - 
Falta de recursos 

3 

1 - Prejuízo no 
planejamento de 
ações/projetos 
institucionais 

2 6 
Risco 

Moderado 

7 
Apoio a 

formulação de 
políticas internas 

Subsidiar, com 
estudos e 

informações, a 
formulação de 

políticas internas 

Estudos e 
informações 

incompletas/irreleva
ntes 

1 - Indisponibilidade 
de acesso aos 

sistemas do governo 
federal 

2 

1 - Formulação de 
políticas internas que 

não atendam aos 
objetivos institucionais 

2 4 
Risco 

Moderado 

8 
Assessoria às Pró-

reitorias 

Assessorar as Pró-
reitorias por meio 
de informações, 

análises, pesquisas e 
estudos de 
indicadores 

Estudos, análises e 
informações 

incompletas/irreleva
ntes 

1 - Indisponibilidade 
de acesso aos 

sistemas do governo 
federal / 2 - 

Indisponibilidade de 
servidor qualificado 

2 

1 - Formulação de 
políticas internas que 

não atendam aos 
objetivos institucionais 

2 4 
Risco 

Moderado 

Nível de risco do processo (média dos riscos) 8 Risco Alto 
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APÊNDICE C  - Modelagem do Processo de Trabalho “Prestação de Contas” 
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APÊNDICE D - Identificação e mensuração de riscos do processo de trabalho “Prestação de Contas” 
 

Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração 
e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

(NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

Ord. Subprocessos Objetivo Responsável 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

1 

Elaboração os 
capítulos do 
Relatório pelos 
setores 

Elaborar capítulos 
do Relatório para 

consolidação 
Setores 

Não elaboração dos 
textos 

1 - Pessoas com 
acúmulo de atividades / 

2 - afastamento de 
integrantes por motivo 

superveniente 

3 
1 - Não 

consolidar os 
conteúdos do RG 

2 6 
Risco 

Moderado 

Elaborar capítulos 
do Relatório para 

consolidação 
Setores 

Não observar o 
conteúdo 

obrigatório 

1 - Falta de orientações 
para elaboração do 

relatório 
3 

1 - Elaboração 
de capítulos 
incompletos 

2 6 
Risco 

Moderado 
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Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração 
e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

(NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

Ord. Subprocessos Objetivo Responsável 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

2 

Envio dos 
conteúdos do 
Relatório para 
consolidação 
pela 
subcomissão de 
integração 

Consolidar 
conteúdos do RG 

Grupo de 
Trabalho 

Envio de conteúdos 
incompletos 

1 - Falta de 
procedimentos internos 

para análise de 
conformidade 2 - 

Pessoas com acúmulo 
de atividades 

2 
1 - Relatório 

inadequado e / 
ou insuficiente 

2 4 
Risco 

Moderado 

3 

Lançamento do 
RG no e-Contas 
e publicação no 
site do IFPE 

Lançar o RG no e-
Contas e publicar 

no site do IFPE 
PRODIN 

Deixar de lançar o 
RG no e-Contas e 

publicação no site do 
IFPE 

1 - Indisponibilidade do 
sistema e-Contas ou da 

rede de acesso à 
internet / 2 - Falta de 

habilitação para acesso 
ao sistema e-Contas 

1 
1 - 

Responsabilizaçã
o do gestor 

3 3 
Risco 

Pequeno 
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Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração 
e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

(NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

Ord. Subprocessos Objetivo Responsável 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

4 

Constituição da 
Comissão para 
elaboração do 
RG, por meio 
de Portaria da 
Reitoria 

Formar equipe de 
trabalho para 

elaboração do RG 

Gabinete da 
Reitoria 

A portaria não 
conter o elementos 

necessários para 
aprovação 

1 - Falta de 
procedimentos internos 

para análise de 
conformidade 

1 
1 - Perca de 

prazos 
2 2 

Risco 
Pequeno 

5 

Instalação da 
Comissão e 
apresentação 
do Plano de 
Trabalho 

Orientar os 
responsáveis (pela 
elaboração do RG) 
para atividades a 

serem realizadas e 
os prazos de 

execução 

PRODIN 
Não elaborar o Plano 

de Trabalho 

1 - Pessoas com 
acúmulo de atividades / 

2 - Processos não 
mapeados 

1 

1 - Erros no 
desenvolviment
o das atividades 

e perca de 
prazos 

2 2 
Risco 

Pequeno 
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Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração 
e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

(NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

Ord. Subprocessos Objetivo Responsável 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

6 

Reuniões da 
Comissão: 

definição das 
informações, 

dos indicadores 
e resultados 

relevantes que 
comporão o RG 

Definir as 
informações, os 
indicadores e os 

resultados 
relevantes que 
comporão o RG 

PRODIN 
Não agendar das 

reuniões 
1 - Excesso de trabalho 1 

1 - Deixar de 
definir as 

informações, os 
indicadores e os 

resultados 
relevantes que 
comporão o RG 

2 2 
Risco 

Pequeno 

Definir as 
informações, os 
indicadores e os 

resultados 
relevantes que 
comporão o RG 

PRODIN 

Deixar de 
contemplar (parcial 
ou total) orientação 

do TCU para 
elaboração do RG 

1 - Falta de 
procedimentos internos 

para análise de 
conformidade 

1 

1 - Os gestores 
não serem 

informados do 
escopo do RG 

2 2 
Risco 

Pequeno 

7 

Envio dos 
conteúdos do 
Relatório para 

os setores 

Elaborar capítulos 
do Relatório para 

consolidação 
PRODIN 

Não enviar o 
conteúdo 

obrigatório do 
Relatório aos setores 

1 - Não elaborar a 
estrutura do Relatório 
de Gestão / 2 - Falta de 
procedimentos internos 

/ 3 - Processos não 
mapeados 

1 
1 - Perca de 

prazos 
2 2 

Risco 
Pequeno 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br


 

 

 
Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740 

(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br 

44 

 

Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração 
e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

(NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

Ord. Subprocessos Objetivo Responsável 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

Elaborar capítulos 
do Relatório para 

consolidação 
PRODIN 

Envio de conteúdos 
incompletos 

1 - Falta de 
procedimentos internos 

para análise de 
conformidade 

1 

1 - Trabalho 
realizado com 

qualidade 
inferior 

2 2 
Risco 

Pequeno 

8 

Envio dos 
capítulos para 
análise parcial 
da Auditoria 
Interna e 
Gabinete da 
Reitoria 

Verificar a 
adequação e 

suficiência dos 
conteúdos do RG 

Grupo de 
Trabalho 

Análise inadequada 
1 - Falta de 

procedimento interno 
para avaliação 

1 

1 - Trabalho 
realizado com 

qualidade 
inferior 

2 2 
Risco 

Pequeno 
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Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração 
e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

(NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

Ord. Subprocessos Objetivo Responsável 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

9 

Devolução do 
material pela 
AUDI e 
Gabinete da 
Reitoria com 
análise parcial 

Avaliar e/ou 
implementar as 
orientações da 

Auditoria Interna 
e do Gabinete da 

Reitoria 

Auditoria e 
Gabinete 

Atraso da análise 
parcial da AUDI e/ou 

do Gabinete da 
Reitoria 

1 - Pessoas com 
acúmulo de atividades 

1 
1 - Perca de 

prazos 
2 2 

Risco 
Pequeno 

10 

Envio para a 
Auditoria 
Interna 
(emissão do 
Relatório) 

Emitir Relatório 
de Auditoria 

Auditoria 
Relatório não 

observar o conteúdo 
obrigatório 

1 - Falta de 
procedimentos internos 

para análise de 
conformidade 

1 

1 - Trabalho 
realizado com 

qualidade 
inferior 

2 2 
Risco 

Pequeno 
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Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração 
e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

(NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

Ord. Subprocessos Objetivo Responsável 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

11 

Apreciação do 
Relatório de 
Gestão pelo 
CONSUP 

Deliberar sobre a 
adequação e 
suficiência do 
Relatório de 

Gestão 

CONSUP 
Impossibilidade de 

realização de 
reuniões 

1 - Quórum insuficiente 1 
1 - Atraso na 

avaliação do RG 
2 2 

Risco 
Pequeno 

12 
Revisão textual 
final 

Revisar texto do 
RG 

Grupo de 
Trabalho 

Erros ortográficos ou 
gramaticais no 

material 

1 - Pessoas não 
qualificadas 

1 

1 - Dificuldades 
para 

compreensão do 
conteúdo 

2 2 
Risco 

Pequeno 
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Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração 
e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

(NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

Ord. Subprocessos Objetivo Responsável 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

13 

Diagramação 
do Relatório e 
das peças da 
prestação de 
contas 

Diagramar o 
Relatório e as 

peças da 
prestação de 

contas 

Grupo de 
Trabalho 

Documentos 
enviados em 

diversos formatos 

1 - Não 
estabelecimento do 

padrão necessário para 
diagramação 

1 
1 - Demora na 

diagramação do 
RG 

2 2 
Risco 

Pequeno 

14 

Apresentação 
da nova 
estrutura do 
Relatório de 
Gestão para a 
Administração 
Superior 

Orientar os 
gestores para 
construção do 
Relatório de 

Gestão conforme 
diretrizes do TCU 

PRODIN 
Não elaborar 
material para 
apresentação 

1 - TCU não emitir as 
orientações para 

elaboração do Relatório 
de Gestão / 2 - Pessoas 

com acúmulo de 
atividades / 3 - 
Processos não 

mapeados 

1 
1 - Deixar de 

realizar a 
apresentação 

1 1 
Risco 

Pequeno 
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Processo de Trabalho: 03.01 Planejamento, Organização e Direção da Política e Diretrizes de Integração 
e Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 18/2019 CGRC) 

Mensuração do Evento de Risco 

Probabilidade 

Impacto 

Nível de 
Risco 

(NP x NI) 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

Ord. Subprocessos Objetivo Responsável 

Identificação do(s) 
evento(s) de risco 

(Possíveis 
problemas) 

Causa(s) Consequência 

Arredondamento 
do Impacto 
(Conforme 

Parâmetros do 
Sistema Ághata) 

15 

Constituição da 
Comissão para 
elaboração do 
RG, por meio 
de Portaria da 

Reitoria 

Formar equipe de 
trabalho para 

elaboração do RG 

Gabinete da 
Reitoria 

Não solicitar emissão 
de portaria 

1 - Falta de 
procedimentos internos 

/ 2 - Processos não 
mapeados 

1 
1 - Concentração 
de trabalho em 
uma só pessoa 

1 1 
Risco 

Pequeno 

Formar equipe de 
trabalho para 

elaboração do RG 

Gabinete da 
Reitoria 

Indicar integrante 
com perfil 

inadequado ou não 
indicar os membros 

para compor a 
Comissão 

1 - Falta de 
procedimentos internos 

para verificação de 
pessoal para o 

desenvolvimento da 
atividade 

1 

1 - Trabalho 
realizado com 

qualidade 
inferior 

1 1 
Risco 

Pequeno 

Nível de risco do processo (média dos riscos) 2 
Risco 

Pequeno 

 

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br


49 

Anexo I - Questionário de governança TCU  
 
 

Tribunal de Contas da União  

Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 
Perfil de Governança e Gestão Públicas – Ciclo 2020 (TC 003.870/2019-7) 

1000. Liderança 

1100. Liderança 

1110. Estabelecer o modelo de governança da organização 
1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida 

 a) estão formalmente definidas as instâncias internas de governança da organização, com suas respectivas 
finalidades, composições e competências (p. ex. conselho ou colegiado superior, alta administração). Indique, no 
campo 'evidências', as instâncias internas de governança existentes na organização. (nota: não necessariamente 
a organização deve ter todas a instâncias que foram informadas como exemplo) 

 b) estão formalmente definidas as instâncias internas de apoio à governança da organização, com suas 
respectivas finalidades, composições e competências (p. ex. auditoria interna, ouvidoria, corregedoria, assessoria 
jurídica, comitê de ética, comitê de gestão da integridade, instância de coordenação da gestão de riscos, função 
de conformidade, controladoria, comitês de assessoramento). Indique, no campo 'evidências', as instâncias 
internas de apoio à governança existentes na organização (nota: não necessariamente a organização deve ter 
todas a instâncias que foram informadas como exemplo) 

 c) o conselho ou colegiado superior é responsável pela estratégia e pelas políticas internas (p. ex. política de 
gestão da estratégia, política de gestão de pessoas, política de gestão de desempenho, política de remuneração, 
política de contratações, política de integridade, política de gestão de riscos) 

 d) o conselho ou colegiado superior é responsável pela supervisão da gestão e accountability da organização 
 e) estão definidos os fluxos de comunicação entre instâncias internas de governança e instâncias internas de 

apoio à governança da organização 
 f) há avaliação que demonstre que a estrutura interna de governança adotada é apropriada para o tamanho e 

perfil de risco da organização 

 
1112. A organização assegura o adequado balanceamento de poder para tomada de decisões críticas 

 a) as decisões críticas são formalmente identificadas 
 b) para cada decisão crítica identificada estão formalmente definidas alçada de decisão e segregação de funções 
 c) há revisão periódica das decisões críticas identificadas, de modo a identificar novas decisões que devam ser 

consideradas críticas, por meio de avaliação de riscos 
 d) há revisão periódica dos processos de decisão da organização para avaliar a adequação dos limites de alçada 

e da segregação de funções para tomada das decisões críticas identificadas 

 

1120. Aprimorar a capacidade da alta administração 
1121. A escolha dos membros da alta administração é realizada com base em critérios e procedimentos 
definidos 

 a) os critérios gerais para seleção ou escolha de membros da alta administração estão definidos 
 b) os perfis profissionais desejados para o exercício de cargos e funções na alta administração estão definidos 
 c) é verificado o cumprimento de critérios definidos, quando do ingresso de componente da alta administração 
 d) é verificado se há impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, cíveis, eleitorais ou penais, 

incluindo envolvimento em atos de corrupção, quando do ingresso de componente da alta administração (inclusive 
se a verificação é realizada por instâncias superiores) 

 e) a seleção ou escolha de membros da alta administração é transparente, ou seja, são publicados, aos públicos 
interno e externo, os perfis profissionais desejáveis e critérios utilizados para a seleção ou escolha, bem como os 
currículos dos membros selecionados 
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1122. O desempenho dos membros da alta administração é avaliado 
 a) critérios para avaliação de desempenho dos membros da alta administração estão definidos 
 b) os membros da alta administração são avaliados periodicamente com base nas metas institucionais 
 c) os resultados das avaliações de desempenho dos membros da alta administração são divulgados às partes 

interessadas 

 
1123. As competências dos membros da alta administração são aprimoradas 

 a) as formas de fomento ao desenvolvimento dos membros da alta administração são definidas 
 b) a organização dispõe de procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento no momento 

da sucessão de membros da alta administração 
 c) as competências dos membros da alta administração são desenvolvidas considerando as oportunidades de 

desenvolvimento identificadas 

 

1130. Promover a ética e a integridade na organização 
1131. Os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior estão comprometidos 
com a ética e a integridade 

 a) os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior estão sujeitos a código de ética e/ou de 
conduta 

 b) os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior firmam termo de compromisso com os 
valores éticos e de integridade e ainda padrões de conduta estabelecidos 

 c) as políticas organizacionais relacionadas à ética e integridade foram aprovadas por colegiado superior ou 
dirigente máximo da organização 

 d) há plano de treinamento de ética e integridade para os membros da alta administração e de conselho ou 
colegiado superior 

 e) há manifestações formais dos membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior de apoio 
aos programas de ética e de integridade (p. ex. mensagens de apoio aos programas em e-mails aos 
colaboradores ou no site da organização, entrevistas, vídeos e eventos institucionais, notícias nos informativos 
internos, declarações no código de ética e na política de integridade) 

 
1132. Há gestão de ética para a organização 

 a) foi designado formalmente comitê (ou comissão) interno de ética e/ou de conduta vinculado a colegiado 
superior ou à autoridade máxima da organização 

 b) há código de ética e/ou de conduta aplicável aos colaboradores da organização 
 c) há revisão periódica do código de ética e/ou de conduta, de modo a complementá-lo com novas questões éticas 

que surgirem 
 d) o código de ética e de conduta e suas eventuais complementações tratam de questões éticas e 

comportamentais relacionadas às atividades específicas da organização (No caso de organizações da 
administração direta, deve-se considerar a necessidade de complementar o Código de Ética do Servidor Público - 
Decreto 1.171/94 - e o da Justiça Federal - Resolução CJF 147/2011 - com código próprio ou política interna que 
trate das questões éticas relacionadas às atividades específicas da organização) 

 e) há estratégia de divulgação (definição de responsáveis, periodicidade e formas de divulgação) dos valores 
éticos e padrões de conduta (p. ex. distribuição de cópias do código de ética, vídeos e mensagens eletrônicas, 
disponibilização no site da organização, exibição de cartazes, revistas em quadrinhos com comportamentos a 
serem evitados, criação de comunidades de discussão online) 

 f) há plano de treinamento de ética (p. ex. palestras, jogos, outros treinamentos online e presenciais) 
 g) há canal(is) disponível(is) para o esclarecimento de dúvidas sobre o código de ética (p. ex. telefone, e-mail, 

atendimento presencial, reportes online) 
 h) há mecanismos para monitoramento da gestão da ética (p. ex. pesquisas sobre ética, indicadores de 

desempenho - percentual de colaboradores treinados, utilização do canal de dúvidas e denúncias, número de 
violações ao código de ética, duração dos processos de apuração de desvios éticos) 

 i) o comitê (ou comissão) interno de ética reuniu-se ao menos uma vez nos últimos 12 meses 
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1133. Programa de integridade da organização está estabelecido 
 a) há instância formalmente responsável pelo acompanhamento e gestão do programa de integridade 
 b) foi feito o levantamento da situação das instâncias de integridade (p. ex. ouvidoria, canal de denúncias, 

corregedoria, comitê de ética, controle interno) 
 c) foram estabelecidas medidas para a criação ou fortalecimento das estruturas necessárias à execução do 

programa de integridade 
 d) riscos de integridade estão identificados e priorizados 
 e) foram estabelecidas medidas para tratamento aos riscos de integridade 
 f) há estratégia de comunicação do programa de integridade aos públicos interno e externo: definição de 

responsáveis, periodicidade e formas de divulgação 
 g) há plano de capacitação para fomentar a integridade na organização 
 h) foram definidos os mecanismos para monitoramento do programa de integridade 

 
1134. Medidas para identificação e tratamento de conflito de interesses estão estabelecidas 

 a) há obrigatoriedade de que membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e 
demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (ex: assessores) 
manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesses antes ou na ocasião da posse, 
investidura em função ou celebração de contrato de trabalho 

 b) há obrigatoriedade de que membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e 
demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (ex: assessores) 
manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesses no decorrer do mandato ou gestão 

 c) há obrigatoriedade de que membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e 
demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (ex: assessores) 
apresentem informações sobre alterações patrimoniais no decorrer do mandato ou gestão 

 d) há normativo(s) que disciplina(m) o recebimento de benefícios que possam influenciar, ou parecer influenciar, 
as ações dos membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e demais agentes 
públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (ex: assessores) (p. ex. presentes, 
brindes, entretenimento, empréstimos, favores, hospitalidades) 

 e) há normativo(s) aplicável(eis) aos membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração 
e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (ex: assessores) 
que aborda(m) o uso de informações privilegiadas - obtidas em função do exercício do cargo ou função - em 
benefício de interesses privados 

 f) há normativo(s) aplicável(eis) aos membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração 
e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (ex: assessores) 
que aborda(m) o exercício de atividades privadas ou profissionais que possam gerar conflito de interesses ou 
impressão de conduta indevida durante o exercício do mandato ou gestão (p. ex. participação em eventos e 
seminários, propostas de trabalho, consultorias, negócios privados) 

 g) há normativo(s) aplicável(eis) aos membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração 
e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (ex: assessores) 
que aborda(m) o exercício de atividades privadas ou profissionais que possam gerar conflito de interesses ou 
impressão de conduta indevida após o exercício do mandato ou gestão 

 h) há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de conflitos de interesse (inclusive nepotismo) 
envolvendo membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e demais agentes 
públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (ex: assessores) (p. ex. rotinas de 
cruzamento de bases de dados de sócios de empresas contratadas e ocupantes de cargo ou função) 
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2000. Estratégia 

2100. Estratégia 

2110. Gerir os riscos da organização e assegurar a continuidade do negócio 
2111. A estrutura da gestão de riscos está definida 

 a) há política institucional de gestão de riscos aprovada pelo conselho ou colegiado superior ou pela alta 
administração 

 b) foram definidas as instâncias responsáveis pelo sistema de gestão de riscos e respectivas competências (p. ex. 
alta administração, gestores operacionais, gestores de riscos, instância de supervisão da gestão de riscos, 
instância colegiada de assessoramento, outras funções de segunda linha de defesa, auditoria interna) 

 c) foram definidas as diretrizes da integração do processo de gestão de riscos aos processos organizacionais 
 d) foram definidos os critérios de análise e avaliação de riscos (orientações para determinação de níveis de risco, 

classificação e priorização dos riscos, e ainda para seleção das medidas de tratamento) 
 e) foram definidos os fluxos de comunicação para compartilhar informações e decisões acerca de gestão de riscos 
 f) o processo de gestão de riscos está formalizado 
 g) limites para exposição ao risco estão definidos 

 
2112. Atividades típicas de segunda linha de defesa estão estabelecidas 

 a) foram definidas e atribuídas atividades típicas de segunda linha de defesa: supervisão, suporte e coordenação 
de atividades de gestão de riscos, monitoramento da adequação e eficácia dos controles internos adotados pela 
gestão 

 b) foi definido fluxo de comunicação sobre riscos e controles entre os agentes que executam atividades de 
segunda linha de defesa, os gerentes de áreas (primeira linha de defesa) e a alta administração 

 c) as atividades da segunda linha de defesa incluem o monitoramento da integridade e precisão dos reportes de 
gestão de riscos 

 d) as atividades da segunda linha de defesa incluem o fornecimento de metodologias, ferramentas e orientações 
em geral para que os gestores (1ª linha de defesa) identifiquem e avaliem riscos 

 e) as atividades da segunda linha de defesa incluem o suporte aos gestores (1ª linha de defesa) na 
implementação e monitoramento contínuo dos controles internos destinados a mitigar os riscos identificados 

 f) as atividades da segunda linha de defesa incluem o apoio às atividades de auditoria interna (3ª linha de defesa), 
no acompanhamento e auxílio da interlocução com as áreas auditadas 

 g) as atividades da segunda linha de defesa incluem alertar a gerência operacional (1ª linha de defesa) para 
questões emergentes e para as mudanças no cenário regulatório e de riscos 

 
2113. O processo de gestão de riscos da organização está implantado 

 a) objetivos e elementos (processos, produtos, atividades, ativos) críticos da organização estão identificados 
 b) há lista integrada de riscos, incluindo causas, fontes, efeitos 
 c) os riscos constantes da lista integrada foram analisados e avaliados 
 d) o tratamento dos riscos está documentado 
 e) os responsáveis pelo tratamento dos riscos participam do processo de escolha das respostas aos riscos 
 f) os riscos críticos identificados são informados aos membros das instâncias superiores de governança 

 
2114. Os riscos considerados críticos para a organização são geridos 

 a) os riscos críticos estão identificados 
 b) os riscos críticos estão analisados e avaliados 
 c) o tratamento dos riscos críticos está documentado 
 d) há monitoramento periódico dos riscos críticos identificados 
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2115. A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio. 
 a) há política institucional de gestão de continuidade do negócio (PGCN) aprovada pela alta administração 
 b) o processo de gestão de continuidade do negócio está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia 

ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) 
 c) há plano de continuidade do negócio (PCN) aprovado pela alta administração 
 d) as ações e os prazos definidos no PCN fundamentam-se em análises de impacto no negócio (Business Impact 

Analysis – BIA) realizadas sobre os processos organizacionais críticos 
 e) o PCN é testado e revisado periodicamente 

 

2120. Estabelecer a estratégia da organização 
2121. O modelo de gestão da estratégia da organização está estabelecido 

 a) o modelo contempla a formulação da estratégia integrada ao processo de gestão de riscos 
 b) o modelo explicita que o plano estratégico produzido se constitui da formalização de, no mínimo, objetivos, 

indicadores e metas 
 c) o modelo contempla o monitoramento da execução da estratégia 
 d) o modelo contempla a avaliação do resultado e impacto 
 e) o modelo contempla a revisão da estratégia 
 f) o modelo contempla a comunicação da estratégia 
 g) o modelo explicita as responsabilidades dos envolvidos na formulação e gestão da estratégia 
 h) o modelo explicita as diretrizes para desdobramento da estratégia em iniciativas estratégicas 
 i) o modelo explicita os critérios para priorização das iniciativas estratégicas 
 j) o modelo orienta acerca de explicitar na estratégia as políticas públicas e programas de responsabilidade da 

organização 
 k) o modelo orienta acerca de explicitar na estratégia as políticas públicas e programas nas quais a organização 

esteja envolvida 
 l) o modelo orienta acerca de mecanismos de articulação e coordenação de iniciativas estratégicas nas quais 

outras organizações serão envolvidas 
 m) o modelo orienta acerca do alinhamento da estratégia da organização com as diretrizes e prioridades dos 

órgãos governantes superiores 
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2122. A estratégia da organização está definida 
 a) a estratégia explicita objetivos, indicadores a serem mensurados e metas a serem alcançadas 
 b) na fase de formulação da estratégia, foram levadas em consideração as diretrizes e prioridades definidas pelos 

órgãos governantes superiores (p. ex. secretarias especiais observam as diretrizes dos respectivos ministérios a 
que estão vinculadas e do Centro de Governo) 

 c) na fase de formulação da estratégia, foram levadas em consideração o conjunto de orientações e deliberações 
dos órgãos de controle 

 d) as políticas públicas de responsabilidade da organização estão explícitas na estratégia 
 e) as políticas públicas nas quais a organização esteja envolvida estão explícitas na estratégia 
 f) cada objetivo estratégico está relacionado de forma explícita a pelo menos um item de previsão orçamentária, 

mesmo que não exclusivo para cada objetivo (p.ex. no Orçamento Geral da União, ações orçamentárias que 
suprirão as demandas financeiras do objetivo) 

 g) as organizações ou unidades (internas ou externas) que contribuem para o alcance de cada objetivo estão 
identificadas 

 h) os papéis/responsabilidades das organizações ou unidades (internas ou externas) que contribuem para o 
alcance de cada objetivo estão identificados 

 i) cada objetivo estratégico explicita pelo menos um responsável (pessoa ou unidade) por sua coordenação 
 j) cada objetivo estratégico tem pelo menos um indicador estratégico 
 k) a linha de base de cada um dos indicadores estratégicos foi aferida 
 l) há metas com periodicidade definida para cada um dos indicadores estratégicos 
 m) a organização afere periodicamente o desempenho dos indicadores estratégicos 
 n) a estratégia é avaliada periodicamente 
 o) o plano estratégico organizacional e respectivo relatório de acompanhamento estão publicados na internet, 

excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação 
 p) o plano estratégico organizacional e respectivo relatório de acompanhamento estão publicados em formato 

aberto, padronizado e legível por máquina, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação 

 

2130. Promover a gestão estratégica 
2131. A alta administração monitora o desempenho da gestão dos processos finalísticos 

 a) os processos finalísticos estão descritos em termos de cadeia de valor e de sequência de atividades atribuídas 
aos respectivos responsáveis 

 b) responsabilidades pelo monitoramento do desempenho dos processos finalísticos estão definidas 
 c) periodicidade e formato dos relatórios de desempenho dos processos finalísticos estão definidos 
 d) os indicadores de desempenho dos processos finalísticos estão implantados (dados necessários à medição de 

desempenho são coletados pelos responsáveis) 
 e) as metas estão estabelecidas e o seu alcance é avaliado periodicamente 
 f) relatórios de medição de desempenho relativos aos processos finalísticos estão disponíveis às partes 

interessadas 

 
2132. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas 

 a) a alta administração segregou as funções relativas à área de gestão de pessoas 
 b) a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p.ex. comitê composto por integrantes dos diversos 

setores da organização) formalmente responsável por auxiliá-la na tomada de decisões estratégicas relativas à 
gestão de pessoas 

 c) a alta administração definiu as responsabilidades dos envolvidos no processo de planejamento da força de 
trabalho 

 
2133. A alta administração monitora o desempenho da gestão de pessoas 

 a) há objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas 
 b) os objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas são divulgados 
 c) há acompanhamento na execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de 

corrigir desvios 
 d) há coleta e análise dos dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de pessoas 
 e) relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de pessoas estão disponíveis para a alta 

administração 
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2134. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação 
 a) a organização define as diretrizes para o planejamento de tecnologia da informação 
 b) a organização define as diretrizes para gestão de riscos de tecnologia da informação 
 c) a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de tecnologia da informação 
 d) a organização designa responsáveis de cada área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas 

informatizados 
 e) a organização dispõe de comitê de tecnologia da informação composto por representantes de áreas relevantes 

da organização 
 f) o comitê de tecnologia da informação realiza as atividades previstas em ato constitutivo 

 
2135. A alta administração monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação 

 a) a organização define as diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de tecnologia da informação 
 b) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação 
 c) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação 
 d) a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim 

de corrigir desvios 
 e) a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de 

tecnologia da informação 
 f) a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de tecnologia da 

informação 

 
2136. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações 

 a) a organização define as diretrizes para as contratações (terceirização, compras, compras conjuntas, estoques, 
sustentabilidade) 

 b) a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de contratações 
 c) a organização define política de delegação de competências para as contratações 
 d) a organização segregou as funções relativas à área de gestão de contratações 
 e) a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p.ex. comitê composto por integrantes dos diversos 

setores da organização) na tomada de decisões estratégicas relativas às contratações 

 
2137. A alta administração monitora o desempenho da gestão de contratações 

 a) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações 
 b) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações 
 c) a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim 

de corrigir desvios 
 d) a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de 

contratações 
 e) a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de contratações 

 

3000. Controle 

3100. Controle 

3110. Promover a transparência e a prestação de contas 
3111. Transparência ativa e passiva são asseguradas às partes interessadas 

 a) diretrizes (incluídos critérios e limites) para acesso à informação estão definidos 
 b) há canal(is) de comunicação para solicitação de acesso a informações por meio eletrônico 
 c) há canal(is) para o acompanhamento, em meio eletrônico, das solicitações de acesso realizadas 
 d) a organização dispõe de controle de qualidade das informações prestadas (confiabilidade, integridade, 

tempestividade, atualização) 
 e) a satisfação das partes interessadas com as informações disponibilizadas pela organização em sítios oficiais na 

internet é avaliada 
 f) a organização publica a agenda de compromissos públicos dos membros da alta administração e do conselho 

ou colegiado superior 
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3112. A organização publica seus dados de forma aderente aos princípios de dados abertos 
 a) diretrizes (incluídos critérios e limites) para abertura de dados estão definidos 
 b) plano de dados abertos da organização está publicado 
 c) a organização publica o catálogo de informações às quais espontaneamente se compromete a dar 

transparência ativa, por serem de interesse público 
 d) foram atribuídas as responsabilidades pela publicação e manutenção de cada base de dados aberta 
 e) o conteúdo mínimo exigido por lei é publicado em formato aberto (possibilita a gravação de relatórios em 

formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto) 
 f) há mecanismos para que as partes interessadas notifiquem a organização com respeito à atualização e 

integridade dos dados disponibilizados em sítios oficiais na internet 
 g) há monitoramento sobre o cumprimento do plano de dados abertos 

 
3113. A organização publica extrato de todos os planos de sua responsabilidade e respectivos 
relatórios de acompanhamento, excepcionados os casos de restrição de acesso amparados pela 
legislação 

 a) todos os extratos de planos de responsabilidade da organização explicitam os objetivos a serem alcançados e 
suas partes interessadas (responsáveis pela execução e público alvo da intervenção) 

 b) nos extratos de planos de responsabilidade da organização, cada objetivo está relacionado de forma explícita a 
um ou mais orçamentos (p. ex. objetivos que requerem o uso de recursos do Orçamento Geral da União) 

 c) nos extratos de planos de responsabilidade da organização, são publicados indicadores de desempenho (que 
permitam medir eficácia e efetividade) associados a cada um dos objetivos 

 d) nos extratos de planos de responsabilidade da organização, são publicadas as linhas de base e as 
periodicidades de aferição dos indicadores 

 e) nos extratos de planos de responsabilidade da organização, são publicadas metas quantificáveis para todos os 
indicadores de desempenho 

 f) nos extratos dos relatórios anuais de acompanhamento, são publicados os valores alcançados anualmente ou a 
cada dois anos para cada indicador 

 g) todos os extratos de planos de responsabilidade da organização e estão publicados na internet, excepcionados 
os casos de sigilo amparados pela legislação 

 h) todos os relatórios de acompanhamento dos planos de responsabilidade da organização e relatórios de gestão 
estão publicados na internet, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação 

 i) todos os extratos de planos de responsabilidade da organização e respectivos relatórios de acompanhamento 
estão publicados em formato aberto, padronizado e legível por máquina, excepcionados os casos de sigilo 
amparados pela legislação 

 j) todos os extratos de planos de responsabilidade da organização e respectivos relatórios de acompanhamento 
estão publicados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, excepcionados os casos de sigilo amparados pela 
legislação 

 k) a organização tem planos sob sua responsabilidade. Quais? ___________ 
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3114. A organização presta contas diretamente à sociedade 
 a) os relatórios de auditorias internas e prestações de contas estão publicados em sítios oficiais na internet (no 

caso do poder executivo, inclusos os relatórios emitidos pela Controladoria-Geral da União), ressalvados os casos 
de restrição de acesso amparados pela legislação 

 b) a organização publica em sítios oficiais na internet informações relativas à implementação, acompanhamento e 
resultados dos programas, projetos e ações pelos quais está responsável, bem como metas e indicadores 
propostos, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação 

 c) a organização publica em sítios oficiais na internet informações atualizadas relativas à execução do seu 
orçamento, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação 

 d) há publicação em sítios oficiais na internet de informações acerca da remuneração de seus colaboradores e 
gestores, membros de conselhos e alta administração, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados 
pela legislação 

 e) a organização publica em sítios oficiais na internet informações individualizadas acerca de gastos com cartões 
corporativos e viagens, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação 

 f) a organização publica em sítios oficiais na internet informações relevantes sobre políticas e práticas de 
governança organizacional, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação 

 g) a ouvidoria (ou canal de comunicação similar) propõe melhorias na qualidade e conteúdo da prestação de 
contas à sociedade, com base nas sugestões e críticas recebidas 

 

3120. Garantir a responsabilização em casos de comprovada irregularidade 
3121. O canal de denúncias está estabelecido 

 a) há canal(is) para apresentação e acompanhamento de denúncias 
 b) diretrizes para recebimento, tratamento e acompanhamento de denúncias estão definidas 
 c) o(s) canal(is) de denúncias é(são) divulgado para os públicos interno e externo 
 d) a acessibilidade do(s) canal(is) de denúncias é avaliada 
 e) há garantia de sigilo e confidencialidade do denunciante nos termos da lei (p. ex. Lei 12.527/2011, Lei 

13.460/2017 e Lei 12.846/2013) 
 f) há diretriz para aplicação de sanções a quem produzir denúncia falsa ou evidência que sabe ser falsa e não 

retaliação a denunciantes de boa fé 
 g) as denúncias contra a alta administração são destinadas a uma instância superior (p. ex. conselho ou colegiado 

superior) 
 h) cada denúncia recebida é analisada em processo individual 

 
3122. Mecanismos para apurar indícios de irregularidades e promover a responsabilização em caso de 
comprovação estão estabelecidos 

 a) estão estabelecidas as instâncias responsáveis por apurar (mediante denúncia ou de ofício) e tratar desvios 
éticos e infrações disciplinares cometidos por gestores ou colaboradores da organização 

 b) foram definidos procedimentos administrativos padronizados para orientar a apuração e tratamento de desvios 
éticos cometidos por gestores ou colaboradores da organização 

 c) foram definidos procedimentos administrativos padronizados para orientar a apuração e tratamento de infrações 
disciplinares cometidas por gestores ou colaboradores da organização (p. ex. detalhamento de ações para 
realização de sindicâncias, de processos administrativos disciplinares e de procedimentos disciplinares, de 
tomada de contas especial) 

 d) foram definidos procedimentos administrativos padronizados para apuração e tratamento de atos lesivos 
cometidos por pessoas jurídicas contra a organização (p. ex. detalhamento de ações para realização de processo 
administrativo de responsabilização, de acordos de leniência, procedimentos baseados nas diretrizes da Lei 
12.846/2013) 

 e) a organização adota ações para assegurar que os membros de comissões de sindicância, inquérito ou 
investigação possuam a qualificação técnica necessária para essa atividade (p. ex. plano de capacitação, 
manutenção de quadro de colaboradores com a capacitação adequada) 

 f) há procedimentos que orientem acerca de encaminhamentos de resultados das apurações aos órgãos 
competentes quando necessário 
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3130. Assegurar a efetiva atuação da auditoria interna 
3131. A instância superior de governança da organização participa da elaboração Plano Anual de 
Auditoria Interna 

 a) a instância superior de governança informa anualmente a auditoria interna acerca dos objetivos estratégicos e 
prioridades organizacionais que possam ser considerados na elaboração dos planos de auditoria interna. (No caso 
da CGU, considerar os planos de auditoria da Ciset Presidência. Quanto aos ministérios e demais organizações 
do poder executivo que não possuam unidade de auditoria interna própria, considerar os planos de auditoria da 
Secretaria Federal de Controle Interno - SFC ou da Ciset à qual está jurisdicionada) 

 b) a instância superior de governança informa anualmente a auditoria interna acerca dos riscos críticos 
organizacionais que possam ser considerados na elaboração dos planos de auditoria interna. (No caso da CGU, 
considerar os planos de auditoria da Ciset Presidência. Quanto aos ministérios e demais organizações do poder 
executivo que não possuam unidade de auditoria interna própria, considerar os planos de auditoria da Secretaria 
Federal de Controle Interno - SFC ou da Ciset à qual está jurisdicionada) 

 c) a instância superior de governança informa anualmente a auditoria interna acerca de processos e atividades 
relevantes organizacionais que possam ser considerados na elaboração dos planos de auditoria interna. (No caso 
da CGU, considerar os planos de auditoria da Ciset Presidência. Quanto aos ministérios e demais organizações 
do poder executivo que não possuam unidade de auditoria interna própria, considerar os planos de auditoria da 
Secretaria Federal de Controle Interno - SFC ou da Ciset à qual está jurisdicionada) 

 
3132. A instância superior de governança recebe serviços de auditoria interna que adicionam valor à 
organização 

 a) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização cobrem riscos críticos 
organizacionais 

 b) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização cobrem processos de governança 
organizacional 

 c) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização asseguram que as informações 
constantes das prestações de contas ao controle externo são confiáveis 

 d) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de 
tecnologia da informação 

 e) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de 
segurança da informação 

 
3133. A organização acompanha os resultados dos trabalhos de auditoria interna 

 a) a alta administração da organização acompanha de forma sistematizada as recomendações da atividade de 
auditoria interna 

 b) a instância superior de governança da organização discute acerca dos resultados dos principais trabalhos de 
auditoria interna 

 c) a instância superior de governança da organização registra formalmente a eventual decisão de não 
implementar determinadas recomendações da auditoria interna 

 
3134. A instância superior de governança da organização opina sobre o desempenho da função de 
auditoria interna 

 a) a instância superior de governança da organização avalia os serviços prestados pela função de auditoria 
interna 

 b) a instância superior de governança da organização toma conhecimento dos resultados do programa de garantia 
de qualidade e melhoria da atividade de auditoria interna 
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4000. Operações 

4100. Gestão de Pessoas 

4110. Realizar planejamento da gestão de pessoas 
4111. Definiram-se objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função (subsistema) de 
gestão de pessoas 

 a) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de recrutamento e seleção são 
definidos 

 b) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de capacitação são definidos 
 c) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de gestão de desempenho são 

definidos 
 d) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de gestão de benefícios são 

definidos 
 e) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de gestão da qualidade de vida e 

promoção da saúde são definidos 

 
4112. Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização 

 a) o(s) plano(s) está(ão) alinhado(s) com o Plano Estratégico organizacional 
 b) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de recrutamento e seleção 
 c) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de capacitação 
 d) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de gestão de desempenho 
 e) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de gestão de benefícios 
 f) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de gestão da qualidade de vida e promoção da saúde 

 
4113. A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de pessoas 

 a) verifica o cumprimento da política de recrutamento e seleção 
 b) verifica o cumprimento da política de capacitação 
 c) verifica o cumprimento da política de gestão de desempenho 
 d) verifica o cumprimento da política de gestão de benefícios 
 e) verifica o cumprimento da política de gestão da qualidade de vida e promoção da saúde 

 

4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por 
colaboradores e gestores 

4121. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão estão 
definidos e documentados 

 a) as responsabilidades e atribuições dos gestores da área finalística estão definidas, documentadas e publicadas 
 b) as responsabilidades e atribuições dos gestores da área finalística são revisadas periodicamente e publicadas 
 c) as responsabilidades e atribuições dos gestores da área administrativa estão definidas, documentadas e 

publicadas 
 d) as responsabilidades e atribuições dos gestores da área administrativa são revisadas periodicamente e 

publicadas 
 e) relacionou-se no perfil profissional, além de requerimentos de ordem legal, um conjunto de competências que 

os ocupantes dos cargos de gestão devem possuir 
 f) a aderência entre os perfis profissionais definidos e as necessidades organizacionais é revisada periodicamente 
 g) a organização utiliza mecanismos de transparência ativa para disponibilizar às partes interessadas internas e 

externas os perfis profissionais definidos para as ocupações de gestão 
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4122. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores 
da organização estão definidos e documentados 

 a) as responsabilidades e atribuições das ocupações, ou grupo de ocupações, da área finalística estão definidas, 
documentadas e publicadas 

 b) as responsabilidades e atribuições das ocupações, ou grupo de ocupações, da área finalística são revisadas 
periodicamente e publicadas 

 c) as responsabilidades e atribuições das ocupações ou grupo de ocupações da área administrativa estão 
definidas, documentadas e publicadas 

 d) as responsabilidades e atribuições das ocupações ou grupo de ocupações da área administrativa são revisadas 
periodicamente e publicadas 

 e) relacionou-se nos perfis profissionais, além de requerimentos de ordem legal, um conjunto de competências 
que o ocupante do cargo deve possuir 

 f) a organização utiliza mecanismos de transparência ativa para disponibilizar às partes interessadas internas e 
externas os perfis profissionais definidos 

 
4123. Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo 
de trabalho 

 a) há política de orientação para o dimensionamento da força de trabalho 
 b) definiu-se o quantitativo necessário por unidade organizacional, ou processo de trabalho, com base em 

critério(s) ou procedimento(s) técnico(s) 
 c) definiu-se, de maneira documentada, um quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional, ou 

processo de trabalho, da área finalística 
 d) definiu-se, de maneira documentada, um quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional, ou 

processo de trabalho, da área administrativa 
 e) há revisão periódica do quantitativo de pessoal necessário por unidade organizacional ou processo de trabalho 

 
4124. Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho 

 a) o monitoramento contempla características da composição da força de trabalho (idade, tempo de serviço, sexo, 
formação acadêmica, etc.) 

 b) o monitoramento contempla a evolução do quadro de pessoal, com movimentações, ingressos, desligamentos, 
aposentadorias e a estimativa de aposentadoria, por cargo 

 c) o monitoramento contempla índices de rotatividade por departamento ou unidade organizacional 
 d) o monitoramento contempla a quantidade de horas de treinamento por servidor durante determinado período de 

tempo (ano, mês, etc.) 
 e) o monitoramento contempla a quantidade de dias de afastamento por licença saúde dos colaboradores 
 f) o monitoramento contempla: ___________ 

 

4130. Assegurar o adequado provimento das vagas existentes 
4131. A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente definidos e 
documentados 

 a) avalia-se, previamente à nomeação/designação, se o gestor possui impedimentos legais decorrentes de 
sanções administrativas, cíveis, eleitorais ou penais, incluindo envolvimento em atos de corrupção 

 b) os gestores da área de finalística são selecionados com base em perfil profissional, previamente, definido e 
documentado, e compatível com o cargo ou função para o qual tenha sido indicado 

 c) os gestores da área administrativa são selecionados consoante perfil profissional, previamente, definido e 
documentado, e compatível com o cargo ou função para o qual tenha sido indicado 

 d) são utilizadas ferramentas estruturadas para auxiliar a seleção dos ocupantes dos cargos/funções 
comissionados de gestão 

 e) são utilizados mecanismos de transparência ativa para disponibilizar às partes interessadas externas e internas 
o currículo dos ocupantes dos cargos/funções de gestão 

 
4132. Os métodos e critérios das seleções externas (p.ex. dos concursos públicos; colaboradores 
requisitados em seleções externas) são definidos com base nos perfis profissionais desejados 
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definidos na prática “4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda 
por colaboradores e gestores” 

 
 

4133. O número de vagas solicitadas para serem preenchidas nas seleções externas é estabelecido a 
partir do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho, 
atualizado conforme a prática “4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a 
demanda por colaboradores e gestores” 

 
4134. A organização aloca os colaboradores com base na comparação entre os perfis profissionais 
apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades 
organizacionais 

 a) as necessidades de pessoal das unidades organizacionais são avaliadas antes da alocação dos colaboradores 
 b) avalia-se, previamente à alocação, o perfil profissional do futuro colaborador 
 c) são avaliados, antes da realização de movimentações internas, o perfil profissional dos colaboradores e as 

necessidades da unidade organizacional 
 d) há mecanismos de transparência ativa para disponibilizar o perfil profissional desejado pela unidade 

organizacional ou por processo de trabalho 

 

4140. Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados 
4141. Há uma política, ou programa, de sucessão 

 
4142. As ocupações críticas da organização estão identificadas 

 
4143. Há plano de sucessão para as ocupações críticas 

 
4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores 
qualificados para as ocupações críticas 

 a) verifica-se se há colaboradores qualificados para ocuparem as ocupações críticas 
 b) há diagnóstico sobre as necessidades de ações educacionais para os sucessores das ocupações críticas 
 c) avalia-se se as ações educacionais realizadas para os sucessores atingiram os objetivos estabelecidos 

 

4150. Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores 
4151. As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e 
documentadas 

 a) as lacunas de competências pessoais (transversais, comuns a todos os colaboradores) da organização são 
identificadas e documentadas 

 b) as lacunas de competências de liderança e gestão necessárias para a atuação dos gestores da organização 
são identificadas e documentadas 

 c) as lacunas de competências técnicas da área finalística necessárias para a atuação dos colaboradores da 
organização são identificadas e documentadas 

 d) as lacunas de competências técnicas da área administrativa necessárias para a atuação dos colaboradores da 
organização são identificadas e documentadas 

 
4152. Há ações de desenvolvimento de liderança para os colaboradores que assumem funções 
gerenciais 
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4153 A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em 
ações educacionais futuras 

 a) é avaliada a satisfação dos participantes com ações educacionais realizadas (nível 1 – reação) 
 b) é avaliada a aprendizagem dos participantes em ações educacionais realizadas (nível 2 – aprendizado) 
 c) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o desempenho dos participantes (nível 3 – 

comportamento) 
 d) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o resultado da organização, como, por 

exemplo, contribuição para redução de custos, melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade, 
melhoria da satisfação de clientes (nível 4 – resultados) 

 

4160. Construir e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho 
4161. O ambiente de trabalho organizacional é avaliado 

 a) realiza-se pesquisa de clima organizacional, qualidade de vida ou de satisfação com o trabalho 
 b) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores com a participação na formulação estratégica e no 

planejamento da organização 
 c) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre a chefia 
 d) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre os benefícios oferecidos 
 e) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as condições físicas de trabalho 
 f) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre o reconhecimento do trabalho realizado 
 g) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as características das tarefas realizadas 
 h) as avaliações incluem: ___________ 

 
4162. A organização oferece aos colaboradores condições mais flexíveis e estimulantes para realização 
de trabalho, com vistas ao aumento do desempenho 

 a) essas condições incluem flexibilidade no cumprimento da jornada de trabalho, segundo as características da 
organização e de cada ocupação 

 b) essas condições incluem maior autonomia para executar suas tarefas, segundo as características de cada 
ocupação 

 c) essas condições incluem incentivos para a capacitação contínua (p. ex. bolsas de estudo, incentivos para 
obtenção de certificação, flexibilização da jornada de trabalho para estudo) 

 d) essas condições incluem a adoção de ambientes físicos acessíveis e inclusivos para colaboradores com 
deficiência 

 e) essas condições incluem programas de comunicação/sensibilização sobre a necessidade de respeito à 
diversidade 

 f) essas condições incluem: ___________ 

 
4163. Há programa(s) de qualidade de vida no trabalho 

 a) o programa abrange ações que visem a prevenção, detecção precoce e tratamento de doenças relacionadas ao 
trabalho 

 b) o programa abrange ações de saúde com o objetivo de avaliar o estado da saúde física do colaborador para o 
exercício de suas atividades laborais 

 c) o programa abrange ações de saúde com o objetivo de avaliar o estado de saúde mental do colaborador para o 
exercício de suas atividades laborais 

 d) o programa abrange ações com o objetivo de intervir no processo de adoecimento do colaborador, tanto no 
aspecto individual quanto nas relações coletivas no ambiente de trabalho 

 e) a organização avalia os resultados obtidos com o programa de qualidade de vida no trabalho 
 f) o programa abrange: ___________ 

 
4164. Há programa de reconhecimento de colaboradores e equipes 

 a) há normativo sobre os procedimentos e regras das práticas de reconhecimento 
 b) os colaboradores são reconhecidos com fundamento no desempenho obtido em suas atividades laborais 
 c) o programa abrange o reconhecimento de desempenho de equipes 
 d) o programa abrange ações de reconhecimento social 
 e) o programa abrange: ___________ 
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4165. Há procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos 
voluntários da organização 

 
4166. Há procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna 
dos colaboradores da organização 

 a) a quantidade de movimentações por unidade organizacional por determinado período de tempo (ano, mês, etc.) 
é monitorada 

 b) são obtidas informações diretamente com o colaborador que solicitou a movimentação sobre as razões que 
motivaram o pedido 

 c) são obtidas informações diretamente com gestor da unidade organizacional sobre possíveis razões que 
motivaram a solicitação de movimentação 

 

4170. Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores 
4171. A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas aos 
planos organizacionais 

 
4172. A organização realiza, formalmente, avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota 
ou conceito, tendo como critério de avaliação o alcance das metas previstas 

 a) há normativo que trata da avaliação de desempenho dos colaboradores e gestores 
 b) a avaliação abrange o desempenho de todos os gestores da área finalística 
 c) a avaliação abrange o desempenho de todos os gestores da área administrativa 
 d) a avaliação abrange o desempenho de todos os colaboradores da área finalística 
 e) a avaliação abrange o desempenho de todos os colaboradores da área administrativa 

 
4173. Os avaliadores informam aos colaboradores avaliados, antes do ciclo avaliativo, os critérios que 
serão utilizados para a avaliação de desempenho 

 
4174. Os avaliadores realizam, antes da atribuição da nota ou conceito, pelo menos um encontro com 
colaborador avaliado com o objetivo de discutir o desempenho do avaliado 

 
4175. Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o 
processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados 

 

4200. Gestão de tecnologia da informação e da segurança da informação 

4210. Realizar planejamento de tecnologia da informação 
4211. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação 

 a) as áreas demandantes de soluções de TI participam do processo de planejamento de tecnologia da informação 
 b) o processo de planejamento de TI integra-se e harmoniza-se com o processo de planejamento institucional 
 c) a organização estabeleceu critérios para orientar a seleção e a priorização das iniciativas de TI (projetos e 

ações) e os mantêm atualizados 
 d) análises de benefícios, de custos e de riscos subsidiam as decisões relacionadas à seleção e à priorização das 

iniciativas de TI (projetos e ações) 
 e) o processo de planejamento de TI está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento 

similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) 
 f) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de planejamento de TI e 

promove eventuais ajustes necessários 

 
4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente 

 a) o plano de tecnologia da informação (plano de TI) é aprovado pelo dirigente máximo da organização ou por 
dirigente ou colegiado que integra a alta administração 

 b) o plano de TI é publicado na internet, para fácil acesso de partes interessadas e da sociedade 
 c) o plano de TI fundamenta a proposta orçamentária da área de TI e o plano de contratações 
 d) as iniciativas de TI (projetos e ações) constantes do plano de TI alinham-se aos objetivos e iniciativas definidos 

no plano estratégico e demais planos institucionais, assim como, quando aplicável, às estratégias e objetivos 
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estabelecidos por instâncias de governança superiores (p. ex. Estratégia de Governança Digital - EGD, Estratégia 
Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário - ENTIC-JUD) 

 e) a seleção de iniciativas de TI (projetos e ações) para compor o plano de TI considera estimativas 
fundamentadas em dados históricos ou em estudos técnicos sobre a capacidade e a disponibilidade dos recursos 
de TI da organização (financeiros, humanos, materiais, equipamentos etc.) 

 f) ao elaborar o Plano de TI, a organização avalia iniciativas estratégicas que têm por objetivo ampliar ou melhorar 
o uso de TI como instrumento de transformação do negócio em benefício da sociedade (transformação digital), 
especialmente quanto aos riscos de adoção, adoção tardia ou não adoção de tais iniciativas 

 g) é feito acompanhamento concomitante à execução do plano de TI, com vistas a assegurar sua observância e 
possibilitar a realização de ajustes que se fizerem necessário 

 

4220. Gerir serviços de tecnologia da informação 
4221. A organização elabora um catálogo de serviços de tecnologia da informação 

 a) o catálogo contém as metas definidas para cada serviço (p. ex. prazos de entrega, horários de serviço e de 
suporte, bem como pontos de contato para solicitação do serviço, envio de sugestões, esclarecimento de dúvidas 
e reporte de incidentes) 

 b) o catálogo está atualizado e as informações que nele constam são compatíveis com os Acordos de Níveis de 
Serviço (ANS) estabelecidos pela área de tecnologia da informação e as áreas de negócio da organização 

 c) o catálogo é de fácil acesso e está amplamente disponível a seus usuários e às equipes de suporte 

 
4222. A organização executa processo de gestão de mudanças 

 a) a organização estabeleceu critérios para orientar a aprovação de mudanças, inclusive quanto ao tratamento de 
casos de exceção (mudanças emergenciais) 

 b) mudanças são previamente comunicadas a todas as partes que possam ser afetadas 
 c) identificam-se os serviços e ativos de TI que possam ser afetados pela mudança, de modo a avaliar impactos 

em níveis de serviços acordados 
 d) a realização de cada mudança é precedida de planejamento e testes 
 e) mudanças executadas são rastreáveis e monitoradas, com vistas à avaliação de sua efetividade e para permitir 

ações corretivas, no caso de ocorrência de efeitos não identificados nas fases de planejamento e testes 
 f) lições aprendidas com as mudanças são compartilhadas, com vistas ao aprimoramento do processo (ex: Wiki) 
 g) o processo de gestão de mudanças está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou 

instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) 
 h) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de mudanças e 

promove eventuais ajustes necessários 

 
4223. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia 
da informação) 

 a) a organização mantém uma base de dados consolidada com as configurações dos serviços e ativos de TI e o 
relacionamento entre eles 

 b) a base de dados de configurações permite à organização conhecer o histórico da situação dos serviços e ativos 
de TI e do relacionamento entre eles ao longo do tempo 

 c) a base de dados de configurações é mantida atualizada 
 d) a base de dados de configurações é utilizada como insumo para o planejamento e o acompanhamento das 

mudanças 
 e) o processo de gestão de configuração e ativos está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou 

instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) 
 f) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de configuração e 

ativos e promove eventuais ajustes necessários 
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4224. A organização executa processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação 
 a) a organização definiu regras para a priorização e o escalamento de incidentes 
 b) a resolução de incidentes considera os níveis de serviços especificados em acordos com as áreas clientes 
 c) bases de conhecimento sobre erros conhecidos e problemas são utilizadas como insumos na resolução de 

incidentes 
 d) o processo de gestão de incidentes está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento 

similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) 
 e) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de 

serviços de tecnologia da informação e promove eventuais ajustes necessários 

 

4230. Gerir nível de serviço de tecnologia da informação 
4231. A área de gestão de tecnologia da informação acorda os níveis de serviço com as demais áreas 
de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS) 

 a) os ANS estabelecem metas de nível de serviço acordadas com representantes das áreas de negócio clientes 
 b) os ANS são submetidos a revisões regulares, para assegurar que estejam atualizados e sejam efetivos 
 c) os ANS estabelecidos na organização são formalizados 
 d) a área de gestão de tecnologia da informação monitora continuamente o alcance dos níveis de serviço que 

foram definidos com as áreas de negócio clientes 
 e) a área de gestão de tecnologia da informação comunica às áreas de negócio o resultado do monitoramento do 

alcance dos níveis de serviço 
 f) a organização comunica aos usuários o resultado do monitoramento do alcance dos níveis de serviço 

 

4240. Gerir riscos de tecnologia da informação 
4241. A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a 
processos de negócio 

 a) a organização identifica e avalia os riscos de tecnologia da informação dos processos organizacionais críticos 
para o negócio 

 b) a organização trata os riscos de tecnologia da informação dos processos organizacionais críticos para o 
negócio, com base em um plano de tratamento de risco 

 c) a organização atribuiu a responsabilidade por coordenar a gestão de riscos de tecnologia da informação 
 d) o processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação está formalizado (a organização instituiu norma 

interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de 
responsabilidades) 

 e) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de riscos de 
tecnologia da informação e promove eventuais ajustes necessários 
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4242. A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da 
informação 

 a) a organização elabora um plano de continuidade de serviços de TI 
 b) as ações e os prazos definidos no plano de continuidade de serviços de TI fundamentam-se em análises de 

impacto no negócio realizadas sobre os processos organizacionais críticos 
 c) o plano de continuidade de serviços de TI é testado e revisado periodicamente 
 d) o processo de gestão de continuidade de serviços de TI integra o processo institucional de gestão de 

continuidade do negócio 

 e) o processo de gestão de continuidade de serviços de TI está formalizado (a organização instituiu norma interna, 
guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) 

 f) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de continuidade 
de serviços de TI e promove eventuais ajustes necessários 

 

4250. Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação 
4251. A organização dispõe de uma política de segurança da informação 

 a) a política declara o comprometimento da alta administração e estabelece princípios, diretrizes, objetivos, 
estruturas e responsabilidades relativos à segurança da informação 

 b) a política (ou norma interna complementar) contempla diretrizes sobre gestão de riscos de segurança da 
informação 

 c) a política abrange diretrizes para conscientização, treinamento e educação em segurança da informação 
 d) a política é amplamente comunicada a empregados, servidores, colaboradores e partes externas relevantes 
 e) a política é mantida atualizada, por meio de revisões periódicas 

 
4252. A organização dispõe de comitê de segurança da informação 

 a) o comitê de segurança da informação realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo 
 b) o comitê formula diretrizes para a segurança da informação 
 c) o comitê propõe a elaboração e a revisão de normas e de procedimentos inerentes à segurança da informação 
 d) o comitê é composto por representantes de áreas relevantes da organização 

 
4253. A organização possui um gestor institucional de segurança da informação 

 a) o gestor institucional de segurança da informação foi designado formalmente pela alta administração 
 b) o gestor institucional de segurança da informação reporta-se diretamente à alta administração 
 c) o gestor institucional de segurança da informação coordena o processo de gestão de riscos de segurança da 

informação em âmbito institucional 
 d) o gestor institucional de segurança da informação coordena ações de segurança da informação em âmbito 

institucional 
 e) o gestor institucional de segurança da informação fomenta e coordena ações periódicas de conscientização e 

de treinamento em segurança da informação para todas as partes interessadas, incluindo autoridades, servidores 
e colaboradores 

 f) o gestor institucional de segurança da informação detém as prerrogativas e os recursos necessários para o 
desempenho de todas as suas competências 
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4260. Estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança da informação 
4261. A organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação. 

 a) a organização identifica e avalia riscos de segurança da informação 
 b) a organização trata riscos de segurança da informação com base em um plano de tratamento de riscos 
 c) a organização possui um gestor formalmente responsável por coordenar a gestão de riscos de segurança da 

informação 
 d) o processo de gestão de riscos de segurança da informação está formalizado (a organização instituiu norma 

interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de 
responsabilidades) 

 e) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de riscos de 
segurança da informação e promove eventuais ajustes necessários 

 
4262. A organização executa processo de controle de acesso à informação e aos ativos associados à 
informação 

 a) a organização implementa controles de acesso físicos e lógicos à informação e aos ativos associados à 
informação que são por ela gerenciados ou custodiados, com vistas a proteger adequadamente a 
confidencialidade das informações não públicas e a integridade e a disponibilidade das informações consideradas 
críticas para o negócio 

 b) os controles de acesso implementados na organização aplicam o princípio “necessidade de conhecer”, o qual 
prescreve que deve haver necessidade legítima que justifique o acesso à informação por pessoa, sistema ou 
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entidade, bem como o princípio “privilégio mínimo”, o qual estabelece que o perfil de acesso concedido deve 
incluir tão somente os poderes necessários para o atendimento das legítimas necessidades 

 c) há controles de acesso lógicos na organização que utilizam autenticação com certificado digital ICP-Brasil, a fim 
de prover identificação inequívoca de pessoas físicas e jurídicas e comprovação de autoria em transações digitais 

 d) a organização analisa criticamente, a intervalos regulares, os direitos de acesso lógicos e físicos existentes, 
com vistas à remoção de direitos que deixaram de ser necessários e para assegurar que privilégios indevidos não 
foram obtidos 

 e) a organização instituiu uma Política de Controle de Acesso (PCA), a qual estabelece princípios, objetivos, 
diretrizes, principais atividades e responsabilidades relativos ao processo de controle de acesso 

 f) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de controle de acesso e 
promove eventuais ajustes necessários 

 
4263. A organização executa processo de gestão de ativos associados à informação 

 a) a organização mantém um inventário dos ativos associados à informação 
 b) a organização definiu responsabilidades pelos ativos associados à informação 
 c) o inventário identifica as informações críticas que os ativos armazenam, processam ou transmitem 
 d) o processo de gestão de ativos associados à informação subsidia a implantação de controles e ações com 

vistas a assegurar a adequada proteção dos ativos e das informações que armazenam, processam ou transmitem 
 e) o processo de gestão de ativos associados à informação subsidia a implantação de ações mitigatórias 

aplicáveis no caso de ocorrência de evento catastrófico que inviabilize a utilização de ativos 
 f) o processo de gestão de ativos associados à informação está formalizado (a organização instituiu norma 

interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de 
responsabilidades) 

 g) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de ativos 
associados à informação e promove eventuais ajustes necessários 

 
4264. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações 

 a) informações pessoais são identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção 
 b) a organização adota procedimentos para tratamento e proteção das informações identificadas na forma do item 

“a” em conformidade com os requisitos legais e de negócio 
 c) informações sigilosas em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado são 

identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção 
 d) a organização adota procedimentos para tratamento e proteção das informações identificadas na forma do item 

“c” em conformidade com os requisitos legais e de negócio 
 e) informações sigilosas em função de outras hipóteses legais de sigilo ou segredo são identificadas e rotuladas, 

com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção 
 f) a organização adota procedimentos para tratamento e proteção das informações identificadas na forma do item 

“e” em conformidade com os requisitos legais e de negócio 
 g) informações críticas para a organização em razão de necessidades do negócio (p. ex. requisitos associados à 

integridade, disponibilidade, autenticidade ou a outros atributos da informação) são identificadas e rotuladas, com 
vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção 

 h) a organização adota procedimentos para tratamento e proteção das informações identificadas na forma do item 
“g” em conformidade com os requisitos legais e de negócio 

 i) o processo de classificação e tratamento de informações está formalizado (a organização instituiu norma 
interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de 
responsabilidades) 

 j) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de classificação e 
tratamento de informações e promove eventuais ajustes necessários 
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4265. A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação 
 a) a organização definiu e comunica amplamente o ponto de contato a ser notificado no caso de ocorrência de 

incidente de segurança da informação, bem como os canais de comunicação apropriados 
 b) a organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto ao tratamento das notificações de incidentes 

de segurança da informação, adoção de ações emergenciais e diretrizes para escalamento e comunicação interna 
e externa 

 c) a organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto à análise de incidentes de segurança da 
informação, identificação de causas raízes e planejamento e implementação de ações corretivas 

 d) a organização instituiu equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais (ETIR) ou 
estrutura equivalente 

 e) o processo de gestão de incidentes de segurança da informação está formalizado (a organização instituiu 
norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de 
responsabilidades) 

 f) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de 
segurança da informação e promove eventuais ajustes necessários 

 
4266. A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da 
informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem. 

 a) a organização gerencia (inventaria e controla) os dispositivos conectados em sua rede 
 b) a organização gerencia (inventaria e controla) os softwares instalados nos dispositivos conectados em sua rede 
 c) a organização gerencia vulnerabilidades técnicas em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos 

para o negócio 
 d) a organização implementa configurações seguras em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos 

para o negócio 
 e) a organização mantém, monitora e analisa logs de auditoria dos ativos de software, de hardware e de rede 

críticos para o negócio 
 f) a organização aplica controles compensatórios para o uso de privilégios administrativos em seus ativos de 

software, de hardware e de rede críticos para o negócio 
 g) a organização implementa defesas contra malware (ex: vírus) e outras ameaças cibernéticas (ex: phishing) 
 h) a organização limita e controla o uso de portas, protocolos e serviços de rede nas conexões de sua rede interna 

com a internet e outras redes externas 
 i) a organização implementa defesa de perímetro das conexões de sua rede interna com a internet e outras redes 

externas 
 j) a organização implementa cópias regulares de segurança (backup) das informações em meio digital, conforme 

as melhores práticas e as necessidades de negócio, incluindo a realização periódica de testes de recuperação das 
informações 

 k) a organização executa regularmente testes de segurança em seu ambiente de TI (detecção de vulnerabilidades 
e testes de penetração) 

 



70 

4270. Executar processo de software 
4271. A organização executa um processo de software 

 a) a organização possui pessoal próprio capacitado para gerir o processo de software 
 b) a organização avalia as soluções existentes no mercado antes de decidir pelo desenvolvimento de software 

(análise do tipo “construir ou adquirir”) 
 c) na etapa de planejamento das contratações de soluções de software, a organização realiza estudos para 

identificar e mitigar o risco de dependência tecnológica, com vistas a viabilizar a substituição de 
fabricante/fornecedor quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso 

 d) a organização utiliza prioritariamente arquiteturas de software que promovem o desacoplamento de soluções, 
sistemas e componentes, inclusive nos casos de software adquirido e desenvolvimento realizado mediante 
contratação, com vistas a facilitar a realização de manutenções e otimizar custos 

 e) o processo de software utilizado pela organização promove a participação de representante da área de negócio 
como integrante da equipe de desenvolvimento ou aquisição de software, desde sua concepção até a aceitação 
final 

 f) o processo de software da organização promove a identificação precoce de requisitos de segurança da 
informação e a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software 

 g) o processo de software da organização promove a identificação precoce de requisitos de interoperabilidade e a 
gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software 

 h) o processo de software da organização promove a identificação precoce de requisitos de acessibilidade e de 
usabilidade, bem como a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software 

 i) a organização assegura os seus direitos autorais, de propriedade e de uso relativamente ao software que 
desenvolve por meio de contratação 

 j) organização avalia, por meio de mensurações, indicadores e metas, a qualidade do software desenvolvido ou 
adquirido 

 k) o processo de software está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com 
orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) 

 l) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de software e promove 
eventuais ajustes necessários 

 

4280. Gerir projetos de tecnologia da informação 
4281. A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação 

 a) a organização possui base de dados consolidada (portfólio) de projetos de tecnologia da informação 
 b) escopo, custos, uso de recursos e cumprimento de prazos são gerenciados em cada projeto 
 c) é realizada a gestão de riscos de cada um dos projetos de alta materialidade ou alta relevância 
 d) o processo de gestão de projetos está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento 

similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades) 
 e) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de projetos de 

tecnologia da informação e promove eventuais ajustes necessários 

 

4300. Gestão de Contratações 

4310. Promover a integridade na área de contratações 
4311. A organização promove a ética nas contratações 

 a) há normativo(s) aplicável(eis) aos gestores e colaboradores da área de contratações que impede(m) ou 
limita(m) negócios pessoais com representantes de fornecedores da organização 

 b) há normativo(s) aplicável(eis) aos gestores e colaboradores da área de contratações que impede(m) ou 
limita(m) o recebimento de benefícios de fornecedores atuais ou potenciais (como presentes, brindes, doações, 
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entretenimento, empréstimos, favores, etc.) que possam influenciar ou dar a impressão de influenciar o processo 
decisório de uma contratação 

 c) há obrigatoriedade de que gestores e colaboradores da área de contratações manifestem e registrem situações 
que possam conduzir a conflito de interesses no exercício das suas atividades 

 d) a organização executa processo que permite identificar e tratar eventuais casos de gestores e/ou colaboradores 
da área de contratações que exerçam atividade privada que tenha alguma relação com fornecedores atuais ou 
que tenham com eles alguma relação pessoal ou profissional 

 e) a organização verifica se há impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, cíveis, eleitorais ou 
penais, incluindo envolvimento em atos de corrupção, quando do ingresso de colaboradores e gestores na área de 
contratações 

 
4312. A organização torna públicos os documentos relacionados com cada contratação, contemplando 
as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, excepcionados os casos de sigilo 
amparados pela legislação 

 a) o Estudo Técnico Preliminar (ETP) das contratações é publicado na internet 
 b) o documento de formalização da demanda é publicado na internet 
 c) o Termo de Referência (TR) ou projeto básico das contratações é publicado na internet 
 d) o edital de licitação das contratações (ou instrumento convocatório equivalente) é publicado na internet 
 e) as manifestações das partes interessadas (pedidos de esclarecimento, impugnações e representações) e as 

respectivas respostas são publicadas na internet 
 f) a ata de julgamento, contendo propostas e lances oferecidos (quando for o caso) é publicada na internet 
 g) o inteiro teor dos contratos, notas de empenho, aditivos e termos de prorrogação de contratos são publicados 

na internet 
 h) os termos de recebimentos provisórios e definitivos são publicados na internet 
 i) o mapa de gerenciamento de riscos da contratação, incluindo suas eventuais atualizações durante a gestão 

contratual, é publicado na internet 
 j) a análise realizada e justificativa dada para subsidiar a decisão de prorrogação contratual são publicadas na 

internet 

 

4320. Desenvolver a capacidade da área de contratações 
4321. A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos gestores da área de 
contratações 

 a) os perfis profissionais desejados para as ocupações de gestão da área de contratações estão definidos e 
documentados 

 b) a escolha dos gestores da área de contratações ocorre segundo perfis profissionais, previamente definidos e 
documentados 

 c) há critérios definidos e documentados para avaliação de desempenho dos gestores da área de contratações 
 d) organização dispõe de procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento no momento 

da sucessão de gestores na área de contratações 
 e) a organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as 

ocupações de gestão da área de contratações 
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4322. A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos colaboradores da área de 
contratações 

 a) foi definido o quantitativo necessário de pessoal da área de contratações 
 b) os perfis profissionais desejados para os colaboradores da área de contratações estão definidos e 

documentados 
 c) a organização aloca os colaboradores da área de contratações com base na comparação entre os perfis 

profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados) 
 d) há critérios definidos e documentados para avaliação de desempenho dos colaboradores da área de 

contratações 
 e) a organização dispõe de procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento no momento 

da substituição de colaboradores na área de contratações 
 f) há política de capacitação ou uma parte específica no plano de capacitação da organização para os 

colaboradores que integram a área de contratações 
 g) os colaboradores da área de contratações (p.ex. pregoeiros, membros de comissão de licitação, fiscais de 

contratos, gestores de contratos) recebem treinamento específico antes de assumirem o encargo pela primeira 
vez 

 
4323. A organização possui mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações 

 a) a organização possui uma política de rotatividade na ocupação das funções da área de contratações, de forma 
que os gestores possuam limitação máxima para permanência no mesmo cargo ou função 

 b) existem incentivos, administrativos ou financeiros, para os colaboradores que atuam nas funções-chave da área 
de contratações (p.  ex., maior pontuação em avaliação de desempenho, pontuação ou priorização no acesso a 
funções de confiança) 

 c) as funções e cargos de confiança da área de contratações da organização são preenchidas preferencialmente 
com pessoas do quadro efetivo da organização e/ou da própria área de contratações 

 

4330. Realizar planejamento das contratações 
4331. A organização executa processo de planejamento das contratações 

 a) a organização aprova um plano de contratações (ou documento similar) para o período mínimo de um ano 
 b) os setores relevantes da organização participam da elaboração do plano de contratações 
 c) cada item do plano de contratações, incluindo suas atualizações, está associado a um projeto ou a um 

processo alinhado à estratégia da organização 
 d) o plano de contratações é aprovado pelo dirigente máximo (refere-se ao dirigente da organização que ora 

responde ao questionário) 
 e) a organização divulga o plano de contratações na Internet. Informar a localização (URL) do Plano de 

Contratações: ___________ 

 

4340. Estabelecer processos de trabalho de contratações 
4341. A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações 

 a) o processo contempla procedimentos padronizados para planejamento da contratação 
 b) o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades dos colaboradores que atuam nessa 

etapa 
 c) o processo contempla modelos padronizados para os documentos a serem elaborados na atividade (p.ex. 

especificações técnicas padronizadas, minutas de edital) 
 d) o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias para o 

desempenho das atividades 
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4342. A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores 
 a) o processo contempla procedimentos padronizados para seleção de fornecedores (p.ex. Listas de verificação 

para pregoeiro) 
 b) o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades dos colaboradores que atuam nessa 

etapa 
 c) o processo contempla modelos padronizados para os documentos a serem elaborados na atividade (p. ex. 

modelo de documento de resposta de recurso de licitante) 
 d) o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias para o 

desempenho das atividades 

 
4343. A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos 

 a) o processo contempla normas de fiscalização e procedimentos padronizados para a gestão de contratos, 
incluindo a conformidade legal 

 b) em cada indicação de gestor e fiscal, a autoridade competente avalia objetivamente a capacidade do indicado 
de assumir responsabilidade por mais um contrato (conforme sua complexidade e demanda de atuação), frente 
aos contratos pelos quais já tem responsabilidade, registrando o resultado dessa avaliação entre as justificativas 
da indicação 

 c) o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades dos colaboradores que atuam nessa 
etapa 

 d) o processo contempla modelos padronizados para documentos utilizados na gestão de contratos (p.ex. plano 
de trabalho, plano de inserção, portaria de designação gestor/fiscais, designação de preposto, ordem de serviço 
ou de fornecimento, termo de entrega, termo de recebimento provisório, termo de recebimento definitivo, 
solicitação de reparo em serviço ou fornecimento, termo de rejeição, registro de ocorrências, histórico de gestão 
do contrato, comunicações à contratada, solicitação de sanção e solicitação de repactuação) 

 e) o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias para o 
desempenho das atividades 

 

4350. Gerir riscos em contratações 
4351. Os riscos da área responsável pela gestão de contratações são geridos 

 a) a gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos relacionados às contratações 
 b) a gestão de riscos contempla o tratamento dos riscos identificados 
 c) a gestão de riscos contempla a definição de responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos 
 d) os riscos do processo de trabalho definido para planejamento de cada uma das contratações são geridos 
 e) os riscos do processo de trabalho definido para seleção de fornecedores são geridos 
 f) os riscos do processo de trabalho definido para gestão de contratos são geridos 
 g) a organização capacita os gestores da área de contratações em gestão de riscos 

 
4352. As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a 
efetividade das etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual 
ou que impeçam ou dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação 

 a) a gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos 
 b) a gestão de riscos contempla o tratamento dos riscos identificados 
 c) a gestão de riscos contempla a definição de responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos 
 d) a gestão de riscos é realizada em cada uma das contratações 
 e) a gestão de riscos é realizada em cada uma das contratações de serviços prestados de forma contínua 
 f) as equipes de planejamento das contratações são selecionadas de modo que pelo menos um dos seus 

integrantes possua capacitação em gestão de riscos 
 g) as equipes de planejamento das contratações são selecionadas de modo que todos os seus integrantes 

possuam capacitação em gestão de riscos 
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4360. Contratar e gerir com base em desempenho 
4361. A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação 
da remuneração da contratada ao desempenho apresentado 

 a) a organização atende ao caput para contratos de prestação de serviços de tecnologia da informação 
 b) a organização atende ao caput para contratos de serviços prestados de forma contínua 
 c) a organização atende ao caput para contratos de outros serviços 

 
4362. Como condição para as prorrogações contratuais, a organização avalia se a necessidade que 
motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa para suprir essa 
necessidade 

 a) a organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços de tecnologia da informação 
 b) a organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços prestados de forma contínua 
 c) a organização realiza esse tipo de análise para contratos dos demais serviços 

 

4370. Realizar contratações sustentáveis 
4371. A organização adota critérios e práticas sustentáveis nas contratações, quando cabível 

 a) a organização aprovou um plano de contratações sustentáveis (Ex: Plano de Gestão de Logística Sustentável - 
PLS ou equivalente), isto é, um plano, contendo objetivos e responsabilidades definidas, os critérios e as práticas 
de sustentabilidade adotados, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, 
que permite a organização estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos 

 b) a organização explicita, nos autos ou processos de cada contratação, os aspectos de sustentabilidade cabíveis 

 

4400. Gestão orçamentária 

4410. Estabelecer o processo orçamentário organizacional 
4411. O processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária está definido 

 a) o processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária pela organização inclui, no mínimo, 
etapas e atividades, procedimentos padronizados, papéis e responsabilidades, prazos para cada colaborador no 
processo 

 b) todas as áreas funcionais da organização que consomem recursos financeiros significativos participam 
formalmente do processo de gestão do orçamento 

 c) o processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária pela organização está formalizado 
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4412. São acompanhados indicadores que permitem gerenciar o processo orçamentário. (organizações 
que não adotam a contabilidade pública devem utilizar os conceitos equivalentes, de modo que a 
questão lhe seja aplicável) 
 

 a) é acompanhado o indicador 'Evolução da despesa liquidada' 
 b) é acompanhado o indicador 'Evolução do percentual da despesa liquidada em relação à aprovada' (GLO: 

despesa liquidada, qual seja, despesa referente às obrigações efetivamente adimplidas, mesmo que ainda não 
tenham sido pagas - Lei 4320/1964, art. 63) 

 c) é acompanhado o indicador 'Evolução da relação entre o limite do PLOA e a necessidade orçamentária da 
organização' 

 d) é acompanhado o indicador 'Evolução da relação entre o PLOA enviado ao Congresso Nacional e a LOA 
aprovada' (GLO: *orçamento proposto pelas áreas demandantes e o orçamento aprovado pela direção da 
organização) 

 e) é acompanhado o indicador 'Evolução da relação entre a LOA aprovada e os limites de empenho e de 
pagamento' (GLO: *entre o orçamento autorizado e os limites financeiros para execução orçamentária) 

 f) outros indicadores orçamentários acompanhados (relacionar): ___ 
 
4413. O alinhamento da orçamentação com o planejamento estratégico da organização é providenciado 

 a) o histórico da execução orçamentária é usado como insumo no processo de planejamento e orçamentação da 
organização 

 b) o histórico do cumprimento das metas dos planos estratégicos é usado como insumo no processo de 
planejamento e orçamentação da organização 

 c) no processo de planejamento, a inclusão de estratégia ou iniciativa estratégica é precedida de análise de 
viabilidade sobre a disponibilidade dos recursos 

 d) no processo de planejamento, a inclusão de estratégia ou iniciativa estratégica é precedida de análise de custo-
benefício 

 e) no processo de planejamento, a inclusão de estratégia leva em consideração os programas, objetivos e metas 
estabelecidos no PPA 

 f) no processo de planejamento, há documento formal que relaciona as estratégias e iniciativas estratégicas 
organizacionais às ações orçamentárias necessárias 

 g) os recursos para desdobramento da estratégia da organização são aplicados conforme o orçamento 
disponibilizado 

 
4414. Metas formais de economia financeira são estabelecidas 

 a) a organização tem metas de economia com despesas correntes 
 b) a organização possui programa(s) de melhoria de sua eficiência organizacional (p.ex. desburocratização, 

qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do 
serviço público) 

 c) há metas orçamentárias formais de redução de despesa para o curto prazo (anuais) 
 d) há metas orçamentárias formais de redução de despesa para o médio prazo (entre 4 e 11 anos) 
 e) há metas orçamentárias formais de redução de despesa para o longo prazo (12 anos ou mais) 
 f) a organização tem meta (interna ou externa) para a redução do estoque de restos a pagar 
 g) há normativo que oriente as unidades organizacionais quanto à melhoria da eficiência das despesas 

administrativas 
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4415. Há adequada previsão de recursos orçamentários no PLOA 
 a) a organização dispõe de um levantamento de todas as despesas essenciais, tanto obrigatórias quanto 

discricionárias, ao cumprimento de sua missão institucional 
 b) a organização elabora anualmente projeções de evolução das despesas, tanto obrigatórias quanto 

discricionárias, de modo a avaliar a adequação do PLOA e os riscos de insuficiência orçamentária futura 
 c) a proposta orçamentária da organização busca alocar os recursos de acordo com o levantamento e 

quantificação das despesas essenciais e com os riscos de insuficiência orçamentária 
 d) a proposta orçamentária da organização prioriza as despesas obrigatórias e os compromissos (contratos, 

convênios, acordos, ajustes etc.) em vigor no seu âmbito 
 e) a proposta orçamentária da organização prioriza a alocação de recursos em projetos em andamento, em 

detrimento de novos projetos 
 f) a organização implementa processo de avaliação da execução orçamentária de exercícios anteriores e a utiliza 

na elaboração de sua proposta orçamentária 
 g) a organização reavalia as ações orçamentárias não executadas ou com baixa execução para julgar a 

oportunidade e conveniência de prosseguir, de cancelar ou de realocar seus recursos 

 

4420. Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento 
4421. As prioridades, relacionadas com as atividades da organização, que demandam recursos 
orçamentários são conhecidas 

 a) há levantamento formal de quais são as prioridades que demandam recursos orçamentários 
 b) o levantamento inclui a Lei do PPA ou PLPPA 
 c) o levantamento inclui a LDO ou PLDO do exercício financeiro em curso 
 d) o levantamento inclui os planos regionais ou setoriais 
 e) o levantamento inclui o plano estratégico da organização 
 f) o levantamento inclui o Plano de Governo do candidato eleito 
 g) o levantamento inclui as diretrizes políticas do Governo Federal 
 h) o levantamento inclui as diretrizes dos planos nacionais de longo prazo 
 i) o levantamento inclui as diretrizes de regionalização dos gastos orçamentários 
 j) o levantamento inclui as demandas dos órgãos de controle (interno ou externo) 
 k) há outra(s) fonte(s) de prioridade(s) (especifique): ___________ 

 
4422. No processo orçamentário da organização, há tratamento das demandas de priorização 
conhecidas 

 a) há mapa que demonstra quais prioridades são atendidas por quais elementos da proposta orçamentária 
 b) há justificativa formal para cada não inclusão de prioridade externa à organização 
 c) há avaliação dos impactos das emendas parlamentares sobre a priorização da organização 
 d) existem ações voltadas para direcionar as dotações recebidas por meio de emendas parlamentares para as 

prioridades da organização (ex.: bancos de projetos, contatos com parlamentares etc.) 
 e) o contingenciamento da despesa é feito levando em consideração as prioridades e estratégias da organização 
 f) há mapa de controle da execução orçamentário-financeira das prioridades escolhidas 
 g) outras fontes de recursos além do orçamento são consideradas para atendimento das demandas da 

organização. Quais:____ 

 
4423. A avaliação das políticas públicas executadas pela organização (ou com sua participação) é 
incorporada no processo orçamentário 

 a) a evolução dos indicadores de política(s) pública(s), inclusive os do PPA, que fundamentam a alocação de 
recursos orçamentários está disponível publicamente 

 b) a orçamentação é precedida de discussão e análise dos resultados apresentados pela(s) política(s) pública(s) 
 c) a organização informa ao órgão setorial a evolução dos indicadores da(s) política(s) pública(s) para dar suporte 

à decisão alocativa 
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5000. Resultados 

5100. Resultados Finalísticos 

5110. Prestar serviços públicos com qualidade 
5111. A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo 
informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado. 

 a) a carta informa quais são os requisitos, documentos e informações necessários para acessar cada serviço 
 b) na carta são publicados os locais e as formas de acessar cada serviço 
 c) a carta lista as principais etapas para o processamento de cada serviço  
 d) na carta é divulgado o prazo máximo para a prestação de cada serviço 
 e) a carta estabelece a forma de comunicação com o solicitante para cada serviço 
 f) a carta informa os mecanismos para a consulta pelos usuários acerca do andamento de cada serviço (etapas 

cumpridas e pendentes) 
 g) na carta são divulgados locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação de 

cada serviço 

5120. Prestar serviços públicos em meio digital com qualidade 
5121. A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de 
interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade, e que as informações pessoais utilizadas nesses 
serviços sejam adequadamente protegidas 

 a) a organização observa as recomendações do Documento de Referência da arquitetura e-PING - Padrões de 
Interoperabilidade de Governo Eletrônico ou, no caso de organização que não integra o Poder Executivo Federal, 
observa as melhores práticas equivalentes 

 b) a organização observa as recomendações do guia Padrões Web em Governo Eletrônico: Cartilha de 
Usabilidade ou, no caso de organização que não integra o Poder Executivo Federal, observa as melhores práticas 
equivalentes 

 c) a organização garante o acesso da pessoa com deficiência aos serviços e informações que oferece na internet, 
por meio da adoção de melhores práticas de acessibilidade adotadas internacionalmente (p. ex. eMAG - Modelo 
de Acessibilidade em Governo Eletrônico) 

 d) as operações de tratamento de dados pessoais utilizados na prestação de serviços públicos pela organização 
são realizadas de modo a preservar a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas às quais se referem 

 e) a organização informa em seu sítio eletrônico as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realiza 
o tratamento de dados pessoais, bem como fornece informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a 
finalidade, os procedimentos e as práticas de tratamento que utiliza 

 f) informar as melhores práticas adotadas, caso a organização não integre o Poder Executivo Federal e tenha 
marcado as opções “a” ou “b”, bem como se tiver marcado a opção “c”: ___________ 

 
5122. A organização prioriza a concepção e a prestação de novos serviços em meio digital e 
proporciona a participação dos usuários com vistas à melhoria da qualidade dos serviços públicos 
prestados 

 a) a organização definiu metas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados em meio digital 
 b) a organização realiza pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados em meio digital, 

propiciando a avaliação desses serviços 
 c) a organização utiliza os resultados das pesquisas de satisfação como subsídio para promover melhoria na 

prestação dos serviços 
 d) a organização comunica amplamente aos usuários os resultados das pesquisas de satisfação realizadas 
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5123. A organização definiu metas para simplificação do atendimento prestado aos usuários dos 
serviços públicos digitais 

 a) a organização definiu metas com vistas à eliminação da exigência de atestados, certidões ou outros 
documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da administração pública federal, como 
condição para a prestação de serviços 

 b) a organização promove a participação dos usuários nos esforços de simplificação dos serviços públicos e utiliza 
as informações assim obtidas como subsídio à definição de metas de simplificação (p. ex. mediante o uso do 
formulário “Simplifique!”) 

 c) a organização estabeleceu metas no sentido de reduzir a necessidade de atendimento presencial dos usuários 
em todas as etapas de prestação dos serviços públicos (p. ex. por meio da automação completa das etapas de: 
solicitação, acompanhamento de solicitações, execução de procedimentos e comunicação de resultados) 

 d) a organização definiu metas voltadas à melhoria e ao incremento da atuação integrada e sistêmica com outros 
órgãos e entidades dos quais dependa ou com os quais interaja intensivamente na prestação dos serviços 
públicos, tais como metas de compartilhamento de dados e metas de interoperabilidade relacionadas à adoção de 
procedimentos, ferramentas e plataformas comuns (p. ex. Plataforma de Cidadania Digital) 

 e) a organização estabeleceu metas com vistas a otimizar o uso de múltiplos canais de atendimento (p. ex. canal 
presencial, telefone, canal digital/internet, aplicativos móveis, correio eletrônico etc.), de modo a assegurar que o 
canal adequado esteja disponível para usuários com necessidades especiais e, no caso de serviços críticos e 
relevantes, que canais alternativos estejam disponíveis, se falhar o canal principal 

 f) a organização utiliza a gestão de riscos como instrumento para promover a simplificação de procedimentos 
associados à prestação de serviços públicos, de modo a assegurar que somente sejam utilizados os controles 
indispensáveis, de acordo com os limites de exposição a riscos institucionalmente definidos, e que sejam 
eliminados controles desnecessários ou economicamente desvantajosos 

 
 
 


