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SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

  

PORTARIA GABINETE Nº 540, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

  

Ins�tui o Comitê de Governança, Riscos e
Controles no âmbito da Secretaria Especial
de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário e dá outras
providências.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Casa Civil nº 1.390, de 8 de julho de 2016 e tendo em
vista o disposto no art. 23 da Instrução Norma�va Conjunta nº 01 do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União, de 10 de maio de 2016, resolve:

Art. 1º Fica ins�tuído o Comitê de Governança, Riscos e Controles, com o obje�vo de
adotar medidas para a sistema�zação de prá�cas relacionadas à gestão de riscos, controles internos e
governança no âmbito da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.

Art. 2º O Comitê de Governança, Riscos e Controles terá a seguinte composição:

 I – Secretário Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, que o
presidirá;

II - Secretário Adjunto;

III - Subsecretário de Planejamento e Gestão;

IV – Chefe da Assessoria Jurídica;

V – Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno;

VI - Subsecretário de Reordenamento Agrário

VII - Subsecretário de Agricultura Familiar;

VIII - Subsecretário de Desenvolvimento Rural;

IX - Subsecretário Extraordinário de Regularização Fundiária da Amazônia Legal;

X – Coordenador-Geral de Gestão Estratégica, Monitoramento e Avaliação;

XI – Coordenador-Geral Nacional das Delegacias Federais; e

Parágrafo Único. Caberá ao Coordenador-Geral de Gestão Estratégica, Monitoramento e
Avaliação a supervisão e o monitoramento da polí�ca de gestão de riscos no âmbito da Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.

Art. 3º Compete ao Comitê de Governança, Riscos e Controles:

I - promover prá�cas e princípios de conduta e padrões de comportamentos;

II - ins�tucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles
internos;

III - promover o desenvolvimento con�nuo dos agentes públicos e incen�var a adoção de
boas prá�cas de governança, de gestão de riscos e de controles internos;
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IV - garan�r a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas à
condução das polí�cas e à prestação de serviços de interesse público;

V - promover a integração dos agentes responsáveis pela governança, pela gestão de riscos
e pelos controles internos;

VI - promover a adoção de prá�cas que ins�tucionalizem a responsabilidade dos agentes
públicos na prestação de contas, na transparência e na efe�vidade das informações;

VII - aprovar polí�ca, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e
ins�tucionalização da gestão de riscos e dos controles internos;

VIII - supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem comprometer
a prestação de serviços de interesse público;

IX - liderar e supervisionar a ins�tucionalização da gestão de riscos e dos controles
internos, oferecendo suporte necessário para sua efe�va implementação no órgão ou en�dade;

X - estabelecer limites de exposição a riscos globais do órgão, bem com os limites de
alçada ao nível de unidade, polí�ca pública, ou a�vidade;

XI - aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos para
gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da gestão;

XII - emi�r recomendação para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e dos
controles internos; e

XIII - monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelo Comitê.

Art. 4º A polí�ca de gestão de riscos da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário será ins�tuída em até 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Portaria.

§ 1º Cada risco mapeado deverá estar associado a um gestor responsável, com capacidade
suficiente para avaliar a tomada de decisão sobre o tratamento adequado da situação de risco.

§ 2º São responsabilidades do gestor de riscos em sua área de atuação:

I - mapear os riscos inerentes às a�vidades sob sua responsabilidade;

II - garan�r que o risco será gerenciado em conformidade com a polí�ca de gestão de
riscos da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário;

III - monitorar o risco e seu comportamento ao longo do tempo, avaliando se as medidas
de resposta adotadas foram efe�vas e se resultam na manutenção do risco em níveis adequados; e

IV – garan�r que as informações adequadas sobre o risco estejam disponíveis em todos os
níveis da organização.

§ 3º A polí�ca de gestão de riscos será revisada anualmente a fim de promover a
reavaliação dos riscos iden�ficados e o resultado das respostas definidas para cada um deles.

§ 4º A polí�ca de gestão de riscos poderá ser revista a qualquer tempo, sempre que
iden�ficado um novo risco, por proposição de qualquer dos membros do comitê.

Art. 5º O Comitê de Governança, Riscos e Controles terá o prazo de 90 (noventa) dias, a
contar da publicação desta Portaria, para aprovar seu Regimento Interno, dispondo sobre suas
responsabilidades e funcionamento.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

(documento assinado eletronicamente)
JOSÉ RICARDO RAMOS ROSENO

 

Documento assinado eletronicamente por José Ricardo Ramos Roseno, Secretário Especial de
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Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, em 20/09/2017, às 12:31, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://[servidor_php]/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0044327 e
o código CRC 7073B059.
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