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SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

  

PORTARIA GABINETE Nº 541, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

  

Dispõe sobre a ins�tuição da Polí�ca de
Gestão de Riscos da Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário da Casa Civil da Presidência da
República.

 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no
uso de suas atribuições e:

considerando que a atuação desta Sead envolve riscos relacionados a incertezas ou ao não
aproveitamento de oportunidades que podem impactar no alcance de resultados e no cumprimento da
missão ins�tucional, assim como na imagem e na segurança da ins�tuição e de pessoas;

considerando o estabelecido no art. 17 da Instrução Norma�va Conjunta MP/CGU nº 1, de 10
de maio de 2016;

considerando a Instrução Norma�va MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017;

considerando as recomendações das melhores prá�cas internacionais que tratam da gestão de
riscos corpora�vos, em especial o Commi�ee of Sponsoring Organiza�ons of the Treadway Commission -
Enterprise Risk Management (COSO/ERM), e as normas da Organização Internacional das En�dades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) GOV 9130/2007; e

considerando a necessidade de maximizar a eficiência dos custos operacionais, a eficácia das
a�vidades, a efe�vidade da polí�ca pública, a confiabilidade e transparência das informações, o cumprimento
da legislação, salvaguarda dos a�vos, e a capacidade da Sead para lidar com incertezas.

Resolve:

Art. 1º Fica aprovada a Polí�ca de Gestão de Riscos da Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário na forma do Anexo desta Portaria.

 

Art. 2º 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 Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário, em 21/09/2017, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0044335 e o
código CRC 046B433B.

ANEXO 

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SEAD)

Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º A Política de Gestão de Riscos da Sead objetiva estabelecer os princípios; os objetivos organizacionais; as
diretrizes; e as competências da gestão de riscos da Secretaria Especial, a ser observada por todas as áreas e níveis
de atuação, sendo aplicável aos diversos processos de trabalho, projetos e ações da Sead. Se constituindo assim na
declaração das intenções e diretrizes gerais desta Sead relacionada à gestão de riscos.

§1º A Política de Gestão de Riscos é aplicável à toda a estrutura da Sead e abrange os servidores, prestadores de
serviço, colaboradores, estagiários, consultores externos e qualquer pessoa, física ou jurídica, que de alguma
forma se relacione com a Sead.

Art. 2º Para os efeitos desta Política, entende-se por:

I - Assessoria Especial de Controle Interno (AECI): órgão integrante da estrutura da Sead, para a qual o Decreto
nº 8.8889/2016, estabeleceu diversas competências. Dentre estas, se relacionam com a Política de Gestão de
Riscos, o assessoramento direto ao Secretário Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário nas
áreas de controle, risco, transparência e integridade da gestão; e prestar orientação técnica ao Subsecretário de
Planejamento e Gestão, aos gestores da Sead e aos representantes indicados pelo Secretário Especial de
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário em conselhos e comitês, nas áreas de controle, risco,
transparência e integridade da gestão. A AECI se constitui na qualidade de segunda linha de defesa da Sead;

II - controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas
informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, dentre outros, operacionalizados de forma
integrada pela direção e pelo corpo de servidores, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável
para a consecução da missão da Sead;

III - risco: possibilidade de ocorrência de evento que venha a impactar o cumprimento dos objetivos, sendo
medido em termos de impacto e de probabilidade;

IV - riscos-chave: risco que, em função do impacto potencial à Sead, deva ser conhecido pela alta administração

V- risco inerente: risco a que a Sead está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a
probabilidade dos riscos ou seu impacto;

VI - risco residual: risco a que a Sead está exposta após a implementação de ações gerenciais para o tratamento do
risco;

VII - riscos operacionais: eventos com potencial de comprometer as atividades da Sead, normalmente associados
às falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas, infraestrutura, e sistemas;

VIII - riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas com potencial de comprometer as
atividades da Sead;

IX - riscos financeiros ou orçamentários: eventos com potencial de comprometer a capacidade da Sead de acessar
os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades;
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X - riscos de imagem ou de reputação: possibilidade de ameaças para a credibilidade, prestígio, e imagem
institucional da Sead, com a possibilidade de a Secretaria Especial sofrer depreciação junto à sociedade e/ou às
autoridades, em razão de publicidade negativa, verdadeira ou não;

XI- identificação de riscos: processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos, que envolve a identificação
de suas fontes, causas e consequências potenciais, podendo envolver dados históricos, análises teóricas, opiniões
de pessoas informadas e de especialistas, e as necessidades das partes interessadas;

XII - proprietário do risco: pessoa ou entidade com a responsabilidade e a autoridade para gerenciar determinado
risco;

XIII- mensuração de risco: processo que visa a estimar a importância de um risco e calcular a probabilidade de
sua ocorrência;

XIV - apetite a risco: nível de risco que a Sead está disposta a aceitar na consecução de seus objetivos e
finalidades;

XV - resposta a risco: qualquer ação adotada para lidar com risco, podendo consistir em:

a) aceitar o risco por uma escolha consciente;

b) transferir ou compartilhar o risco a outra parte;

c) evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade que origina o risco; ou

d) mitigar ou reduzir o risco diminuindo sua probabilidade de ocorrência ou minimizando suas consequências.

XVI - gerenciamento de riscos: processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou
situações, para fornecer com razoável certeza o alcance dos objetivos da Sead, com o respectivo equilíbrio em
relação aos custos operacionais e financeiros envolvidos;

XVII – mapa de riscos: documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o
procedimento de contratação e das ações de controle, prevenção, e mitigação dos impactos;

XVIII - monitoramento: componente do controle interno que permite avaliar a qualidade do sistema de controle
interno ao longo do tempo.

Art. 3° A Política de Gestão de Riscos tem como premissa o alinhamento ao Plano Estratégico da Sead ou a
documento que venha a exercer este papel no âmbito da Secretaria Especial.

 

Capítulo II

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

 

Art. 4º A gestão de riscos da Sead será idealizada e implementada em consonância com os seguintes princípios:

I - aderência à integridade e aos valores éticos;

II - gestão sistemática, estruturada, oportuna e subordinada ao interesse público;

III - estabelecimento de níveis de exposição a riscos adequados;

IV - estabelecimento de procedimentos de controle interno proporcionais ao risco, observada a relação custo-
benefício, e destinados a agregar valor à organização;

V - utilização do mapeamento de riscos para apoio à tomada de decisão e à elaboração do planejamento
estratégico;

VI - utilização da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua dos processos organizacionais;
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V - compromisso da alta administração de atrair, desenvolver e reter pessoas com competências técnicas, em
alinhamento com os objetivos institucionais;

VI – mapeamento das vulnerabilidades que impactam os objetivos, de forma que sejam adequadamente
identificados os riscos a serem geridos;

VII - identificação e avaliação das mudanças internas e externas ao órgão que possam afetar significativamente os
controles internos da gestão;

VIII- estar integrada às oportunidades e à inovação;

IX - disseminação de informações necessárias ao fortalecimento da cultura e da valorização dos controles internos
da gestão;

X– realização de avaliações periódicas para verificar a eficácia do funcionamento dos controles internos da
gestão; e

XI – comunicação do resultado da avaliação dos controles internos da gestão aos responsáveis pela adoção de
ações corretivas, incluindo a alta administração.

 

Art. 5º A Política de Gestão de Riscos da Sead objetiva:

I - suportar a missão, a continuidade e a sustentabilidade institucional, pela garantia razoável de atingimento dos
objetivos estratégicos;

II - proporcionar a eficiência, a eficácia e a efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e
econômica dos processos de trabalho;

III - produzir informações íntegras e confiáveis à tomada de decisões, ao cumprimento de obrigações de
transparência e à prestação de contas;

IV - assegurar a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas,
planos e procedimentos de governo e as normas internas da Sead, reforçando a confiança, interna e externa,
quanto ao cumprimento da legislação vigente;

V - salvaguardar e proteger bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização
não autorizada ou apropriação indevida;

VI - possibilitar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis, tenham acesso tempestivo a
informações suficientes quanto aos riscos aos quais a Sead está exposta, inclusive para determinar questões
relativas à delegação, se for o caso;

VII - incrementar a probabilidade de alcance dos objetivos institucionais, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis;

VIII - agregar valor por meio da melhoria dos processos de tomada de decisão e do tratamento adequado dos
riscos e dos impactos negativos decorrentes de sua materialização;

IX - estimular a cultura da melhoria contínua dos processos organizacionais, a partir dos resultados gerados pela
gestão de riscos da Sead; e

X - disseminar valores éticos e morais para serem incorporados e cumpridos por todos os servidores.

Parágrafo único: a gestão de riscos priorizará os pontos críticos da Sead, tais, como por exemplo, as atividades
relacionadas com a concretização da política pública, e aquelas fortemente reguladas pela legislação que possam a
acarretar desgastes da imagem institucional, bem como ameaças de severas punições pelo descumprimento.

 

Capítulo III
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DAS DIRETRIZES DA GESTÃO DE RISCOS

 

Art. 6º São diretrizes da Política de Gestão de Riscos:

I – subordinação ao interesse público, sendo sistematizada e suportada pelas premissas estabelecidas nas normas
ABNT NBR ISSO 31000:2009 e Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO
(Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada);

II – níveis de exposição a risco adequados ao alcance dos objetivos institucionais da Sead;

III - procedimentos de adequação e mitigação proporcionais aos riscos identificados, observando a relação custo-
benefício e agregando valor à instituição;

IV - tomada de decisão apoiada no mapeamento de riscos, com identificação de responsáveis e respectivas
competências em todos os níveis da instituição;

V - definição de metodologias, normas, manuais e procedimentos que possibilitem a formalização da gestão de
riscos e a obtenção de informações úteis à tomada de decisão e ao gerenciamento e a manutenção dos riscos
dentro dos padrões definidos;

VI - realização de avaliações periódicas para verificar a eficácia da gestão de riscos e dos controles internos,
comunicando o resultado aos responsáveis pela adoção de ações corretivas;

VII – execução continuada da comunicação e do monitoramento ao longo de todo o processo de gerenciamento de
riscos; e

VIII - capacitação em gestão de riscos para os agentes públicos em todos os níveis no âmbito da Sead.

Parágrafo único: A Política de Gestão de Riscos abrange as seguintes categorias de riscos

I - estratégicos: estão associados à tomada de decisão que pode afetar negativamente o alcance dos objetivos da
organização;

II - operacionais: estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de
falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de
eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes);

III - de comunicação: estão associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de
informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas
às instâncias controladoras e à sociedade);

IV - de conformidade: estão associados ao não cumprimento de princípios constitucionais, legislações específicas
ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos

 

Capítulo IV

DAS RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS

 

Art. 7º. O dirigente máximo da Sead é o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia da organização e
da estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o
aperfeiçoamento dos controles internos da gestão.

Parágrafo único: os demais agentes públicos que exercem cargo, função ou emprego no âmbito do Sead têm a
incumbência da operacionalização da gestão de riscos e controles internos da gestão e pela identificação e
comunicação de deficiências às instâncias superiores.
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Art. 8º Cada risco mapeado e avaliado estará associado a um agente responsável formalmente identificado.

Parágrafo único: o agente responsável pelo gerenciamento de determinado risco deve ser o gestor com alçada
suficiente para orientar e acompanhar as ações de mapeamento, avaliação e mitigação do risco.

Art. 9º São responsabilidades do gestor de risco:

I – assegurar que o risco seja gerenciado de acordo com a política de gestão de riscos da organização;

II – monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção
do risco em níveis adequados, de acordo com a política de gestão de riscos; e

III – garantir que as informações adequadas sobre o risco estejam disponíveis em todos os níveis da organização.

 

 

Capítulo V

DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

 

Art. 10. Em atendimento ao estabelecido no caput do Art.23 da Instrução Normativa Conjunta nº 1 do MP/CGU,
de 1º de maio de 2016, foi estabelecido por meio da Portaria nº 540, de 19 de setembro, publicada no Diário
Oficial da União de 21 de setembro de 2017, o Comitê de Governança, Riscos e Controles da Sead.

§ 1º O Comitê de Governança, Riscos e Controles da Sead contará com o apoio da Assessoria Especial de
Controle Interno.

Art. 11. Compete ao Comitê de Governança, Riscos e Controles da Sead:

I – promover práticas e princípios de conduta e padrões de comportamentos;

II – institucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles internos;

III – promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e incentivar a adoção de boas práticas de
governança, de gestão de riscos e de controles internos;

IV – garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas à condução das políticas
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 práticas que institucionalizem a responsabilidade dos agentes públicos na prestação de
contas, na transparência e na efetividade das informações;

VII – aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização 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 institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos, oferecendo suporte
necessário para sua efetiva implementação na Sead;

X – estabelecer limites de exposição a riscos globais do órgão, bem com os limites de alçada ao nível de unidade,
política pública, ou atividade;

XI – aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos para gerenciamento de riscos e
implementação dos controles internos da gestão;
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XII – emitir 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. 12. O Comitê de Governança, Riscos e Controles da Sead elaborará Plano de Gestão de Riscos no qual
estabelecerá as fases do processo de gestão de riscos e os respectivos procedimentos.

§ 1º. O Plano de Gestão de Riscos deverá ser aprovado em até doze meses a contar da publicação desta Política de
Gestão de Riscos.

§2º O Plano de Gestão de Riscos da Sead deverá considerar:

I - o ambiente interno, o ambiente externo e a organização estendida;

II - os objetivos estratégicos, táticos e operacionais;

III - a razoabilidade da relação custo-benefício nas ações para tratamento de riscos;

IV - a comunicação tempestiva sobre riscos às partes interessadas; e

V - o acompanhamento dos riscos-chave pela alta administração.

§ 3º. O Plano de Gestão de Riscos poderá ser revisto a qualquer tempo, sempre que identificado um novo risco,
por proposição de quaisquer dos membros do Comitê.

 

Capítulo VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 13. O gerenciamento de risco será idealizado em quatro categorias:

Controles preventivos: destinam-se a mitigar a possibilidade de materialização de risco de um dado evento
indesejável. Quanto maior for o impacto do risco na capacidade de alcance de objetivos desta Sead, tanto
mais importante deverá ser a respectiva implementação dos controles preventivos.
Controles de gerenciamento: idealizados para assegurar que um resultado particular está sendo alcançado.
Controles de detecção: se destinam a identificar se os resultados indesejados ocorreram depois de um dado
acontecimento.
Controles corretivos: se destinam a corrigir os efeitos dos acontecimentos indesejáveis.

 

Art. 14. A gestão de riscos deverá ser incorporada em todas as práticas e processos da Sead, de forma que seja
pertinente, eficaz e eficiente.

§1º O processo de gestão de riscos deve ser parte integrante, e não separado, dos processos organizacionais.

§ 2º. A gestão de riscos deverá ser incorporada no desenvolvimento de políticas, na análise crítica, no
planejamento estratégico e de negócios, e nos processos de gestão de mudanças desta Sead.

Art. 15. O gerenciamento de riscos referentes aos processos de contratações, nos termos da IN MPDG nº 05/2017,
se concretizará por meio do documento intitulado “Mapa de Riscos”.

Art. 16. Será priorizada a interlocução com os servidores desta Sead de forma a proporcionar a fluidez da
informação sobre relatos de riscos por parte de quem realiza atividades operacionais tanto da área finalística
quanto da área meio.

Parágrafo único: devido a sua importância, a gestão efetiva de riscos requer a existência de canais alternativos de
comunicações com a alta direção, disponíveis para todo o pessoal – interno ou externo – e que assegure a
participação sem receios de retaliações.
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Art. 17. A política de gestão de riscos da Sead será revista a cada quatro anos ou sempre que necessário, no
intuito de mantê-la atualizada diante de mudanças no ambiente interno ou externo.

Art. 18. Os casos omissos ou as excepcionalidades serão resolvidos pelo Comitê de Gestão Estratégica.

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Referência: Processo nº 55000.002412/2017-22 SEI nº 0044335


