
  
 

 

Gestão de Riscos no Setor Público 

À luz da Instrução Normativa Conjunta CGU/MP 01/2016. 

 

Apresentação 

A Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MP) determinam, aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, a 
adoção de uma série de medidas para a sistematização de práticas relacionadas a 
gestão de riscos, controles internos e governança no âmbito da Administração Pública. 

A partir de agora, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade passa a ser o principal 
responsável pelo estabelecimento da estratégia de organização e da estrutura de 
gerenciamento de riscos. 

Dentro deste cenário, também será papel do dirigente máximo estabelecer, de forma 
continuada, o monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles internos da gestão. 

Cada risco mapeado e avaliado deve estar associado a um agente responsável 
formalmente identificado. O agente responsável pelo risco deve ser um gestor com 
alçada suficiente para orientar e acompanhar as ações de mapeamento, avaliação e 
mitigação do risco. As tipologias de risco abrangem: riscos operacionais, de 
imagem/reputação do órgão, legais e financeiros/orçamentários. 

Objetivo 

Ter uma visão clara e prática da gestão de riscos na administração pública, se torna 
fundamental para uma boa gestão.  

Público-alvo 

Gestores e técnicos de organizações públicas nos níveis estratégico e tático, Gestores 
e técnicos das áreas de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de 
políticas, projetos e processos, Gestores e equipes das áreas de Auditoria Interna, 
Gestão de Riscos e Compliance.  

Programa 

 Base normativa (IN conjunta do MPOG/CGU N1 de 10 de Maio de 2016, dentre outras) 



  
 

 

 Conceitos 

 Base teórica (Principais modelos e estruturas aplicáveis à administração pública) 

 Gestão de Riscos no modelo de 3 linhas de defesa 

 Estrutura da gestão de riscos a partir do COSO ERM 

 Análise de ambiente e fixação de objetivos 

 Identificação de riscos 

 Avaliação de Riscos e Controles 

 Resposta a Riscos 

 Reporte 

 Monitoramento (indicadores de riscos) 

 Método de Priorização de Processos 

 Técnicas de identificação de riscos 

 Matriz de Risco 

 Política de Gestão de Riscos – Princípios, Objetivos e Diretrizes 

 Instâncias de Governança em Gestão de Riscos 

 Competências e responsabilidades 

 Case  

 

 

 

 

 



  
 

 

Instrutor 

 

Marcus Vinícius 

Doutorando em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela UFRJ; 
Atualmente está cedido a Biblioteca Nacional, atuando como Auditor interno; Analista 
de Finanças e Controle do quadro do Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controle / Controladoria Geral da União (CGU); Atou no Ministério da Saúde, 
desempenhando as funções de Auditor Interno da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar; Palestrante e autor de diversos livros e artigos na área da governança e 
do Controle Interno, dentre os livros destacamos “Controladoria no Setor Público“, Ed. 
Fórum. 

 


