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E; 30,0m-S; 50,0m-E; 20,0m-S; 50,0m-E; 30,0m-S; 360,0m-E;
25,0m-S; 30,0m-E; 30,0m-S; 20,0m-E; 25,0m-S; 30,0m-E; 20,0m-S;
50,0m-E; 15,0m-S; 65,0m-E; 15,0m-S; 60,0m-E; 15,0m-S; 60,0m-E;
20,0m-S; 20,0m-E; 20,0m-S; 25,0m-E; 20,0m-S; 30,0m-E; 20,0m-S;
45,0m-E; 35,0m-S; 40,0m-E; 45,0m-S; 40,0m-E; 50,0m-S; 20,0m-E;
35,0m-S; 20,0m-E; 50,0m-S; 29,0m-E; 40,0m-S; 20,0m-E; 424,0m-S;
24,0m-W; 70,0m-S; 15,0m-W; 302,0m-S; 224,0m-W; 19,0m-N;
15,0m-E; 50,0m-N; 15,0m-E; 30,0m-N; 20,0m-E; 300,0m-N; 20,0m-
E; 50,0m-N; 15,0m-E; 236,0m-N; 20,0m-W; 30,0m-N; 20,0m-W;
30,0m-N; 25,0m-W; 30,0m-N; 25,0m-W; 15,0m-N; 35,0m-W; 20,0m-
N; 50,0m-W; 20,0m-N; 20,0m-W; 30,0m-N; 20,0m-W; 20,0m-N;
30,0m-W; 50,0m-N; 20,0m-W; 50,0m-N; 20,0m-W; 20,0m-N; 30,0m-
W; 25,0m-N; 30,0m-W; 25,0m-N; 30,0m-W; 20,0m-N; 120,0m-W;
20,0m-N; 100,0m-W; 20,0m-N; 100,0m-W; 20,0m-N; 100,0m-W;
30,0m-N; 100,0m-W; 45,0m-N; 50,0m-W; 20,0m-N; 50,0m-W;
45,0m-N; 30,0m-W; 30,0m-N; 40,0m-W; 30,0m-N; 40,0m-W; 25,0m-
N; 30,0m-W; 20,0m-N; 40,0m-W; 30,0m-N; 50,0m-W; 48,0m-N;
23,0m-W; 416,0m-N.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. (Cód. 4.00)

MAURICYO JOSÉ ANDRADE CORREIA

PORTARIA No- 261, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017

O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GEOLOGIA, MINERA-
ÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL DO MINISTÉRIO DE MI-
NAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
art. 1º, inciso I, e art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de
2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 43 do Decreto-lei no

227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM
nº 48407.870971/2001, resolve:

Art. 1° Outorgar à Mármore Pereira Dias Ltda., concessão
para lavrar Mármore, no Município de Ourolândia, Estado da Bahia,
numa área de 58,50 hectares, delimitada por um polígono que tem
seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas
descritos a seguir (Lat/Long): 10°56''52,943''''S / 41°03''56,597''''W;
10°56''52,942''''S / 41°03''13,782''''W; 10°57''07,588''''S /
41°03''13,781''''W; 10°57''07,589''''S / 41°03''56,597''''W;
10°56''52,943''''S / 41°03''56,597''''W; em SIRGAS2000 e em coor-
denadas cartesianas delimitada por um polígono que tem um vértice a
928,0m, no rumo verdadeiro de 89°59''59''''728 SE, do ponto de
Coordenadas Geodésicas: Lat. 10°56''52,944''''S e Long.
41°04''27,161''''W e os lados a partir desse vértice, com os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: 1300,0m-E; 450,0m-S; 1300,0m-
W; 450,0m-N.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. (Cód. 4.00)

MAURICYO JOSÉ ANDRADE CORREIA

PORTARIA No- 262, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017

O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GEOLOGIA, MINERA-
ÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL DO MINISTÉRIO DE MI-
NAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
art. 1º, inciso I, e art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de
2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 43 do Decreto-lei no

227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM
nº 48420.896546/1999, resolve:

Art. 1° Outorgar à Arepedra Borlini Ltda., concessão para
lavrar Areia, no Município de Linhares, Estado do Espírito Santo,
numa área de 49,80 hectares, delimitada por um polígono que tem
seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas
descritos a seguir (Lat/Long): 19°24''33,236''''S / 40°03''33,378''''W;
19°24''19,739''''S / 40°03''33,378''''W; 19°24''19,738''''S /
40°02''52,249''''W; 19°24''33,234''''S / 40°02''52,248''''W;
19°24''33,236''''S / 40°03''33,378''''W; em SIRGAS2000 e em coor-
denadas cartesianas delimitada por um polígono que tem um vértice a
1316,0m, no rumo verdadeiro de 68°37''59''''553 SE, do ponto de
Coordenadas Geodésicas: Lat. 19°24''17,644''''S e Long.
40°04''15,384''''W e os lados a partir desse vértice, com os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: 415,0m-N; 1200,0m-E; 415,0m-
S; 1200,0m-W.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. (Cód. 4.00)

MAURICYO JOSÉ ANDRADE CORREIA

Ministério do Desenvolvimento Social

GABINETE DO MINISTRO

DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
Em 9 de novembro de 2017

A CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SUBSTITUTA, no uso da
competência que lhe foi delegada pela Portaria MDS nº 133, de 24
de dezembro de 2014, e pela Portaria MDS/SE nº 224, de 28 de
junho de 2016, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.101, de
27 de novembro de 2009, e no § 4º do art. 14 do Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014, resolve abrir prazo de quinze dias
para a manifestação da sociedade civil, no sítio www.mds.gov.br,
referente ao seguinte processo:

Nome da entidade: GRUPO ESPIRITA DA FRATER-
NIDADE IRMA SCHEILLA

CNPJ: 41.342.858/0001-11
Município: JUAZEIRO DO NORTE/CE
Processo nº: 71000.076473/2012-78

Em 10 de novembro de 2017

A CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SUBSTITUTA no uso da
competência que lhe foi delegada pela Portaria MDS nº 133, de 24 de
dezembro de 2014, e pela Portaria MDS/SE nº 224, de 28 de junho de
2016, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.101, de 27 de no-
vembro de 2009, e no § 4º do art. 14 do Decreto nº 8.242, de 23 de
maio de 2014, resolve abrir prazo de quinze dias para a manifestação
da sociedade civil, no sítio www.mds.gov.br, referente ao seguinte
processo:

Nome da entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DE MINAS GERAIS

CNPJ: 08.888.070/0001-30
Município: Betim/MG
Processo nº: 71000.115929/2010-61

NAMIR STREJEVITCH

CONSELHO DE RECURSOS
DO SEGURO SOCIAL

CONSELHO PLENO
PAUTA DE JULGAMENTO

Pauta de Julgamento de pedido de uniformização de ju-
risprudência e reclamação ao Conselho Pleno, da Segunda Sessão
Ordinária a ser realizada nos dias 21 e 22 do mês de novembro de
2017 às 09h, no endereço: SAS QUADRA 04 BLOCO K 7º ANDAR
- SALA 701 - ASA SUL - Brasília - Distrito Federal.

RELATORA: Nádia Cristina Paulo dos Santos Paiva
NB: 143.995.967-3 - (Sustentação oral)
Int: José Ricardo Carvalho Lima Rehder e INSS
NB: 602.354.383-2
Int: Orandino do Carmo Moreira Bueno e INSS
NB: 168.428.624-4
Int: Pedro Leodir da Silva Meira e INSS
RELATOR: Victor Machado Marini
NB: 170.206.200-4 - (Sustentação oral)
Int: Ronaldo Nestor de Carvalho e INSS
NB: 149.392.604-4 - (Sustentação oral)
Int: Mara Sílvia Haddad Scapim e INSS
NB: 701.328.369-0
Int: Mário de Oliveira e INSS
NB: 173.682.901-4
Int: Donizete Marcelino Dezajacomo e INSS
NB: 159.590.213-6
Int: Orivaldo Aparecido de Almeida e INSS
NB: 170.007.499-4
Int: Edson Aparecido da Silva e INSS
NB: 700.380.559-7
Int: Antônio Salvador Araújo de Santana e INSS
NB: 171.413.421-8
Int: Gerson Izael Vanucci e INSS
NB: 084.925.174-5
Int: Gilberto Ulisses de Figueiredo e INSS
RELATOR: Rodolfo Espinel Donadon
Pedido de Vista: Paulo Sérgio de Carvalho Costa Ribeiro
NB: 051.324.146-9
Int: Adailde Dantas e INSS
NB: 064.939.795-9
Int: Simplício José dos Santos e INSS
RELATOR: Paulo Sérgio de Carvalho Costa Ribeiro
NB: 700.725.124-3
Int: Eliana Bispo dos Santos e INSS
RELATORA: Nádia Cristina Paulo dos Santos Paiva
Pedido de Vista: Ionária da Silva Fernandes
NB: 141.147.166-8
Int: Cezar Leopoldino Dias e INSS
RELATOR: Victor Machado Marini
Pedido de Vista: Tarsila Otaviano da Costa
NB: 700.818.445-0
Int: Maria Ferreira da Silva e INSS
RELATORA: Eneida da Costa Alvim
Pedido de Vista: Tarsila Otaviano da Costa
NB: 107.828.243-6
Int: Rosinha Haile e INSS
RELATORA: Tarsila Otaviano da Costa
NB: 168.919.251-5
Int: Clodoaldo José de Almeida e INSS
NB: 167.613.944-0
Int: João Gilson Monteiro de Camargo e INSS
NB: 077.111.776-0
Int: Maria Teresa de Abreu e INSS
RELATORA: Maria Madalena Silva Lima
NB: 532.030.444-3
Int: Rodrigo Oliveira Balieiro e INSS
NB: 140.916.889-9
Int: Sebastião Garcia e INSS
NB: 140.665.641-8
Int: Maria de Lourdes Soares e INSS
NB: 160.663.121-4
Int: Beatriz Aparecida de Oliveira Venâncio Leal e INSS
RELATORA: Eneida da Costa Alvim
NB: 121.954.706-6
Int: Adelaide Rodrigues Cerqueira e INSS
NB: 129.601.987-7
Int: Laura Costa Souza e INSS

RELATORA: Maria Lígia Soria
NB: 166.360.562-6
Int: Cenira Patrício Pereira e INSS
NB: 161.098.059-7
Int: Maria Madalena Marques e INSS
NB: 150.821.218-7
Int: Heleno Cortat Proba e INSS
NB: 109.724.113-8
Int: Cléia Catarina de Oliveira e INSS
NB: 152.017.521-0
Int: José Antônio da Silva e INSS
NB: 162.616.234-1
Int: Cláudia Margarete Santos da Costa e INSS

ANA CRISTINA EVANGELISTA
Presidente do Conselho de Recurso

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 616, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração
do Plano de Ação do INSS referente ao
exercício de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017; e
Resolução nº 70/INSS/PRES, de 6 de outubro de 2009.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SE-
GURO SOCIAL - INSS, no uso da competência que lhe confere o
Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017, e considerando:

a. o Plano Plurianual da União para o Quadriênio 2016-2019
e o Mapa Estratégico do INSS, aprovado pela Resolução nº
554/PRES/INSS, de 20 de outubro de 2016, para o mesmo período;

b. os princípios e políticas de gestão contidos na Carta de
Princípios de Gestão e Governança do INSS;

c. o que dispõe a Carta de Serviços do INSS e o com-
promisso assumido no sentido de prestar serviços de excelência ao
cidadão;

d. as competências gerenciais mapeadas;
e. o aprimoramento dos métodos de planejamento e a con-

tinuidade do processo de aprendizagem iniciado nos Planos de Ação
dos exercícios anteriores; e

f. a construção coletiva das ações descentralizadas, indica-
dores e premissas, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes, as premissas e a
metodologia para elaboração do Plano de Ação do INSS referente ao
exercício de 2018, em especial para as ações descentralizadas, con-
forme Anexo.

§ 1º O Plano de Ação será composto por um conjunto de
ações centralizadas e projetos estruturantes, definidos e monitorados
pela Administração Central, e por ações descentralizadas, com metas
mensais estabelecidas pelas unidades descentralizadas de todos os
níveis institucionais, nos termos dos arts. 3°, 4º e 5º.

§ 2º A elaboração do Plano de Ação 2018, em sua definição
de metas para as ações descentralizadas, tem caráter participativo e
descentralizado, com envolvimento dos servidores de todos os níveis
gerenciais da Instituição: Administração Central, Superintendências-
Regionais - SR, Gerências-Executivas - GEX, e Agências da Pre-
vidência Social - APS.

§ 3º Caberá aos Gerentes-Executivos e aos Gerentes de APS
a disseminação da metodologia do Plano de Ação.

Art. 2º As ações descentralizadas e respectivos indicadores
de desempenho que comporão o Plano de Ação 2018 estão esta-
belecidas no Quadro I do Anexo desta Resolução.

Parágrafo único. Os indicadores de desempenho que com-
põem o Plano citado no caput são ferramentas de acompanhamento e
gestão dos processos de trabalho, pretendendo o alcance dos objetivos
estratégicos institucionais e não serão utilizados para aferições di-
versas das previstas no Plano de Ação.

Art. 3º No âmbito das APS, as metas mensais serão pro-
postas no Sistema do Plano de Ação, pelo seu respectivo Gerente, e,
em caso de ausência justificada, por seu substituto, sempre com a
efetiva participação de todos os servidores da unidade, observando-se
as premissas, referenciais e o cronograma definidos nos itens 1 e 2 do
Anexo.

Art. 4º No âmbito das GEX as metas mensais serão obtidas
da seguinte forma:

I - as metas em que o indicador seja aferido na APS serão
consolidadas a partir dos valores propostos pelas Agências vincu-
ladas; e

II - as metas em que o indicador seja aferido na GEX serão
propostas conforme fluxo contido no art. 3º desta Resolução.

Art. 5º No âmbito das SR as metas mensais serão obtidas da
seguinte forma:

I - as metas em que o indicador seja aferido na APS ou GEX
serão consolidadas a partir dos valores propostos por estas unidades
vinculadas, conforme nível de abrangência do indicador; e

II - as metas em que o indicador seja aferido na SR serão
propostas conforme fluxo contido no art. 3º desta Resolução.

Art. 6º Os desafios nacionais serão consolidados a partir das
metas das APS ou GEX, conforme nível de abrangência do indi-
c a d o r.

Art. 7º Após discussões com a equipe, observadas as pre-
missas e referenciais, a proposição das metas das APS, GEX e SR
deverá ser registrada no endereço eletrônico http://www-planoacao,
Módulo do Gestor.
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§ 1º As APS que iniciaram seu efetivo funcionamento a
partir de 31 de julho de 2017, seguirão cronograma específico de
proposição de metas definido pela Coordenação-Geral de Planeja-
mento e Gestão Estratégica - CGPGE.

§ 2º Na criação de GEX ou modificação da sua zona de
circunscrição, as metas serão consolidadas pela CGPGE, com base
nas metas das APS vinculadas.

Art. 8º Para proposição das metas, bem como para veri-
ficação e alinhamento previstos pelo ciclo do PDCA (Planejar - Exe-
cutar - Verificar - Agir), a APS deverá realizar reunião mensal, com
a presença de toda equipe, cabendo à Instituição viabilizar e aos
gestores incentivar a participação e efetiva realização.

§ 1º As APS, em conjunto com a respectiva GEX, deverão
definir antecipadamente as datas das reuniões, efetuando o devido
cadastramento no Sistema de Agendamento Eletrônico, com inclusão
de eventualidade e antecipação dos agendamentos já marcados para a
data.

§ 2º A data definida para a reunião de proposição de metas
deverá observar o período especificado no item 2 do Anexo.

Art. 9º A homologação das metas ocorrerá em ambiente
eletrônico (http://www-planoacao), observando-se o prazo e a me-
todologia estabelecidos no item 2 do Anexo, e deverá ser norteada
pela eficácia e razoabilidade.

Parágrafo único. Os responsáveis pelas Ações Estratégicas
constantes do Plano de Ação devem mobilizar esforços e recursos
para cumprimento das metas previstas, observados os princípios da
eficiência, da eficácia e da efetividade, cabendo ao:

I - Gerente-Executivo: homologar as metas propostas pelas
APS de sua abrangência até o dia 6 de dezembro de 2017;

II - Superintendente-Regional: homologar as metas propostas
e consolidadas pelas GEX de sua abrangência até o dia 8 de de-
zembro de 2017; e

III - Presidente: homologar as metas das SR até o dia 11 de
dezembro de 2017.

Art. 10. As metas propostas serão pactuadas por meio de
Termo de Compromisso de Resultados, assinado pelo gestor da uni-
dade e pelo gestor do nível institucional imediatamente superior.

§ 1° A assinatura caracteriza a responsabilidade solidária
entre os gestores das unidades e os de níveis superiores a alcançarem
os resultados ali pactuados, cabendo a estes fornecerem os meios
necessários para concretização das ações cabíveis.

§ 2º O Gerente-Executivo deverá imprimir e assinar uma via
do Termo de Compromisso de Resultados de cada APS e encaminhá-
lo às respectivas Agências, que deverão, ao receber, assinar, digi-
talizar e inserir no Módulo do Gestor do Plano de Ação.

§ 3º O Superintendente-Regional deverá imprimir e assinar
uma via do Termo de Compromisso de Resultados de cada GEX e
encaminhá-lo às respectivas Gerências, que deverão, ao receber, as-
sinar, digitalizar e inserir no Módulo do Gestor do Plano de Ação.

§ 4º Após assinatura do Termo de Compromisso de Re-
sultados Nacional, pelo Presidente e pelo Ministro de Estado do
Desenvolvimento Social, e do Termo de Compromisso de Resultados
entre o Presidente e os Superintendentes-Regionais, a CGPGE ficará
responsável pela digitalização e inserção destes no Sistema Plano de
Ação.

§ 5º A partir da inserção no Sistema Plano de Ação dos
Termos de Compromisso de Resultados citados nos §§ 2º, 3º e 4º
deste artigo, estes constarão no Painel de Desempenho das respectivas
unidades.

Art. 11. Compete à CGPGE adotar os procedimentos ne-
cessários para a execução do disposto nesta Resolução.

Art. 12. O Anexo desta Resolução será publicado em Bo-
letim de Serviço e suas atualizações e posteriores alterações poderão
ser objeto de Despacho Decisório por parte da CGPGE.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LEONARDO DE MELO GADELHA

Ministério do Esporte

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 315, DE 10 DE NOVEMBRO 2017

Dispõe sobre a instituição da Política de
Gestão de Riscos do Ministério do Esporte.

O MINISTRO DE ESTADO DO ESPORTE, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da
Constituição, e considerando o disposto no art. 17 da Instrução Nor-
mativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, resolve:

Art. 1º Fica instituída a Política de Gestão de Riscos, que
estabelece a Gestão de Riscos do Ministério do Esporte na forma do
Anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEONARDO CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI

ANEXO

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO MINISTÉRIO
DO ESPORTE

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A Política de Gestão de Riscos tem por finalidade

estabelecer os princípios, diretrizes e responsabilidades mínimas a
serem observados e seguidos para a gestão de riscos relativamente
aos planos estratégicos, programas, projetos e processos do Ministério
do Esporte - ME.

Art. 2º A Política de Gestão de Riscos e suas eventuais
normas complementares, metodologias, manuais e procedimentos
aplicam-se aos órgãos de assistência direta e imediata do Ministro de
Estado e aos órgãos específicos singulares do ME, abrangendo os
servidores, prestadores de serviço, colaboradores, estagiários, con-
sultores externos e quem, de alguma forma, desempenhe atividades
neste Ministério.

Art. 3º Para os efeitos desta Política, entende-se por:
I - accountability: conjunto de procedimentos adotados pelo

Ministério e pelos indivíduos que o integram para evidenciar as res-
ponsabilidades inerentes a decisões tomadas e ações implementadas,
incluindo a salvaguarda de recursos públicos, a imparcialidade e o
desempenho;

II - apetite a risco: nível de risco que o Ministério está
disposto a aceitar;

III - atividades de controles internos: são as políticas e os
procedimentos estabelecidos para enfrentar os riscos e alcançar os
objetivos do Ministério;

IV - avaliação de risco: processo de identificação e análise
dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos do Ministério e a
determinação de resposta apropriada;

V - consequência: resultado de um evento que afeta positiva
ou negativamente os objetivos do Ministério;

VI - controle: qualquer medida aplicada no âmbito do Mi-
nistério, para gerenciar os riscos e aumentar a probabilidade de que os
objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados;

VII - controles internos da gestão: conjunto de regras, pro-
cedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados,
conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, de
forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das or-
ganizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança
razoável para a consecução da missão do Ministério;

VIII - ética: refere-se aos princípios morais, sendo pré-re-
quisito e suporte para a confiança pública;

IX - fraude: quaisquer atos ilegais caracterizados por de-
sonestidade, dissimulação ou quebra de confiança, que não implicam
o uso de ameaça de violência ou de força física;

X - gerenciamento de riscos: processo para identificar, ava-
liar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para
fornecer razoável certeza no alcance dos objetivos do Ministério do
Esporte;

XI - identificação de riscos: processo de busca, reconhe-
cimento 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 - incerteza: incapacidade de saber com antecedência a
real probabilidade ou impacto de eventos futuros;

XIII - impacto: efeito resultante da ocorrência do evento;
XIV - mensuração de risco: processo que visa a estimar a

importância de um risco e calcular a probabilidade de sua ocor-
rência;

XV - nível de risco: magnitude de um risco, expressa em
termos da combinação de suas consequências e probabilidades de
ocorrência;

XVI - procedimento de controle: políticas e os procedimen-
tos estabelecidos para enfrentar os riscos e alcançar os objetivos do
Ministério;

XVII - procedimentos de controle interno: procedimentos
que o Ministério executa para o tratamento do risco, projetados para
lidar com o nível de incerteza previamente identificado;

XVIII - processo de gestão de riscos: aplicação sistemática
de políticas, procedimentos e práticas de gestão para as atividades de
identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos, bem
como de comunicação com partes interessadas em assuntos rela-
cionados a risco;

XIX - proprietário do risco: pessoa ou entidade com a res-
ponsabilidade e a autoridade para gerenciar o risco;

XX - probabilidade: possibilidade de ocorrência de um even-
to;

XXI - 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 dá origem ao risco; ou
d) mitigar ou reduzir o risco diminuindo sua probabilidade

de ocorrência ou minimizando suas consequências;
XXII - risco: possibilidade de ocorrer um evento que venha

a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em ter-
mos de impacto e de probabilidade;

XXIII - risco inerente: risco a que uma organização está
exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam re-
duzir a probabilidade dos riscos ou seu impacto;

XXIV - risco residual: risco a que uma organização está exposta
após a implementação de ações gerenciais para o tratamento do risco;

XXV - riscos de imagem ou reputação do órgão: eventos que
podem comprometer a confiança da sociedade ou de parceiros, de
clientes ou de fornecedores, em relação à capacidade do Ministério do
Esporte em cumprir sua missão institucional;

XXVI - riscos financeiros ou orçamentários: eventos que
podem comprometer a capacidade do Ministério do Esporte de contar
com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização
de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria
execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações;

XXVII - riscos legais: eventos derivados de alterações le-
gislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do
Ministério do Esporte;

XXVIII - riscos operacionais: eventos que podem compro-
meter as atividades do Ministério do Esporte, normalmente asso-
ciados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos,
pessoas, infraestrutura e sistemas;

XXIX - tolerância ao risco: nível de variação aceitável quan-
to à realização dos objetivos;

XXX - tratamento de riscos: processo de estipular uma res-
posta a risco;

XXXI - categoria de riscos: classificação dos tipos de riscos
definidos pelo Ministério do Esporte que podem afetar o alcance de
seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área
de atuação e as particularidades do setor público;

XXXII - método de priorização de processos: classificação
de processos baseadas em avaliação qualitativa e quantitativa, visando
ao estabelecimento de prazos para a realização de gerenciamento de
riscos; e

XXXIII - plano de implementação de controles: documento
elaborado pelo gestor para registrar e acompanhar a implementação
de ações de tratamento a serem adotadas em resposta aos riscos
avaliados.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 4º As atividades de gestão de riscos, bem como seus

instrumentos resultantes, devem guiar-se pelos seguintes princípios:
I - aderência à integridade e aos valores éticos;
II - definição dos objetivos estratégicos que possibilitam a

eficaz gestão de riscos;
III - utilização de informações relevantes e de qualidade para

apoiar o funcionamento dos processos de riscos;
IV - disseminação de informações necessárias ao fortale-

cimento da cultura e da valorização da gestão de riscos;
V - realização de avaliações periódicas para verificar a efi-

cácia da gestão de riscos, comunicando o resultado aos responsáveis
pela adoção de ações corretivas, inclusive a alta administração;

VI - gestão de riscos de forma sistemática, estruturada, opor-
tuna e subordinada ao interesse público;

VII - estruturação do conhecimento e das atividades em
metodologias, normas, manuais e procedimentos;

VIII - integração e utilização das informações e resultados
gerados pela gestão de riscos na elaboração do planejamento es-
tratégico, na tomada de decisões e na melhoria contínua dos pro-
cessos organizacionais; e

IX - aderência dos métodos e modelos de gerenciamento de
riscos às exigências regulatórias.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art. 5º A Política de Gestão de Riscos tem por objetivos:
I - suportar a missão, a continuidade e a sustentabilidade

institucional, que assegure o atingimento dos objetivos estratégicos;
II - proporcionar a eficiência, a eficácia e a efetividade ope-

racional, mediante execução ordenada, ética e econômica dos pro-
cessos de trabalho;

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

IV - assegurar a conformidade com as leis e regulamentos
aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, planos e proce-
dimentos de governo e as normas internas do Ministério;

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 su-
ficientes quanto aos riscos aos quais o Ministério está exposto, in-
clusive para determinar questões relativas à delegação, se for o ca-
so;

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

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

CAPÍTULO IV
DA OPERACIONALIZAÇÃO
Art. 6º A operacionalização da Gestão de Riscos deverá ser

descrita pela Metodologia de Gestão de Riscos do Ministério do
Esporte, que deverá contemplar, no mínimo, as seguintes etapas:

I - entendimento do contexto: etapa em que são identificados
os objetivos relacionados ao processo organizacional e definidos os
contextos externo e interno a serem levados em consideração ao
gerenciar riscos;

II - identificação de riscos: etapa em que são identificados
possíveis riscos para objetivos associados aos processos organiza-
cionais;

III - análise de riscos: etapa em que são identificadas as
possíveis causas e consequências do risco;

IV - avaliação de riscos: etapa em que são estimados os
níveis dos riscos identificados;
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