Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Documento de Oficialização da Demanda
1 Identificação da Demanda
1.1 Título
Realizar inscrição no 3º Seminário Nacional de Gestão de Riscos no Setor Público a
ser realizado em Brasília/DF nos dias 26 a 28 de junho de 2019.

1.2 Unidade Demandante
Unidade
Responsável pela
Demanda

AEPE
Daniel da Rosa Vargas

Data

13.05.2019

2 Contexto
2.1 Motivação
A 2ª versão do Referencial Básico de Governança aplicável aos órgãos e entidades
da Administração Pública publicado em 2014 pelo Tribunal de Contas da União prevê
boas práticas para os mecanismos Liderança, Estratégia e Controle.
No mecanismo controle, o componente C1 – Gestão de riscos e controle
interno contempla duas boas práticas relativas a riscos:
Prática C1.1 - Estabelecer sistema de gestão de riscos e controle interno
“Refere-se a definir diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle
interno e implantá-lo. Pressupõe que os riscos críticos da organização estejam
identificados e que os controles internos para mitigá-los estejam implantados.
Requer, ainda, a implantação de um plano de continuidade relacionado aos
elementos críticos de negócio e a atribuição da responsabilidade por
coordenar o sistema de gestão de riscos. As informações resultantes do
sistema são utilizadas pelas instâncias internas de governança para apoiar
seus processos decisórios.”
Prática 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.
“Pressupõe que o sistema de gestão de riscos e controle interno seja
monitorado e avaliado pela mais alta instância interna de governança da
organização, considerando aspectos como conformidade legal e regulamentar,
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aderência a boas práticas, alinhamento a estratégias da organização e
desempenho global. Como resultado do monitoramento e avaliação, medidas
visando o aprimoramento do sistema são implementadas sempre que
necessário.”
A participação no 3º Seminário Nacional de Gestão de Riscos no Setor
Público, com programação abrangente e focada no setor público, será importante
para fornecer os subsídios e instrumentos necessários e atualizados para o
estabelecimento do Sistema de Gestão de Riscos no âmbito do TRE-SC.
Cabe ressaltar que o estabelecimento do Sistema de Gestão de Riscos é
recomendação de auditoria interna em governança institucional e está em
acompanhamento pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal.

2.2 Resultados Esperados
Adquirir e atualizar conhecimentos necessários à implementação do Sistema de
Gestão de Riscos no âmbito do TRE-SC.

2.3 Alinhamento Estratégico
Alinhamento Estratégico

Diretrizes Estratégicas
da Justiça Eleitoral

Planejamento Estratégico
Institucional

Instrumento Estratégico
Setorial

Objetivos organizacionais

Objetivos, Ações e Iniciativas
7 – Aprimorar a governança corporativa instituindo os mecanismos de
liderança, estratégia e controle necessários;
8 –Fomentar a inovação institucional com vistas a atender novas demandas da
sociedade por meio da melhoria de processos e serviços.
OE2 - Combate à corrupção e à improbidade administrativa
INI2.6 – Implementar as recomendações expedidas pelo Órgão de Controle
Interno;
OE8 - Fortalecimento da governança.
INI8.1 – Implementar boas práticas em governança pública;
INI8.8 – Implantar processo para gestão dos riscos organizacionais.
Planejamento Estratégico da EJESC
Objetivo estratégico: C2 - Promover formação e aperfeiçoamento continuado de
servidores;
Objetivo estratégico: R4 – Obter e executar o orçamento necessário às ações;
Objetivo organizacional 1 -Implementar o Processo de Contratações Públicas
Sustentáveis
Objetivo organizacional 2 - Fortalecer a governança na área de aquisições e
contratações

2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a
ser contratado?
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[ ] Menos de 1 ano [ ] De 1 a 3 anos [X] Mais de 3 anos

2.5 Unidades que farão uso do objeto da demanda ou serão
beneficiadas
[ ] Uma Unidade [ ] Duas unidades [ ] Três unidades [X] Mais de Três unidades

2.6 Expectativa de entrega
O Seminário ocorrerá em Brasília/DF nos dias 26 a 28 de junho de 2019, conforme
programação disponível no site:
http://www.inovecapacitacao.com.br/seminariodegovernanca/?utm_source=emkt_gov
ernanca_09_04_19_ex_px&utm_medium=link

3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da
Contratação
Nome do
Servidor (titular)
Telefone
E-mail
Nome do servidor
(substituto)
Telefone
E-mail

Daniel da Rosa Vargas
3133
danielv@tre-sc.jus.br
Jailson Laurentino
3841
jailson.laurentino@tre-sc.jus.br

