


Alinhado com a tendência mundial de promoção da integridade, 
o CRMV-PR estabelece por meio deste Plano as diretrizes que visam 
contribuir para um ambiente de integridade no âmbito da Autarquia, 
tendo como pilares estruturadores a conduta ética, a honestidade e 
a conformidade junto a públicos do corpo funcional, da sociedade e 
parcerias institucionais e comerciais.

São objetivos do presente material:

• apoiar a cultura da integridade de modo a preservar sua re-
putação e vincular sua imagem ao senso de ética, responsabi-
lidade e integridade;

• zelar pela aplicação e observância de códigos de conduta éti-
ca;

• incentivar ações de comunicação e de capacitação e o uso de 
estratégias específicas para promoção da integridade junto 
aos diversos atores que se relacionam com o CRMV-PR;

• sistematizar práticas relacionadas à gestão de riscos, aos con-
troles internos e à boa governança;

• apoiar a instituição de ambiente de integridade nas licitações 
e contratações públicas e nas parcerias com outras entidades;

• adotar medidas de prevenção e, quando necessário, de res-
ponsabilização de pessoas físicas e jurídicas que não mantive-
rem conduta ética e em conformidade com a legislação.

As ações apresentadas no decorrer deste Plano de Integridade 
constituem o ponto de partida e, não necessariamente, esgotam a 
temática discutida. Pressupõem o trato das mais diversas questões 



organizacionais, como: alteração da cultura; envolvimento 
dos mais diversos líderes (gestores de processos e projetos); 
ação conjunta entre as áreas; avaliação, sugestão de melho-
ria e redesenho de processos e atividades; (re)definição de 
objetivos estratégicos e táticos adequados à missão, visão e 
valores da instituição; reavaliação e sugestão de modelos de 
controle e correição; diligenciamento nas contratações de 
fornecedores e terceiros; avaliação de maturidade da insti-
tuição; mapeamento e gestão dos riscos aos quais o CRMV-
-PR está submetido. Enfim, compromisso com a integridade, 
ética, transparência, moralidade e gestão adequada dos re-
cursos públicos.

O Plano de Integridade do CRMV-PR apresenta, para 
cada eixo temático da integridade, os principais conceitos 
aplicáveis, aderência dos mesmos no âmbito do órgão, e 
ações existentes e a realizar, as quais são detalhadas ao final 
de cada eixo e consolidadas em um Plano de Ação.

O presente trabalho teve como fonte de referência prin-
cipal a 2ª Edição do Plano de Integridade da Controladoria-
-Geral do Estado de Minas Gerais, disponível neste link.
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O CRMV-PR busca, nas ações já existentes e nas ações a realizar, 
atender às quatro práticas estabelecidas no Referencial Básico de Go-
vernança (2014) do TCU, que são:

•  dar transparência da instituição às partes interessadas;

• prestar contas da implementação e dos resultados dos siste-
mas de governança e de gestão;

• avaliar a imagem da instituição e a satisfação das partes inte-
ressadas com seus serviços e produtos;

• garantir que sejam apurados, de ofício, indícios de irregula-
ridades, promovendo a responsabilização em caso de com-
provação.

Ações já existentes no CRMV-PR

Estrutura de governança: liderança, estratégia e controle defini-
dos, conforme demonstrado na figura ao lado.

EIXO I - GOVERNANÇA E 
COMPROMETIMENTO DA ALTA GESTÃO
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO CRMV-PR

https://portal.tcu.gov.br/data/files/FA/B6/EA/85/1CD4671023455957E18818A8/Referencial_basico_governanca_2_edicao.PDF
https://portal.tcu.gov.br/data/files/FA/B6/EA/85/1CD4671023455957E18818A8/Referencial_basico_governanca_2_edicao.PDF
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Liderança

A estrutura de gestão e de lideranças no CRMV-PR tem a seguinte 
configuração: Gestão Executiva (Diretoria, Assessorias), Tática (Coor-
denadoria) e Operacional (Supervisões). A gestão executiva é a res-
ponsável pelo direcionamento e monitoramento do CRMV-PR como 
um todo. Já a gestão tática é responsável por coordenar toda a gestão 
operacional das áreas e servir de apoio à Gestão Executiva nas análi-
ses e tomadas de decisões, e a gestão operacional é responsável pela 
execução de processos chave ou finalísticos e processos de apoio. As 
lideranças são exercidas por Assessores, Coordenadora de Gabinete 
e Supervisores. O responsável pela gestão tática tem total autonomia 
para atuar junto à Diretoria e Plenário, com participação nas definições 
estratégicas, atuando do planejamento institucional e intermediando 
o nível estratégico e o tático do CRMV-PR com repasse de diretrizes 
gerenciais, estratégicas e de gestão às áreas, com tomada de decisão 
com elevado grau de responsabilidade. Os responsáveis pela gestão 
operacional são responsáveis por orientar e supervisionar uma seção 
ou área, com relativo grau de autonomia e participação no planeja-
mento institucional em nível tático-operacional, bem como execução, 
acompanhamento e controle dos processos operacionais e da equipe, 
envolvendo decisões de rotina, simples e ligadas a tarefas mais repeti-
tivas e diversificadas, pertencentes ao seu nível hierárquico (conforme 
consta no Plano de Carreira, Cargos e Salários do CRMV-PR).

Estratégia

Há procedimento operacional para o processo de Planejamento 
Estratégico do CRMV-PR com intuito de executar as ações e monito-
rar os índices de realização dos planos de ação das diversas áreas do 
órgão. Embasado no referencial, após consulta às partes interessadas, 
é elaborado anualmente portfólio de projetos e processos de traba-
lho que resulta em planos de ação ligados aos objetivos estratégicos 
da instituição. A elaboração do Planejamento conta com a participa-
ção e consulta aos assessores regionais, presidentes de comissões 
temáticas, quadro funcional, diretoria executiva e conselheiros, con-
siderando em especial as diretrizes da gestão e a análise de cenário 
atual (normas legais, orçamento, recursos humanos e tecnológicos, 
processos internos, resultados para a sociedade, entre outros). Após 
desdobramento dos planos de ação pelo nível tático, o Plenário da 
Autarquia procede a análise e aprovação do material. Além do plano 
de ação mencionado, também é desenvolvido anualmente o plano de 
atividades, no qual são descritos e encaminhados ao CFMV, além dos 
projetos, os desafios, as perspectivas, metas e ações tático-operacio-
nais definidas pelas principais áreas de atuação do CRMV-PR.

https://transparencia.crmv-pr.org.br/concursos-e-plano-de-cargos-e-salarios/
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

(2014)

PORTFÓLIO DE 
PROJETOS

(ANUAL)

PLANOS DE AÇÃO
(ANUAL)

DESDOBRAMENTO 
DOS PLANOS DE 
AÇÃO (ANUAL)

Construção CRMV-PR: Diretoria, 
Conselheiros, Comissões e funcionários do 
CRMV-PR

Execução dos projetos ligados aos objetivos 
estratégicos, considerando normas, 
orçamentos, recursos, processos internos e 
resultados para a sociedade

Construção Nível Tático: Assessores e 
Supervisores

prazo, custos, riscos, resultados esperados e 
indicador de desempenho

Construção CRMV-PR: Diretoria, 
Conselheiros, Comissões e funcionários do 
CRMV-PR

Embasado no referencial e objetivos 
traçados

Construção conjunta: CFMV, Diretoria, 
Conselheiros e funcionários do CRMV-PR

Análise dos ambientes internos, externo, 
mapa estratégico = missão, visão, valores e 
objetivos

Aprovação pelo 
Plenário do 
CRMV-PR

RELATÓRIO 
INTEGRADO

CFMV
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PRESIDENTE

Periodicamente é realizado o acompanhamento da execução dos 
projetos a fim de avaliar a necessidade de reprogramar ou comple-
mentar ações, visando assim atender ao planejado. Os resultados al-
cançados são demonstrados nos relatórios integrados de gestão que 
são disponibilizados no site do CRMV-PR para consulta da sociedade 
e demais interessados.

A seguir, observa-se a Estrutura de Governança do CRMV-PR e 
suas interações no Planejamento Estratégico do órgão:
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Controle

O CRMV-PR conta com três linhas de defesa na gestão de riscos. 
A primeira instância é realizada pelos supervisores das seções no de-
senvolvimento das atividades da área de atuação em que estão inseri-
dos; essa linha é responsável por propor alternativas e operacionalizar 
ações (preventivas ou corretivas) para mitigar, da melhor forma pos-
sível, os efeitos dos riscos nas atividades estratégicas. A segunda li-
nha de defesa é feita pela alta gestão e governança do CRMV-PR, que 
acompanha os indicadores coletados periodicamente (operacionais, 
quantitativos e qualitativos) para medição do desempenho das áreas 
e desenvolvimento e implantação de ações saneadoras junto às lide-
ranças de áreas. A terceira linha de defesa é feita pela controladoria 
geral, que vem acompanhando os indicadores das matrizes de riscos 
das áreas finalísticas: processo ético, fiscalização e registro (atividade 
cartorial). As áreas, atuando como primeira linha de defesa, controlam 
seus indicadores de performance das matrizes de riscos e repassam à 
terceira linha de defesa, o controle interno, para acompanhamento e 
identificação de não conformidades.

Estrutura de Governança definida e comunicada: externamente 
> no Portal da Transparência do CRMV-PR, nas divulgações dos rela-
tórios de gestão que são elaborados de forma participativa; interna-
mente > em reuniões periódicas de lideranças e ações diárias com 
inferências de gestão (executiva, tática ou operacional).
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GESTÃO DE RISCOS DO CRMV-PR

Termo de compromisso de gestão instituído: foi assinado Termo 
de Compromisso de Gestão, registrado em cartório público e divul-
gado, sendo realizado periodicamente o acompanhamento de seu 
desempenho e resultados com publicação no Portal da Transparência 
do CRMV-PR.

https://transparencia.crmv-pr.org.br/governanca/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/compromisso-de-gestao/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/compromisso-de-gestao/
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Ações a realizar

Ação 1: Aperfeiçoar/ampliar e formalizar sistema de 
governança na instituição e divulgar para as partes 
interessadas

Como fazer: revisar e definir formalmente os papéis e responsa-
bilidades das instâncias internas e externas de governança por meio 
da elaboração de normativo interno, contemplando atividades rela-
cionadas à tomada de decisão, à elaboração, implementação e revi-
são de diretrizes, monitoramento e controle.

Após a implantação, é imprescindível dar conhecimento das es-
truturas administrativas, dos papéis e responsabilidades das instân-
cias de governança, dos processos de trabalho e dos fluxos de infor-
mação e de decisão às partes interessadas por meio de capacitações 
e treinamentos internos, boletins, e-mails, portal da transparência, en-
tre outros. Para o alcance do objetivo, serão realizadas as seguintes 
atividades pela equipe responsável:

• instituição formal de grupo de trabalho para revisão do mate-
rial existente e definição e implantação do sistema de gover-
nança;

• diagnóstico da situação com levantamento das diretrizes já 
existentes para execução dos trabalhos finalísticos da institui-

ção, bem como para execução das atividades-meio;

• levantamento e tabulação dos papéis e responsabilidades 
das instâncias de governança, levantamento e tabulação de 
fluxos de informação existentes, entre outros;

• ampliação da compreensão do tema governança e da impor-
tância do assunto para projeção e melhoria da instituição;

• realização de benchmarking com outras instituições;

• análise comparativa de relevantes modelos de sistema de go-
vernança existentes, especialmente na Administração Pública;

• definição de modelo teórico para orientar a construção da mi-
nuta normativa;

• realização de encontros periódicos do grupo de trabalho e 
construção incremental da minuta de resolução.

Benefícios para a instituição: cumprimento de seus objetivos e 
alcance dos resultados, mitigação da ineficiência advinda da execu-
ção cumulativa de tarefas, restrição aos riscos de erros, omissões, frau-
des ou corrupção, inibição de condutas antieconômicas, legitimidade 
das decisões, entre outros.
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Ação 2: Implantar matriz de responsabilização dos 
processos organizacionais

Como fazer: os papéis e as responsabilidades de cada grupo de 
profissionais e de unidades da organização devem ser claramente de-
finidos para que todos entendam os limites de sua atuação e como os 
seus cargos se encaixam na estrutura de gestão de riscos e integrida-
de, permitindo que estejam informados, habilitados e autorizados a 
exercê-los em todos os processos. Para isso haverá definição formal 
de papéis e responsabilidades de cada empregado do CRMV-PR com 
a atribuição de funções e responsabilidades dentro de um projeto ou 
processo. A matriz de responsabilidades é também conhecida como 
Matriz RACI. Nela, cada letra está ligada a uma atribuição diferente:

• R: responsável por realizar a tarefa (para entrega);

• A: indivíduo encarregado da aprovação da atividade, que 
responderá pela demanda. Também chamado de autorida-
de;

• C: pessoa que é consultada sobre o processo;

• I: aquele que deve ser informado sobre a tarefa, por meio de 
avisos sobre a conclusão de um fluxo de trabalho.

Para montagem da Matriz será necessário listar as etapas do pro-
jeto nas linhas e colocar os integrantes das equipes (ou as funções) 
nas colunas.

A partir daí, será necessário relacionar cada atividade a alguém 

específico, utilizando as letras para determinar as responsabilidades. 
É preciso observar alguns aspectos básicos que ajudarão na imple-
mentação correta:

• estabelecer um limite de executores/responsáveis (R) para 
cada tarefa;

• para atividades mais complexas, o ideal é dividi-la em outras 
menores e mais simples de serem finalizadas — lembrando de 
atribuir os responsáveis por cada uma delas;

• cada processo deve ter apenas um prestador de contas/auto-
ridade (A);

• sempre ter um RACI para cada linha criada na matriz.

Vale ressaltar que as atribuições relacionadas na estrutura devem 
estar diretamente ligadas ao escopo do projeto. As equipes, por sua 
vez, precisam ser inseridas nos processos de discussão e nomeações 
das tarefas. Isso ajuda a evitar mal-entendidos e possíveis conflitos (ht-
tps://www.projectbuilder.com.br/blog/matriz-de-responsabilidades-
-tudo-que-voce-precisa-saber/).

O CRMV-PR conta com Planos de Ação no Planejamento Estraté-
gico que podem ser utilizados para o início dos trabalhos de criação 
da Matriz RACI.

Benefícios para a instituição: formalização das responsabilida-
des; divisão clara de atividades (sem pessoas multitarefas); melhor 
rastreamento de informações; resolução de pequenos problemas; e 
melhora do controle de prazos.

https://www.projectbuilder.com.br/blog/matriz-de-responsabilidades-tudo-que-voce-precisa-saber/
https://www.projectbuilder.com.br/blog/matriz-de-responsabilidades-tudo-que-voce-precisa-saber/
https://www.projectbuilder.com.br/blog/matriz-de-responsabilidades-tudo-que-voce-precisa-saber/
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Ação 3: Elaborar plano de comunicação visando 
promover e estimular a participação dos usuários dos 
serviços públicos de forma ostensiva na avaliação dos 
serviços prestados pelo CRMV-PR e na denúncia de 
irregularidades observadas

Como fazer: elaborar um plano de comunicação que abranja 
a interlocução interna, entre pares (do CRMV-PR com órgãos e enti-
dades da Administração Pública e do sistema CFMV/CRMVs) e com 
a sociedade. Deve-se considerar: medidas sólidas de divulgação no 
plano, construídas com a participação dos servidores e membros da 
sociedade; atualização da carta de serviços ao cidadão; promoção do 
valor agregado à sociedade pelo CRMV-PR; definição de um fluxo de 
informação e acompanhamento se o plano de comunicação elabora-
do deu certo. A comunicação interna é fundamental para que as infor-
mações sejam divulgadas adequadamente entre gestores e servido-
res. Quanto mais bem informados todos estiverem, mais envolvidos 
estarão com a instituição, suas metas e objetivos. Além disso, a gestão 
da informação é vital para a continuidade e integridade dos proces-
sos, sistemas e dados da Administração Pública.

Benefícios para a instituição: a comunicação desempenha um 
papel cada vez mais estratégico nas instituições, contribuindo para a 
criação de valor e a melhoria de resultados. Além disso, a sociedade 
vem exigindo um novo padrão de comunicação, passando a adotar 
um comportamento participativo pelo qual demanda opinar, comen-

tar, discutir e se posicionar sobre as atividades das instituições (IBGC, 
2017). Por meio de um bom plano de comunicação, a instituição tem a 
possibilidade de criar boa imagem perante seus agentes.

Ação 4: Incluir mensagem da alta administração 
em todos os documentos e publicações sobre o 
posicionamento institucional em relação à promoção da 
integridade e à transparência da gestão

Como fazer: inserir mensagem do Presidente do CRMV-PR nas 
publicações da Autarquia (manuais, cartilhas, comunicados, e-mails, 
boletins, revistas, etc.) e divulgar a missão e os valores do CRMV-PR 
em todos os documentos oficiais. Importante destacar que as declara-
ções escritas da alta administração para todos os stakeholders (partes 
interessadas) ajudam a comunicar (e documentar) os padrões éticos 
da instituição. Enviar e-mails periódicos, adaptados aos diferentes pú-
blicos, que chamem a atenção à promoção da integridade e à trans-
parência da gestão e possam dar conhecimento das atividades desen-
volvidas pelo Conselho (relacionadas ao público que atende); levar 
essa informação às esferas políticas e ao judiciário para mudanças 
de entendimento prejudiciais ao órgão e às classes profissionais nele 
inscritas. Pode, ainda, tornar disponíveis lembretes que endossam o 
comprometimento inequívoco da instituição em fomentar condutas 
éticas e transparentes e a observância aos processos de compliance 
na intranet, no site institucional ou em outras áreas visíveis. 
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Benefícios para a instituição: incorporação de valor às ações do 
CRMV-PR; reconhecimento do papel da instituição; e fortalecimento 
da imagem e da reputação da instituição.

Ação 5: Realizar transição responsável

Como fazer: realizar plano de sucessão para garantir processos 
transitórios de forma mais amena, visando o bem-estar do corpo fun-
cional e a sustentabilidade dos programas e ações institucionais. A 
elaboração de plano de sucessão tem por objetivo assegurar que, na 
eventual substituição dos dirigentes superiores, a nova gestão dispo-
nha de informações que contribuam para a continuidade e bom de-
sempenho da instituição. O planejamento da sucessão deve conter 
propostas de gestão de conhecimento, reuniões com equipes técni-
cas e lideranças, pontos de contato com agentes internos e externos 
relevantes, entre outros. Entende-se que o processo é fundamental 
para mitigar riscos, garantir a continuidade da gestão e preservar va-
lor da instituição (IBGC, 2015).

Benefícios para a instituição: continuidade e bom desempenho 
da instituição, geração de valor e ganho reputacional, segurança e 
bem-estar do corpo funcional.
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O CRMV-PR conta com procedimento opera-
cional padrão para desenvolver e acompanhar o 
planejamento estratégico e tático, com análises de 
recursos necessários para execução dos planos, 
controle e monitoria da execução dos planos e ma-
croatividades previstos, bem como elaboração de 
demonstrativos analíticos de resultados, métricas e 
indicadores para a tomada de decisão pela gestão.

Ações já existentes no CRMV-PR

Mapa estratégico, posicionamento estratégico, 
indicadores, modelo de negócio e cadeia de valor 
definidos.

Mapa estratégico:

EIXO II - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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Posicionamento estratégico: é a forma pela qual um empreen-
dimento como um todo se distingue dos demais pelo seu valor agre-
gado e pela forma com que entrega soluções reais para diversos seg-
mentos de consumidores. O CRMV-PR possui ótimo posicionamento 
estratégico no segmento Conselhos de Medicina Veterinária. O posi-
cionamento estratégico buscado é com base no benefício oferecido: 
nessa situação, a gestão é feita com foco nos resultados que os clien-
tes terão quando usarem determinado serviço.

Indicadores: os indicadores existentes e monitorados ou em fase 
de estudos para implantação no CRMV-PR são:

Indicadores de governança e gestão: a formulação e a estrutu-
ração de indicadores de governança, nos moldes dos demonstrados 
nos Acórdãos do TCU n°s 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário, 
estão em fase de estudo e aplicação de testes iniciais. A mensuração 
de tais indicadores será aferida por meio de aplicação de questioná-
rios de autoavaliação às respectivas áreas de atuação do CRMV-PR, 
nos quais serão levantadas informações acerca da maturidade da go-
vernança e da capacidade de gestão da Autarquia, agrupadas da se-
guinte forma:

• Governança pública – Liderança;

• Governança pública – Estratégia;

• Governança pública – Controle;

• Gestão de pessoas;

• Gestão de tecnologia da informação e da segurança da infor-
mação;

• Gestão de contratações;

• Gestão orçamentária.

Indicadores de desempenho estratégicos: o CRMV-PR conta 
com indicadores de desempenho relacionados aos objetivos estraté-
gicos institucionais: Efetividade na prestação de serviços aos profis-
sionais e à sociedade; Medicina veterinária e zootecnia reconhecida e 
valorizada pela sociedade; Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas 
4 dimensões: interna, sistema, profissionais e sociedade; Contribuir 
para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos; 
Otimizar o processo de fiscalização; Promover a reestruturação orga-
nizacional; Desenvolver competências em consonância com as diretri-
zes do CRMV-PR; Atrair e manter pessoas motivadas, comprometidas 
e gerando resultados; Assegurar o orçamento necessário à execução 
da estratégia racionalizando recursos de forma sustentável; e Promo-
ver infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessi-
dades de trabalho do CRMV-PR.

• Índice de execução das ações do termo de compromisso de 
gestão;

• Índice de satisfação com os atendimentos prestados (E-ouv);

• Índice de serviços disponibilizados eletronicamente;

• Número de campanhas e ações publicitárias (unificado para o 
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sistema CFMV/CRMVs);

• Índice de participação em discussões sobre projetos de legis-
lações e consultas públicas;

• Número de acessos aos canais de comunicação (Portal institu-
cional e transparência);

• Tempo médio de resposta no atendimento aos cidadãos 
(E-ouv);

• Número de publicações internas e ações de endomarketing;

• Número de publicações de relatórios e ações das comissões 
temáticas;

• Participação nas ações conjuntas do sistema CFMV/CRMVs 
(Comissões, Reuniões, etc.);

• Número de publicações de matérias e orientações técnicas;

• Execução dos eventos de orientação e capacitação profissio-
nal planejados;

• Índice de atendimento às solicitações de transferências de re-
cursos para realização de eventos técnicos, de acordo com os 
limites e regras editalíceas;

• Número de fiscalizações técnicas e número de fiscalizações 
de rotina;

• Índice de empresas com Anotação de Responsabilidade Téc-

noca (ART) vigente;

• Número de julgamento de processos ético-profissionais;

• Tempo médio do processo licitatório;

• Número de documentos digitalizados;

• Desvio padrão das demandas processuais entre as unidades 
regionais;

• Resultado médio das avaliações de desempenho do quadro 
funcional;

• Horas de capacitação e Índice de satisfação com as capacita-
ções;

• Rotatividade de pessoal (turnover);

• Realização do planejamento do orçamento (previsto x reali-
zado);

• Índice de inadimplência (pessoas física e jurídica);

• Índice de recuperação de crédito de débitos administrativos;

• Índice de renovação do parque tecnológico;

• Índice de evolução patrimonial.

Indicadores de desempenho tático-operacionais: são indica-
dores coletados periodicamente e vinculados às principais áreas de 
atuação da Autarquia, sendo estruturados na seguinte formulação:
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• Processo Ético-Profissional: Número de Processos Ético-Profis-
sionais Instaurados; Número de Processos Ético-Profissionais 
Julgados; Tempo Médio para Instauração de Processos Ético-
-Profissionais; e Tempo Médio para Julgamento de Processos 
Ético-Profissionais;

• Fiscalização e RT: Índice de Empresas Fiscalizadas; Índice de 
Autuação das Empresas Fiscalizadas; Índice de Regularização 
das Empresas Autuadas; e Índice de Empresas com Anotação 
de RT Vigente;

• Assessoria Técnica: Tempo Médio para Análise de Normativas 
Técnicas e Tempo Médio de Trâmite de Denúncias Contra Es-
tabelecimentos;

• Registro: Índice de Evolução do Número de Profissionais Atu-
antes no Estado e Índice de Evolução do Número de Empre-
sas Atuantes no Estado;

• Compras e Contratações: Índice de Economicidade nas Lici-
tações; Índice de Execução das Licitações Planejadas; Índice 
de Execução das Prorrogações Planejadas e Tempo Médio do 
Processo Licitatório;

• Contabilidade: Índice de Efetividade do Planejamento da Re-
ceita; Índice de Efetividade do Planejamento da Despesa; Ín-
dice de Efetividade do Planejamento da Arrecadação e

• Índice de Gastos com as Atividades Finalísticas Institucionais;

• Patrimônio: Índice de Evolução Patrimonial; Índice de Efetivi-
dade do Planejamento das Alienações; e Doações de Bens 
Patrimoniais;

• Tecnologia da Informação: Índice de Renovação do Parque 
Tecnológico; Tempo Médio de Atendimento; e Correção de 
Problemas e Paradas Críticas;

• Gestão de Pessoas: Índice de Rotatividade de Pessoal; Índice 
de Execução das Capacitações Planejadas; Índice de Satisfa-
ção com as Capacitações; e Horas de Capacitação do Quadro;

• Eventos de Capacitação e Orientação: Índice de Satisfação 
com os Eventos Realizados; Índice de Presença nos Eventos; 
Índice de Efetividade do Planejamento dos Eventos;

• Cobrança Administrativa: Índice Geral de Adimplência da 
Anuidade do Exercício – Pessoas Física e Jurídica; Índice de 
Adimplência – Anuidade de Pessoas Físicas; Índice de Adim-
plência – Anuidade de Pessoas Jurídicas; e Índice de Recupe-
ração de Crédito de Débitos Inscritos em Dívida Ativa;

• Cobrança Judicial: Índice de Quitação de Anuidades Ajuiza-
das;

• Serviço de Atendimento ao Cidadão: Índice de Satisfação 
com os Atendimentos Prestados (E-ouv); Índice de Atendi-
mentos que Geraram Novas Ações pelo CRMV-PR; e Tempo 
Médio de Resposta aos Processos de Atendimento aos Cida-
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dãos (E-ouv);

• Planejamento: Média de Execução da To-
talidade dos Planos de Ação; Índice de Re-
cursos Alocados nos Planos de Ação (rea-
lizado/previsto); e Média de Execução do 
Plano de Objetivos e Metas Tático-Opera-
cionais.

Modelo de Negócios e Cadeia de Valor: o 
modelo de negócios do CRMV-PR está representa-
do na forma de um diagrama de cadeia de valor, 
envolvendo os cinco pilares das Leis de Regência 
do Sistema CFMV/CRMVs:
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Planos de ação vinculados aos objetivos estratégicos organi-
zacionais e ao plano de atividades e metas das áreas: é elaborado 
anualmente portfólio de projetos e iniciativas prioritárias que resultam 
em planos de ação para execução de projetos, processos e iniciativas 
ligados aos objetivos estratégicos da instituição, com a participação 
e consulta aos assessores regionais, presidentes de comissões te-
máticas, quadro funcional, diretoria executiva e conselheiros, consi-
derando em especial as diretrizes da gestão e a análise de cenário 
atual (normas legais, orçamento, recursos humanos e tecnológicos, 
processos internos, resultados para a sociedade, etc.). Esses Planos 
de Ação são vinculados aos objetivos estratégicos do CRMV-PR, que 
estão agrupados em três eixos, conforme desenho constante no mapa 
estratégico (página 14).

Elaboração do orçamento anual alinhado ao planejamen-
to estratégico: o orçamento anual do CRMV-PR, na sua construção, 
leva em conta os planos de ação do exercício, que estão diretamente 
vinculados aos objetivos estratégicos institucionais. As despesas são 
classificadas em centros de custos, em consonância com as recomen-
dações do acórdão TCU AC-1925-31/19-P. Cada centro de custos foi 
dividido em três níveis de agregação: atividades de apoio, atividades 
finalísticas e apoios institucionais. 

No primeiro nível são consideradas as atividades de suporte às 
atividades finalísticas da entidade, como o setor financeiro, contabi-
lidade, aluguel, entre outras. No segundo nível são classificadas as 

atividades de área fim, que contemplam os setores de fiscalização, 
registro de profissionais e empresas, de julgamento de processos éti-
co-profissionais, comissões técnicas, diretoria e conselheiros, os quais 
exercem as atividades precípuas do Conselho. E no terceiro nível são 
consideradas as despesas destinadas a apoio a outras instituições 
para a realização de eventos.

Ações a realizar

Ação 1: Atualizar o planejamento estratégico com 
consultoria especializada

Como fazer: contratar consultoria especializada para atualização 
do planejamento estratégico do CRMV-PR, com o uso da metodologia 
Balance Scorecard – BSC , envolvendo a análise de cenário (interno e 
externo) e elaboração de mapa estratégico, de modelo de negócios/
cadeia de valor, de indicadores e metas estratégicas, de portfólio de 
projetos estratégicos, bem como o mapeamento e graduação dos ris-
cos dos objetivos estratégicos e planejamento tático-operacional.

Benefícios para a instituição: estabelecimento de planejamento 
institucional e estratégico de longo prazo, com conexão clara entre 
missão, visão, valores, objetivos e iniciativas estratégicas e a gestão tá-
tico-operacional, atuando de forma sistêmica e planejada, com a visão 
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global dos processos realizados e dos riscos a eles inerentes; empre-
ender uma mudança e profissionalização dos processos de gestão, 
com o fortalecimento da cultura de planejamento e gestão por resul-
tados.

Ação 2: Classificar o centro de custos contábil por 
objetivo estratégico

Como fazer: elaborar estudo técnico sobre a viabilidade, meto-
dologia e forma de classificação do centro de custos contábil vincula-
do aos objetivos estratégicos institucionais.

Benefícios para a instituição: distribuição dos recursos públicos 
de acordo com os objetivos estratégicos, com possibilidade de aferi-
ção do que foi destinado aos projetos, programas e iniciativas estraté-
gicas, considerando as prioridades definidas pelo CRMV-PR.
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A gestão de riscos no âmbito do CRMV-PR ocorre de forma des-
centralizada, ou seja, por meio das lideranças das áreas, com os as-
sessoramentos técnicos correspondentes e inerentes às atividades 
finalísticas do órgão, coordenadas por estrutura específica vinculada 
à alta gestão da Autarquia, que conta com órgão de apoio à gover-
nança - a área de Controle Interno ou Controladoria Geral. A gestão 
de riscos instituída atualmente nos processos de trabalho vem sendo 
realizada pelos líderes das seções do CRMV-PR, em primeira instância, 
no desenvolvimento das atividades da área de atuação em que estão 
inseridos.

Os líderes de área realizam periodicamente a coleta de indicado-
res de desempenho operacionais, quantitativos e qualitativos, execu-
tando as ações definidas no planejamento institucional no âmbito dos 
processos e dos projetos sob sua responsabilidade. Com a supervisão 
das áreas a que estão vinculados, propõem alternativas e operaciona-
lizam ações (preventivas ou corretivas) para mitigar, da melhor forma 
possível, os efeitos dos riscos nas atividades estratégicas.

O CRMV-PR conta também com a Comissão de Tomada de Con-
tas, criada por Portaria, que tem por objetivo acompanhar a gestão 
contábil e financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, cujas 
atribuições se encontram no art. 53 da Resolução CFMV nº 591.

Todo o processo de gestão de riscos no CRMV-PR está demons-

EIXO III - CONTROLES INTERNOS E 
GESTÃO DE RISCOS

trado na figura a seguir:

Estabelecimento do contexto

Processo de avaliação de riscos
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Ações já existentes no CRMV-PR

Controladoria Geral implantada: a área instituída é responsável por exercer ações de controle interno no âmbito do CRMV-PR, procedendo auditorias, 
avaliação e monitoramento de riscos e controles internos, comunicando inconformidades à alta administração. O Controle Interno atua como terceira linha 
de defesa, que vem acompanhando os indicadores das matrizes de riscos das áreas de processos éticos e de registro (atividade cartorial). Em 2020, em 
parceria com a supervisão, mapeou os riscos de processos da área de fiscalização e responsabilidade técnica. As áreas, atuando como primeira linha de 
defesa, controlam seus indicadores de performance das matrizes de riscos e repassam ao controle interno para acompanhamento e identificação de não 
conformidades. 

Matriz de riscos dos processos finalísticos desenvolvidas: atualmente existem as matrizes de riscos dos seguintes processos processos finalísticos 
implantadas:

Matriz de Riscos em Processos Ético-Profissionais: os indicadores desenvolvidos para esses riscos têm como finalidade identificar o percentual de 
processos que não seguiram o rito estabelecido na normas internas e externas do total de processos (tamanho da amostra) do período.

OBJETIVO DO 
SUBPROCESSO

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO AVALIAÇÃO 
DO RISCO TRATAMENTO DO RISCO

INDICADOR DE 
DESEMPENHO (%)

FREQUÊNCIA DE 
MEDIÇÃO DO 
INDICADORID PRINCIPAIS RISCOS 

OPERACIONAIS CONSEQUÊNCIA DO RISCO RESPOSTA 
AO RISCO PLANO DE AÇÃO

Verificação dos 
requisitos formais

1
Análise incorreta dos requisitos 

formais: arquivamento de processo 
com todos os requisitos formais

Não verificação de possível falta ética RISCO ALTO MINIMIZAR
MANTER CONTROLE JÁ EXISTENTE: Todos os 

processos deverão ser revisados pela autoridade 
competente, após análise prévia de seu assessor

(nº de ocorrência x 
100)/nº de processos 

instaurados
TRIMESTRAL

2
Análise incorreta dos requisitos 

formais: instauração de processo 
sem os requisitos formais

Nulidade processual
RISCO 

ELEVADO
MINIMIZAR

MANTER CONTROLE JÁ EXISTENTE: Todos os 
processos deverão ser revisados pela autoridade 
competente, após análise prévia de seu assessor

n(nºde ocorrência x 
100)/nº de processos 

instaurados
TRIMESTRAL

Penalizar o 
profissional 

conforme decisão 
Plenária

3 Não aplicação da penalidade

Não anotação na ficha do profissional 
para informações acerca da 

reincidência em futuros processos. 
Não divulgação à sociedade das 
penalidades públicas. Exercício 

profissional enquanto suspenso ou 
cassado. Multa não aplicada

RISCO ALTO MINIMIZAR

MANTER CONTROLE JÁ EXISTENTE: Em todos 
os processos devem ser verificada se houve 

aplicação da penalidade e anotação na ficha do 
profissional. Verificar ainda se houve publicação 

de penalidade em diário oficial. Promover a 
retenção da carteira profissional e a fiscalização 

continuada

(nº de ocorrência x 100)/
nº de processos julgados 
procedentes no período

TRIMESTRAL
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Matriz de Riscos em Processos de Registros (atividade cartorial): os indicadores desenvolvidos para esses riscos têm como finalidade observar o 
cumprimento dos requisitos que estão estabelecidos na Resolução CFMV nº 1041/2013 e nos fluxos administrativos contidos no Manual da Área de Regis-
tro e demais regramentos internos.

OBJETIVO DO 
SUBPROCESSO

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO AVALIAÇÃO 
DO RISCO TRATAMENTO DO RISCO

INDICADOR DE 
DESEMPENHO (%)

FREQUÊNCIA DE 
MEDIÇÃO DO 
INDICADORID PRINCIPAIS RISCOS 

OPERACIONAIS CONSEQUÊNCIA DO RISCO RESPOSTA 
AO RISCO PLANO DE AÇÃO

Verificar se a 
documentação exigida 

na Resolução CFMV 
1041/2013 está completa

1
Análise incorreta dos 

documentos necessários para 
transferência

Atraso na homologação da 
transferência ocasionando ônus ao 

profissional

RISCO 
MODERADO

MINIMIZAR
Semanalmente, todos os processos deverão 

ser revisados por outro servidor da área. Fazer 
checklist de controle

nº de ocorrência x 100/nº 
de processos no período

SEMESTRAL

Cadastrar todas as 
informações e todos 

os campos do SISCAD 
conforme documentação 

apresentada

2
Cadastramento incorreto dos 

ddos

Cédulas de identidade profissional 
rasuradas. Atraso na entrega do 

documento profissional
RISCO ALTO MINIMIZAR

Semanalmente, outro funcionário da área deverá 
revisar os dados dos profissionais de todas as 

inscrições cadastradas

nº de ocorrência x 100/nº 
de processos no período

TRIMESTRAL

Preenchimento de todos 
os campos do sistema de 

cadastro
3

Falta de preenchimento 
da aba F4 (Situação/

Comunicações)

Cobrança indevida de futuras 
anuidades por parte do CRMV de 

origem
RISCO ALTO MINIMIZAR

Mensalmente revisar a aba F4 dos processos de 
transferência protocolados no período

nº de ocorrência x 100/nº 
de processos no período

TRIMESTRAL

Encaminhar ofício 
solicitando informações 
profissionais conforme 

Resolução CFMV 
1041/2013

4

Demora no envio do ofício 
de solicitação de informações 

profissionais ao CRMV de 
origem

Atraso na homologação da 
transferência ocasionando ônus ao 

profissional

RISCO 
MODERADO

MINIMIZAR

Semanalmente, revisar todos os processos/
pedidos de transferência recebidos no período 

para verificar se foi encaminhado ofício ao CRMV 
de origem

nº de ocorrência x 100/nº 
de processos no período

TRIMESTRAL

Verificar se o 
processo cumpre as 
condicionalidades 

da Resolução CFMV 
1041/2013

5
Inclusão de extrato financeiro 

destatualizado

Dúvidas em relação ao relato e 
julgamento do processo por parte do 

Conselheiro Relator
RISCO ALTO MINIMIZAR

Antes de envio para relato (ou Plenária), 
funcionário da seção atualiza RF nos processos

nº decisões corrigidas 
(atualizadas) x 100/nº 
processos no período

SEMESTRAL

Garantir que todas as 
cédulas foram cadastradas 

no SISCAD
6

Falta de apresentação de 
planilha de prestação de 

contas ao CFMV

Não recebimento de cédulas novas, 
impossibilitando a entrega ao 

profissional
RISCO ALTO MINIMIZAR

Semanalmente, verificar se nas inscrições 
cadastradas no período foram cadastradas 

corretamente os números de série das cédulas 
profissionais

nº de ocorrência 
(cadastros com erro) x 

100/nº de processos no 
período

TRIMESTRAL
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Matriz de Riscos em Processos de Fiscalização: os indicadores desenvolvidos para esses riscos têm como finalidade observar o cumprimento dos 
requisitos que estão estabelecidos nas legislações vigentes sobre o tema, nos fluxos administrativos contidos no Manual da Área de Fiscalização e Respon-
sabilidade Técnica e nos demais regramentos internos, em especial para evitar a prescrição em processo.

OBJETIVO DO 
SUBPROCESSO

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO AVALIAÇÃO 
DO RISCO TRATAMENTO DO RISCO

INDICADOR DE DESEMPENHO (%)
FREQUÊNCIA DE 

MEDIÇÃO DO 
INDICADORID PRINCIPAIS RISCOS 

OPERACIONAIS CONSEQUÊNCIA DO RISCO RESPOSTA 
AO RISCO PLANO DE AÇÃO

Acompanhamento de 
prazo de Auto de Infração

1
Paralisação do processo por 
falta do devido andamento 

processual
Prescrição

RISCO 
MODERADO

MINIMIZAR
Evitar a prescrição. Intensificar o 

controle já existente. Analisar relatórios 
semestralmente.

nº de processos parados 
irregularmente no período/nº 

processos no período (*período 
apurado)

SEMESTRAL

Acompanhamento de 
prazo de Auto de Multa

2
Paralisação do processo por 
falta do devido andamento 

processual
Prescrição

RISCO 
MODERADO

MINIMIZAR
Evitar a prescrição. Intensificar o 

controle já existente. Analisar relatórios 
semestralmente.

nº de processos não encaminhados 
no período/nº total de processos 

analisados (que deveriam ser 
encaminhados)

SEMESTRAL

Aplicação de checklists de controle em processos financeiros 
como diárias, suprimento de fundos e transferências voluntárias de 
recursos; 

Aplicação de checklists de controle em caráter preventivo em 
processos de compras e contratações; e

Aplicação de checklists de controle em caráter preventivo em 
processos administrativos de registros, férias funcionais, autos de in-
fração.

Os checklists são formulários para verificação da conformidade 
em processos, principalmente nos de ordem financeira (processos 

de valor); de compras e contratações (em dispensas e em licitações); 
de transferências voluntárias de recursos (planejamento, solicitação, 
formalização e prestação de contas); de suprimento de fundos; de di-
árias; de ordem administrativa: de férias; de registros (cancelamentos 
de inscrição de profissionais e de empresas, inscrições e transferên-
cias de profissionais); e  de autos de infração. Têm como principais ob-
jetivos verificar a aplicação das normas legais, instruções normativas, 
estatutos e regimentos, e assegurar as informações contábeis, finan-
ceiras, administrativas e operacionais em sua exatidão, confiabilidade, 
integridade e oportunidade.
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Ações a realizar

Ação 1: Ampliar o mapeamento de riscos para além dos 
riscos de conformidade operacionais, ou seja, avaliar 
os riscos organizacionais de matérias que impactam o 
CRMV-PR de forma ampla

Como fazer: para ampliar o mapeamento, visando identificar e 
tratar os riscos organizacionais, serão desenvolvidos, junto à gestão 
executiva tática e operacional, estudos para levantamento dos riscos 
existentes, suas causas e consequências. Para construção dessa etapa 

devem ser relembrados eventos significativos ocorridos nos últimos 
anos que prejudicaram atividades, resultados ou a reputação da ad-
ministração e as oportunidades valiosas perdidas pelo fato de a admi-
nistração não ter se preparado para aproveitá-las. Serão debatidos os 
prós e contras de deixar o CRMV-PR exposto a esses e a outros riscos 
que ainda não se materializaram e, também, declarados o objetivo e 
os benefícios esperados com a gestão de riscos.

Seguindo as premissas das matrizes de riscos já existentes, os ris-
cos serão classificados quanto aos seus fatores, ou seja, quanto à fonte 
que aumenta a sua probabilidade de ocorrência. Esses fatores podem 
ser Pessoas, Processos, Sistemas ou Eventos Externos, conforme tabe-
la já utilizada no órgão:

FATOR SUBFATOR ABRANGÊNCIA

PESSOAS

Qualidade de Vida no Trabalho

Saúde e/ou doença de funcionários

Clima - estilo de gestão, motivação etc.

Condições do ambiente para realização das atividades

Competências

Habilidade e conhecimentos específicos necessários à realização de tarefas

Atitudes específicas para cada cargo incluindo autoridade/responsabilidade do gestor

Responsabilidade do gestor

Capacitação

Conduta

Execução somente de atividades autorizadas e inerentes ao cargo

Antecedentes

Postura ética nas atividades e relacionamentos pessoais

Atenção e zelo na realização das tarefas

Imparcialidade

Cumprimento das leis e normas regulamentares

Confidencialidade

Comprometimento

Carga de Trabalho Compatibilização das demandas de trabalho à capacidade operacional e à jornada de trabalho
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FATOR SUBFATOR ABRANGÊNCIA

SISTEMAS

Rede de Comunicação
Protocolos e dispositivos de rede que permitem a comunicação e a disponibilidade dos sistemas Cobra - softwares básicos, apoio e 
aplicativos - para clientes, funcionários, usuários externos, contratados, fornecedores e parceiros

Análise e Programação Especificação, desenvolvimento, manutenção, homologação e implantação de soluções de tecnologia de informação -TI

Hardware e Software
Computadores, periféricos, sistemas operacionais - software básico, programas de escritório - software de apoio - e programas 
aplicativos de provedores externos

Segurança Lógica Acessos aos sistemas de TI da Empresa aos clientes, funcionários, usuários externos, contratados, fornecedores e parceiros

FATOR SUBFATOR ABRANGÊNCIA

EVENTOS EXTERNOS

Fornecedores e Parceiros
Desempenho e qualidade de fornecedores de produtos ou serviços, energia, telecomunicações, serviços terceirizados, correspondentes 
bancários, etc.

Desastres Naturais e Catástrofes Eventos naturais - terremotos, enchentes, etc. - ou catástrofes - quedas de prédio, por exemplo

Ambiente Regulatório Mudanças em políticas, legislação e regulamentação

Ambiente Social

Situação econômico-social

Segurança e policiamento

Atuação do crime organizado

Meio Ambiente Biodiversidade e desenvolvimento sustentável

FATOR SUBFATOR ABRANGÊNCIA

PROCESSOS

Adequação à Legislação Adequação à legislação ou à jurisprudência vigente no país

Pontos de Controle Aplicação efetiva e execução dos mecanismos de controle e processos

Comunicação Interna Comunicação de forma apropriada, clara, objetiva e de fácil acesso para consulta e, ainda, em volume de fácil absorção

Modelagem Desenho, redesenho e documentação de processos com seus controles e instrumentos de mitigação

Segurança Física Segurança física de pessoas e equipamentos
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Devem ser levantadas as probabilidades e os impactos desses riscos afetarem a gestão do CRMV-PR para definição do apetite do risco da 
organização:

Classificação da PROBABILIDADE por evento

Classificação Descrição Peso

Remoto Menos de uma vez por ano 1

Improvável Uma vez por ano 2

Possível Uma vez por semestre 3

Provável Uma vez por mês 4

Quase certo Mais de uma vez por mês 5

Classificação do IMPACTO por evento

Classificação Descrição Peso

Insignificante Sem danos e prejuízos, perda financeira pequena ou indireta. 1

Baixo
Compromete somente o processo em questão, com impacto referente à eficiência do processo sob medição de custo e duração.

Exemplo: retrabalho, parada de sistemas não críticos, ausência de ferramentas adequadas.
2

Moderado
Requer tratamento, indica significativa perda financeira. impacto relacionado à perda e/ou ao comprometimento de ativos não críticos e/ou ao descumprimento de leis ou 

regulamentações que não comprometem a imagem da empresa.
Exemplo: acesso inadequado a dados e/ou informações não críticas, pagamento de multas, etc.

3

Elevado/Alto Grandes danos e prejuízos financeiros diretos, perda de capacidade de operação. impacto relacionado à perda e/ou descumprimento. 4

Crítico/Extremo Eventos relevantes que comprometem fortemente o resultado da empresa e sua estratégia. Eventos deste tipo podem afetar o resultado da empresa de forma relevante. 5

Exemplo: se a organização está disposta a assumir um risco, o seu apetite é elevado; se atua de forma preservada, o seu apetite de risco é 
baixo.
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EXPOSIÇÂO

IMPACTO

1 2 3 4 5

Insignificante Baixo Moderado Elevado Crítico

PROBABILIDADE

1 Remoto 11 RB 12 RB 13 RM 14 RA 15 RA

2 Improvável 21 RB 22 RB 23 RM 24 RA 25 RE

3 Possível 31 RB 32 RM 33 RA 34 RE 35 RE

4 Provável 41 RM 42 RA 43 RA 44 RE 45 RE

5 Quase certo 51 RM 52 RA 53 RE 54 RE 55 RE

O cruzamento das informações sobre Impacto x Probabilidade resultam no Nível de Risco, que é utilizado para definir os riscos a serem tratados:

No CRMV-PR, a partir da classificação como nível Moderado, o risco já pode (em alguns casos deve) ser acompanhado e tratado.

São identificados, na sequência, os controles existentes: Detectivo, Preventivo e Corretivo, bem como se os mesmos são adequados e suficientes:

RISCO BAIXO

RISCO MODERADO

RISCO ALTO

RISCO ELEVADO

Tipos de Controle

Preventivo Prevenção de erros, omissões ou fraudes (previne, evita, antes da ocorrência).

Detectivo Detecção de erros, omissões ou fraudes.

Corretivo Usado para reduzir impacto ou corrigir erros, uma vez detectados (planos de contingência).

Existência de Controles

Inexistência Ausência completa de controle

Fraco
Existe abordagem ad hoc de controle, que tende a ser aplicada individualmente, caso a caso. A responsabilidade pelo controle é deixada ao nível individual, havendo um grau elevado de confiança no 

conhecimento das pessoas.

Insatisfatório
Embora a atividade de controle implementada mitigue nuances do risco associado, não o faz apropriadamente, seja por não contemplar todos os aspectos relevantes do risco, seja por ser ineficiente em seu 

desenho técnico ou nas ferramentas utilizadas.

Satisfatório A atividade de controle implementada mitiga o risco apropriadamente e está sustentada em ferramentas adequadas, embora seja passível de aperfeiçoamento.

Forte A atividade de controle implementada mitiga o risco associado em todos os seus aspectos relevantes, podendo ser enquadrada num nível de “melhor prática”.
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Essa ação resultará no Indicador Chave do Risco, que norteará a 
resposta a ser dada ao risco, bem como o plano de ação para trata-
mento do mesmo:

res passam a se capacitar, conforme a sequência de áreas e processos 
onde a gestão de riscos será implantada.

Após o mapeamento dos riscos e montada a matriz de gestão, o 
assunto da implantação da gestão de riscos deverá ser tratado com a 
alta administração.

Benefícios para a instituição: mapear riscos é necessário para 
o êxito da gestão de riscos pretendida pela Autarquia. Quanto mais 
riscos mapeados, mais informações para decisões estratégicas são 
produzidas para a gestão.

RESPOSTAS AO RISCO

ACEITAR
Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas insignificante, baixo 
ou moderado de apetite de risco. Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser 
implementado para mitigar o risco.

TRANSFERIR
Um risco normalmente é transferido quando é classificado como “Alto” ou “Externo”, mas 
a implementação de controles não apresenta um custo/benefício adquado.
Ex: Pode-se compartilhar o risco por meio de terceirização ou apólice de seguro.

MINIMIZAR

Um risco normalmente é minimizado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”. 
A implementação de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado. 
Minimizar o risco significa implementar controles que possam diminuir as causas ou as 
consequências dos riscos, identificadas na etapa de Identificação e Análise de Riscos.

EVITAR

Um risco normalmente é evitado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, e a 
implementação de controles apresenta um custo muito elevado, invibializando a sua 
mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o risco com o órgão. Evitar 
o risco significa encerrar o processo organizacional. Nesse caso, essa opção deve ser 
aprovada pela área de Gestão Estratégica.

O envolvimento dos gestores, servidores e colaboradores na 
aprendizagem sobre a gestão de riscos vai-se dando de forma gra-
dual: primeiramente, o grupo encarregado de estruturar e condu-
zir o projeto de implantação (Grupo de Trabalho para Elaboração e 
Implantação do Plano de Integridade no âmbito do CRMV-PR) e um 
representante da alta administração devem compreender o assunto 
para poder dar impulso ao movimento na organização (fase que já 
está sendo realizada); em seguida, os supervisores e demais servido-
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Ação 2: Definir, aprovar, comunicar e implantar política 
de gestão de riscos e controle no âmbito do CRMV-PR

Como fazer: realizar as seguintes atividades:

• Instituição formal de grupo de trabalho e alinhamento com a 
instância do CRMV-PR;

• Diagnóstico da situação da gestão de riscos no CRMV-PR 
(avaliação de maturidade da gestão de riscos);

• Ampliação da compreensão do tema gestão de riscos pelo 
grupo de trabalho e análise comparativa de modelos de ges-
tão de riscos corporativos e, se necessário, realização de ben-
chmarkings com outras instituições;

• Estabelecimento de modelo teórico para orientar a constru-
ção da política e definição da metodologia aplicável à reali-
dade do órgão;

• Edição de resolução/portaria (deverá estabelecer os alicerces 
da política de gestão de riscos para o CRMV-PR, contemplan-
do: os princípios, as diretrizes e os papéis e responsabilidades 
essenciais para a governança e a gestão de riscos nos moldes 
das recomendações da norma ABNT NBR ISO 31000:2009).

A Política de Gestão de Riscos deverá contemplar:

• Os objetivos e o comprometimento da instituição em relação 

à gestão de riscos;

• Os princípios, diretrizes, responsabilidades e definição do 
processo de gerenciamento de riscos, incluindo as compe-
tências das instâncias do CRMV-PR;

• O comprometimento de tornar disponíveis os recursos neces-
sários para auxiliar os responsáveis pelo gerenciamento dos 
riscos;

• A forma com que o desempenho da gestão de riscos será me-
dido e reportado; e

• O comprometimento de analisar criticamente e melhorar pe-
riodicamente a política e a estrutura da gestão de riscos.

Sugere-se a adaptação do modelo “Gestão de Riscos – Avaliação 
de Maturidade”, utilizado pelo TCU (disponível em https://portal.tcu.
gov.br/biblioteca-digital/gestao-de-riscos-avaliacao-da-maturidade.
htm). Especialmente o capítulo “Modelos de Gestão de Riscos”, pági-
na 28 e seguintes.

“A análise de riscos pressupõe a adoção de ações sistemáticas 
de avaliação e aprimoramento dos sistemas de gestão com o fim de 
prevenir a ocorrência de desvios que possam comprometer os obje-
tivos de uma organização. Dessa forma, para que surta os efeitos de-
sejados, é necessário que a gestão de riscos seja utilizada como uma 
ferramenta estratégica pela alta direção, e não como mero processo 

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/gestao-de-riscos-avaliacao-da-maturidade.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/gestao-de-riscos-avaliacao-da-maturidade.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/gestao-de-riscos-avaliacao-da-maturidade.htm
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de identificação de falhas pontuais. Para lidar com os riscos que po-
dem impactar os objetivos de uma entidade, especialmente o risco de 
ocorrência de fraudes e corrupção, devem ser instituídos processos 
de trabalho voltados para identificar eventos de risco; avaliar a pro-
babilidade de ocorrência e a consequência dos riscos identificados 
sobre os resultados pretendidos; adotar medidas de controle para 
evitá-los ou mitigá-los; estruturar e implementar respostas para os ris-
cos priorizados na avaliação; comunicar assuntos relacionados a risco 
às partes interessadas; e monitorar a integridade da estrutura e do 
processo de gestão de riscos” (CGU, 2015, p. 28).

Superadas as etapas anteriores, a Controladoria, juntamente com 
a área de gestão tática (Coordenadoria de Gabinete Executivo), bus-
cará obter a aprovação da alta administração para implantar a gestão 
de riscos em riscos organizacionais e o compromisso de apoio dos 
gestores para que ela se torne um elemento relevante do sistema de 
gestão da organização e seja visto como tal. Após aprovação, a Ges-
tão de Riscos deve ser comunicada aos servidores (com a promoção 
de capacitações para acompanhamento dos riscos) e ao público ex-
terno, via Portal do CRMV-PR (incluir no plano de comunicação a ser 
desenvolvido).

Benefícios para a instituição: uma gestão de riscos implantada, 
divulgada e eficaz pode tanto reduzir a probabilidade de ocorrência 
de um evento adverso quanto o seu impacto nos objetivos do órgão. 
Pode também auxiliar na identificação e aproveitamento de oportuni-
dades que favoreçam os resultados. A comunicação nesse processo é 

fator essencial para o sucesso da ação. Comunicar riscos é fornecer as 
informações relativas ao risco e ao seu tratamento para todos aqueles 
que possam influenciar ou ser influenciados por esse risco, sob pena 
de ele se materializar plenamente.
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A área de gestão de pessoas vem passando por um processo de 
mutação intensa nos últimos anos. As instituições públicas estão reno-
vando seus conceitos e exigindo servidores cada vez mais capacitados, 
motivados, comprometidos e responsáveis como forma de garantir 
para a sociedade a entrega de melhores produtos e serviços públi-
cos. A administração pública está deixando de lado aspectos apenas 
quantitativos para enfatizar aspectos qualitativos e intangíveis do ca-
pital humano necessário para conduzir a instituição ao sucesso em sua 
estratégia organizacional. A gestão de pessoas passa a ser mais abran-
gente ao envolver aspectos como conhecimentos, habilidades e com-
petências, com o fim de tornar a instituição bem-sucedida. Permite-se 
uma gestão participativa e relações de interdependência com colegas 
e equipes; as metas passam a ser negociadas e compartilhadas, con-
ferindo maior flexibilidade e dinamismo às atividades (colaboradores 
agrupados em equipes). O compromisso passa a ser com a qualidade, 
uma vez que a gestão está voltada para processos e preocupada com 
os resultados, enxergando pessoas como parceiros; busca-se a inova-
ção e a criatividade; existe vinculação à missão e à visão da instituição; 
e aumenta-se a participação e comprometimento de todos os colabo-
radores, fomentando a adoção de princípios e diretrizes baseados na 
integridade, na ética, na conformidade e na responsabilidade.

EIXO IV - GESTÃO DE PESSOAS

Ações já existentes no CRMV-PR

Área formalmente instituída: a área de Gestão de Pessoas está 
formalmente instituída e seu gestor tem como responsabilidade gerir 
os subsistemas de RH: prover, aplicar, manter, desenvolver e monito-
rar o quadro funcional da Autarquia, em consonância com as diretrizes 
estabelecidas, afim de atrair e manter colaboradores motivados, com-
prometidos e gerando resultados, para atingir a missão e os objetivos 
estratégicos da Autarquia.

Código de conduta ética implantado e divulgado: o Código de 
Conduta Ética implantado desde 2018 tem como objetivo listar as di-
retrizes de convívio no ambiente de trabalho, direcionar o relaciona-
mento com o público externo, definir como devem ser executadas as 
atividades cotidianas, determinar o que fazer nos casos de conflitos 
de interesses, destacar a importância do sigilo das informações, pro-
mover a prática e a conscientização de princípios de conduta, instituir 
instrumento referencial de apoio à decisão ética, criar ambiente ade-
quado ao convívio social e, ainda, as penas previstas para as violações 
do Código de Conduta Ética. Pode ser acessado no nosso Portal da 
Transparência do CRMV-PR, endereço: https://transparencia.crmv-pr.
org.br/codigo-de-conduta-etica/.

https://transparencia.crmv-pr.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Codigo-de-Conduta-Etica-CRMV-PR.pdf
https://transparencia.crmv-pr.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Codigo-de-Conduta-Etica-CRMV-PR.pdf
https://transparencia.crmv-pr.org.br/codigo-de-conduta-etica/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/codigo-de-conduta-etica/
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Modelo de gestão de pessoas por competências: a gestão de 
pessoas por competências é o modelo adotado pelo CRMV-PR. Tra-
ta-se de um modelo dinâmico que tem como referência a estratégia 
da autarquia para direcionar as ações de desenvolvimento, gestão de 
carreira e desempenho mediante a captação, retenção e desenvolvi-
mento das competências necessárias ao alcance dos objetivos estra-
tégicos. A avaliação de desempenho por competências é uma ferra-
menta gerencial efetiva para determinar parâmetros de desempenho 
que precisam ser desenvolvidos entre os membros de uma equipe e 
reconhecer a excelência de seu trabalho. Tem por objetivo incremen-
tar a gestão do desempenho, alcançando um maior nível de conheci-
mento e ajudando a identificar as causas do desempenho deficiente, 
além de possibilitar o estabelecimento de uma perspectiva de desen-
volvimento com  a  participação ativa do empregado, de modo a bus-
car a maximização de seu desempenho profissional.

Política de capacitação e desenvolvimento instituído: o Plano de 
Capacitação e Desenvolvimento Profissional implantado tem como 
objetivos desenvolver competências técnicas e comportamentais in-
dividuais necessárias ao desempenho das funções dos empregados 
da Autarquia; desenvolver e aprimorar as competências das lideran-
ças, com ênfase na gestão, liderança e planejamento; promover ações 
contínuas de melhoria da comunicação interna, aprimoramento pro-
fissional nos diversos níveis de atuação, bem como a integração dos 
mesmos aos objetivos da missão institucional; disponibilizar cursos 
e outros eventos de capacitação cujos conteúdos sejam compatíveis 

com os cargos ocupados dos empregados; incentivar o compartilha-
mento e institucionalização do conhecimento no CRMV-PR e impul-
sionar a conscientização dos empregados na busca contínua de seu 
desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional.

Outras políticas instituídas: Plano de Carreiras, Cargos e Salários; 
Acordo Coletivo de Trabalho celebrado anualmente entre o CRMV-PR 
e o SINDIFISC-PR; Controle de Jornada de Trabalho; Saúde e Segu-
rança do Trabalho, composto pelo Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, todos atuali-
zados anualmente por empresa especializada; Programa de Estágio 
não obrigatório no âmbito do CRMV-PR; Política de contratação de 
empregados públicos e comissionados.

Ações a realizar

Ação 1: Atualizar o código de conduta ética do CRMV-
PR

Como fazer: criar grupo de trabalho para levantar as atualiza-
ções necessárias, incluindo os temas: acesso à informação, respeito 
à diversidade, suspeição, impedimento, ações contra assédio e dis-
criminação, política relativa à conflito de interesses, política relativa 
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ao recebimento e oferecimento de hospitalidade, brindes, presentes 
e contrapartidas de patrocínios, vedação ao nepotismo, regras de 
interação com o setor privado e responsabilização de agentes que 
praticaram irregularidades no âmbito da instituição, bem como os 
protocolos de gestão de pessoas em relação aos desvios funcionais 
como faltas, indisciplina, entre outros praticados por empregados no 
exercício de suas atribuições que demandem correção pelo CRMV-
-PR. O grupo será composto pela líder da área de Gestão de Pessoas 
e pela Controladora Geral. O conteúdo atualizado será apresentado 
para análise da legalidade pela Assessoria Jurídica do CRMV-PR e na 
sequência para aprovação da alta gestão. O conteúdo será publica-
do e divulgado no Portal da Transparência institucional. Para efeito de 
eventuais penalizações por desvio de conduta, todos os colaborado-
res receberão o código de conduta via processo eletrônico (SEI), para 
leitura e anuência.

Benefícios para a instituição: a atualização do Código de Con-
duta Ética proporcionará a ampliação para áreas não abordadas na 
versão anterior, assegurando padronização na forma de encaminhar 
questões ligadas à essas áreas, motivando os funcionários a terem 
mais respeito e sensibilidade com clientes internos e externos e favo-
recendo um bom ambiente de trabalho. Outro benefício é o atendi-
mento das normas que norteiam todos os programas de compliance 
das organizações, adequando o CRMV-PR às tendências de negócios.

Ação 2: Intensificar o estímulo e a promoção da 
realização de capacitações e desenvolvimento 
profissional

Como fazer: consolidar e aprimorar a cultura do desenvolvimen-
to profissional contínuo, por meio da divulgação periódica (bimestral) 
de capacitações disponíveis gratuitamente em modalidade presencial 
e a distância por parceiros institucionais e pelo mercado, estimulan-
do e coordenando a participação dos servidores. E, ainda, planejar, 
organizar e promover capacitações orientadas para conhecimentos 
específicos a partir do levantamento do perfil e das competências dos 
servidores e das necessidades de cada área de atuação, inserindo tais 
ações no mapa anual de capacitações elaborado pela área de gestão 
de pessoas.

Benefícios para a instituição: melhoria na qualidade dos servi-
ços prestados aos cidadãos, na qualidade dos processos de trabalho 
e nas ações do CRMV-PR e, consequentemente, nos resultados da ins-
tituição.

Ação 3: Aperfeiçoar as condições para ocupação dos 
cargos de gestão das áreas

Como fazer: Utilizar, quando couber, o mapeamento de perfis 
comportamentais para identificação de líderes e seleção interna de 
servidores para atuar em áreas de gestão.
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Benefícios para a instituição: melhor adequação e utilização 
dos recursos humanos no órgão.

Ação 4: Consolidar e aprimorar o processo de avaliação 
de desempenho por competências

Como fazer: consolidar e aprimorar a cultura e o processo de 
avaliação de desempenho por competências, por meio da realização 
periódica de workshops com os grupos de avaliados e de avaliadores, 
alinhando entendimento sobre a gestão de pessoas por competên-
cias e suas derivações, quais sejam: descrição de cargos e funções e 
as competências definidas, o formato da avaliação de desempenho, 
seus critérios, métricas, objetivos, feedback aos avaliados e especial-
mente sobre a elaboração do feedforward.

Benefícios para a instituição: melhor identificação do perfil e do 
desempenho técnico e comportamental do quadro de colaboradores 
e das suas necessidades de capacitação e desenvolvimento profissio-
nal, que permitirão à área de gestão de pessoas direcionar ações para 
promover aperfeiçoamento das competências coletivas e individuais.
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A Controladoria-Geral da União, por meio do seu portal de Corre-
gedorias, conceitua e define a correição no âmbito do serviço público 
(disponível neste link). Transcrição a seguir:

O termo “correição”, com base no Dicionário Aurélio Buarque de 
Holanda, tem os seguintes sentidos: 1. Ato ou efeito de corrigir; cor-
reção. 2. Função administrativa, em via de regra de competência do 
poder judiciário, exercida pelo corregedor. 3.Visita do corregedor às 
comarcas, no exercício de suas atribuições. 

Assim, como ato que visa a correção de condutas, verificou-se 
que a “correição” está ligada ao exercício do “poder disciplinar”, ter-
mo sobre o qual apresentamos as seguintes definições: 

1. para Hely Lopes Meirelles, o poder disciplinar seria “a faculda-
de de punir internamente as infrações disciplinares dos ser-
vidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e 
serviços da Administração Pública”; 

2. para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o poder disciplinar “é o que 
cabe à Administração Pública para apurar infrações e aplicar 
penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujei-
tas à disciplina administrativa”; 

3. para Marcello Caetano, o “Poder Disciplinar tem origem e ra-

EIXO V - ÉTICA E CORREIÇÃO

zão de ser no interesse e na necessidade de aperfeiçoamento 
progressivo do serviço público”.

Ações já existentes no CRMV-PR

Identificados indícios de ilícitos administrativos cometidos por 
empregados ou colaboradores do CRMV-PR, é instaurada Comissão 
de Sindicância (investigativa ou acusatória) por meio de processo ad-
ministrativo específico. Caso se faça necessário, após análise do rela-
tório da Comissão de Sindicância, a autoridade competente poderá 
instaurar Processo Administrativo Disciplinar, visando apurar fatos ti-
dos como supostamente ilícitos praticados por empregados públicos 
e, sendo constatada a falta disciplinar, aplicar a sanção pertinente.

https://www.gov.br/corregedorias/assuntos/perguntas-frequentes/correicao
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Ações a realizar:

Ação 1: Orientar os agentes públicos sobre aspectos da 
boa conduta

Como fazer: promover palestras, workshops e elaboração de 
materiais de divulgação e demais eventos periódicos para o quadro 
funcional e dirigente sobre conduta, código de conduta, direitos e de-
veres e demais aspectos relacionados ao tema.

Benefícios para a instituição: ampliação do conhecimento acer-
ca das condutas, normas éticas e promoção da integridade, de modo 
a prevenir a ocorrência de desvios éticos.

Ação 2: Realizar encontros intitulados “Diálogo com 
a Ética”, “Diálogo com a Correição” e “Diálogo com a 
Integridade”

Como fazer: promover encontros periódicos com o quadro fun-
cional e dirigente do CRMV-PR para tratar e discutir, de forma partici-
pativa, assuntos relativos à ética, correição, integridade e compliance 
no âmbito do CRMV-PR.

Benefícios para a instituição: ampliação do conhecimento acer-
ca das condutas, normas éticas e promoção da integridade, de modo 

a prevenir a ocorrência de desvios éticos.

Ação 3: Inserir periodicamente nos boletins internos 
tópicos com temas relacionados a ética e correição

Como fazer: promover, em conjunto com a Assessoria de Comu-
nicação do CRMV-PR, a divulgação periódica nos boletins informati-
vos internos, matérias cujas temáticas estejam relacionadas à ética e 
correição.

Benefícios para a instituição: ampliação do conhecimento acer-
ca das condutas, normas éticas e promoção da integridade, de modo 
a prevenir a ocorrência de desvios éticos.
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O Canal de Denúncias é uma das ferramentas mais importantes 
de um plano de integridade em todos os tipos de instituições e “in-
dispensável à garantia do atendimento ao interesse público e à ma-
nutenção da integridade pública” (CGU, 2015, p. 37). Caracteriza-se 
como um meio de comunicação que permite aos agentes internos 
(servidores e funcionários) e externos (parceiros comerciais ou insti-
tucionais) emitir sinais de alerta à instituição sobre possíveis irregula-
ridades cometidas ou violações aos códigos de conduta ética pactu-
ados internamente. De acordo com o TCU (2017), além de “contribuir 
com informações à função antifraude e anticorrupção”, o canal “serve 
de mecanismo de dissuasão de potenciais fraudadores e corruptos”.

 Ações já existentes no CRMV-PR

 Canal E-ouv (ouvidoria) implantado e divulgado, por meio do 
qual são encaminhadas denúncias, elogios, reclamações, solicitações 
e sugestões dos cidadãos e demais partes interessadas.

Designação de empregado responsável por encaminhar, gerir e 
acompanhar as demandas e manifestações do E-ouv nos prazos pre-
vistos na Lei de Acesso à Informação.

EIXO VI - CANAL DE DENÚNICIAS

Ações a realizar

Ação 1: Intensificar a comunicação interna de que 
a ouvidoria também é responsável pela gestão da 
integridade atuando como ouvidor interno, ou seja, 
para receber as demandas do quadro funcional

Como fazer: realizar, em conjunto com a área de gestão de pes-
soas, campanhas periódicas visando divulgar o canal de denúncias 
internamente e orientar o quadro funcional quanto aos tipos de de-
núncias recebidas pela Ouvidoria do CRMV-PR, além de orientações 
sobre como construí-las de forma eficaz.

Benefícios para a instituição: sensibilização dos servidores so-
bre aspectos relevantes relacionados à denúncia; ampliação da efici-
ência na análise e tratamento das denúncias, da efetividade das res-
postas e, consequentemente, de credibilidade do canal.
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Ação 2: Elaborar cartilha/guia e disseminar entre o 
quadro funcional

Como fazer: elaborar cartilhas, físicas e/ou eletrônicas, orientan-
do os agentes sobre o que é uma denúncia, como construir uma de-
núncia de modo eficaz e a importância de denunciar com responsa-
bilidade.

Benefícios para a instituição: sensibilização dos servidores so-
bre aspectos relevantes relacionados às denúncias.

Ação 3: Intensificar a comunicação externa sobre 
a atuação da ouvidoria do CRMV-PR, ampliando 
o conceito de denúncia voltado para o plano de 
integridade

Como fazer: realizar campanhas periódicas, visando divulgar o 
canal de denúncias do CRMV-PR e orientar a sociedade quanto aos 
tipos de denúncias recebidas pela Ouvidoria do CRMV-PR, além de 
orientações sobre como construí-las de forma eficaz.

Benefícios para a instituição: sensibilização das partes interes-
sadas, em especial médicos-veterinários, zootecnistas e sociedade 
sobre aspectos relevantes relacionados às denúncias; ampliação da 
eficiência na análise e tratamento das denúncias, da efetividade das 
respostas e, consequentemente, de credibilidade do canal.
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De acordo com o TCU (2017, p. 52), a transparência é um dos 
mecanismos mais eficientes e essenciais para o combate à fraude e à 
corrupção. Para tanto, devem ser realizadas ações de conscientização 
de seus servidores, da alta administração, de membros de conselhos 
e de partes interessadas sobre o potencial de uso das informações 
públicas.

O principal meio para divulgação de dados e informações deve 
ser a internet. Os sítios eletrônicos em que estiverem disponíveis as in-
formações devem, ainda, oferecer a informação no formato de dados 
abertos, o que significa que os dados podem ser livremente usados, 
reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa.

O incentivo à transparência ativa foi sacramentado com a promul-
gação da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 2011, conhecida 
como Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso a informa-
ções previsto na Constituição Federal de 1988, conforme art. 8º:

“É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independen-
temente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas”.

Todas as ações de transparência, sejam elas ativa ou passivas, 
convergem para um único objetivo, o de instrumentalizar o controle 

EIXO VII - TRANSPARÊNCIA E 
CONTROLE SOCIAL

social. Isso faz com que qualquer pessoa em qualquer lugar possa 
acompanhar os atos da Administração Pública.

Ações já existentes no CRMV-PR

Portal da transparência vigente e atendendo o disposto na Lei de 
Acesso à Informação e na Instrução Normativa n° 84/2019 do TCU.

Disponibilização da Carta de Serviços ao Cidadão no Portal da 
Transparência, em atendimento ao Decreto 6.932/2009, contendo in-
formações sobre os principais serviços disponibilizados aos cidadãos 
e usuários.

Implantada ordem de serviço interna que dispõe sobre a perio-
dicidade de envio de informações, os responsáveis e os respectivos 
conteúdos para a publicação no Portal da Transparência do CRMV-PR.
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Ações a realizar

Ação 1: Atualizar o campo “Dúvidas Frequentes” 
considerando a implantação do peticionamento externo

Como fazer: com a participação das áreas de atendimento, re-
visar e atualizar o campo de “Dúvidas Frequentes” disponível no Por-
tal da Transparência, incluindo respostas e informações sobre as per-
guntas mais recorrentes do e-Ouv e, considerando ainda, as dúvidas 
relativas ao peticionamento externo nos processos de trabalho com 
atuação dos usuários dos serviços públicos.

Benefícios para a instituição: aprimoramento da divulgação es-
pontânea de informações de interesse coletivo ou geral e redução das 
demandas do sistema e-Ouv (Ouvidoria).

Ação 2: Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão

Como fazer: com a participação das áreas de atendimento, revi-
sar e atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão disponível no Portal da 
Transparência do CRMV-PR.

Benefícios para a instituição: aprimoramento da divulgação es-
pontânea de informações de interesse coletivo ou geral e redução das 
demandas do sistema e-Ouv (Ouvidoria).
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De acordo com o contido no Referencial desenvolvido pelo TCU, 
no Brasil o combate à fraude e corrupção se dá pela atuação de diver-
sos órgãos, cada um em sua esfera e escopo de atuação. O Tribunal de 
Contas da União integra essa rede como um ator importante, uma vez 
que sempre atuou para combater a fraude e a corrupção via controle 
externo. São princípios fundamentais do presente eixo temático:

• A prevenção evita a ocorrência de fraude e corrupção e, usu-
almente, é mais barata que medidas corretivas;

• A mais eficiente e proativa atitude para preservar os recursos 
públicos é prevenir que sejam desviados dos seus propósitos;

• O risco de fraude e corrupção deve ser considerado já nas 
etapas iniciais de elaboração de políticas, programas, ativida-
des ou processos públicos, para que medidas preventivas se-
jam concebidas desde a origem.

Considerando a importância da matéria e a necessidade de im-
plantar mecanismos e práticas para prevenção e combate à fraude e 
à corrupção, foram elaboradas as ações previstas nesse eixo, tendo 
como referência a seguinte estrutura:

EIXO VIII - PREVENÇÃO E COMBATE 
À FRAUDE E À CORRUPÇÃO

Prevenção

ESTRUTURA DE MECANISMOS E COMPONENTES

Detecção Investigação Correção Monitoramento

P1
Gestão da

Ética e
Integridade

D1
Controles
Detectivos

I1
Pré-investigação

C1
Ilícitos éticos

M1
Monitoramento

contínuo

P2
Controles

preventivos

D2
Canal de

Denúncias

I2
Execução da
Investigação

C2
Ilícitos

administrativos

P3
Transparência e
Accountability

D3
Auditoria

Interna

I3
Pós-investigação

C3
Ilícitos civis

C4
Ilícitos penais

M2
Monitoramento

geral

https://portal.tcu.gov.br/data/files/A0/E0/EA/C7/21A1F6107AD96FE6F18818A8/Referencial_combate_fraude_corrupcao_2_edicao.pdf
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Ações já existentes no CRMV-PR

O CRMV-PR aderiu e recebeu o selo de participante do Programa 
Nacional de Prevenção à Corrupção elaborado pelo TCU, o qual visa 
instituir boas práticas de prevenção à corrupção nos órgãos da Admi-
nistração Pública do país com o intuito de reduzir os níveis de fraude 
e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvol-
vidos. Inicialmente, foi preenchido questionário de autoavaliação ins-
titucional sobre temas relacionados à gestão da ética e integridade, 
controles preventivos e detectivos, transparência, canal de denúncias, 
controle interno/auditoria interna, investigação, ilícitos éticos, admi-
nistrativos, civis e penais e monitoramento. Após o recebimento do 
diagnóstico preliminar, algumas ações foram programadas e encami-
nhadas para operacionalização das áreas correspondentes.

Canal de denúncias implantado e divulgado (sistema e-Ouv - 
Ouvidoria), por meio do qual são encaminhadas denúncias e ainda 
elogios, reclamações, solicitações e sugestões dos cidadãos, quadro 
funcional e demais partes interessadas. Foi designado empregado 
responsável por encaminhar e gerir e acompanhar as demandas e 
manifestações do E-ouv nos prazos previstos na Lei de Acesso à Infor-
mação.

Ações a realizar

Ação 1: Instituir regras claras de interação com o setor 
privado

Como fazer: inserir no Código de Conduta Ética procedimento 
padrão para realização de reuniões ou qualquer outro tipo de inte-
ração entre agentes públicos e privados, exigindo-se, por exemplo, 
a presença de, no mínimo, dois agentes públicos. Após a instituição 
do procedimento, sugere-se a elaboração de checklist para reporting 
de reuniões e encontros, contendo especificações dos participantes, 
assuntos tratados, local, entre outros. Ressalte-se que a maior aliada 
para evitar situações de conflito de interesses na interação público-
-privada é a transparência dos atos administrativos.

Benefícios para a instituição: contribuição eficaz para fomento 
à integridade nas relações e facilitação de mudança na cultura do am-
biente interno; imprime segurança e credibilidade às relações; forta-
lece e agrega valor à instituição; contribui para a diminuição de riscos 
de favorecimento ou indicação pessoal e para incrementar mecanis-
mos de fiscalização e de controle social.



PROGRAMA DE INTEGRIDADE NO ÂMBITO DO CRMV-PR | 44

Ação 2: Estabelecer procedimentos de verificação de 
conformidade em contratações e respectivos parceiros 
comerciais (due diligence)

Como fazer: estabelecer processo formal de due diligence, ado-
tando verificações prévias à contratação (due diligence pré-contrata-
ção) e medidas visando a supervisão de terceiros contratados (due 
diligence pós-contratação), principalmente em situações de elevado 
perfil de risco. Salienta-se que, segundo a CGU (2015, p. 61 – inserção 
nossa), “essas medidas devem possibilitar ao [CRMV-PR] reunir infor-
mações sobre a empresa que pretende ser contratada, bem como so-
bre seus representantes, incluindo sócios e administradores, de modo 
a certificar-se de que não há situações impeditivas à contratação, bem 
como a determinar o grau de risco do contrato, (...) para realizar a su-
pervisão adequada”.

Benefícios para a instituição: eliminação/minimização de possi-
bilidade de ocorrência de erros, fraudes, conluios ou atos de corrup-
ção; inibição de condutas tendenciosas e mitigação de conflitos de in-
teresses; diminuição/restrição de disfunções ético-comportamentais 
e aumento de eficácia dos controles internos.

Ação 3: Divulgar agenda de compromissos dos gestores 
máximos do CRMV-PR

Como fazer: divulgar regularmente a agenda de compromissos 

da Diretoria Executiva do CRMV-PR no sítio eletrônico da Autarquia.

Benefícios para a instituição: prevenção da ocorrência de con-
flito de interesses e aprimoramento do controle social; servir de re-
ferência positiva entre pares da Administração Pública; melhoria da 
imagem institucional e ampliação das relações de confiança com 
stakeholders.

Ação 4: Promover estudos e estratégias para 
segregação de funções críticas

Como fazer: inserir no Código de Conduta Ética o regramento 
relativo à segregação de funções, evitando a concentração de poder, 
autoridade e responsabilidade nas mãos de um ou de poucos indi-
víduos por longos períodos. O poder de decisão deve ser repartido 
entre um número razoável de agentes, de forma a assegurar que ne-
nhum indivíduo isolado concentre as tomadas de decisões de um pro-
cesso.

Benefícios para a instituição: eliminação/minimização de pos-
sibilidade de ocorrência de erros, fraudes, conluios ou atos de cor-
rupção; inibição de condutas tendenciosas e mitigação de conflitos 
de interesses; condução à especialização com sensíveis ganhos de 
eficiência e de produtividade; diminuição/restrição de disfunções éti-
co-comportamentais e aumento de eficácia dos controles internos.
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Ação 5: Implantar mecanismos e práticas de controle 
interno e gestão de riscos para prevenção e combate à 
fraude e à corrupção

Como fazer: estabelecer processo formal contendo os procedi-
mentos de controle interno e gestão de riscos visando especificamen-
te direcionar esforços e ações para prevenção e combate à fraude e à 
corrupção.

Benefícios para a instituição: eliminação/minimização de possi-
bilidade de ocorrência de erros, fraudes, conluios ou atos de corrup-
ção; contribui para fomento à integridade nas relações.

Ação 6: Promover a responsabilização de agentes 
públicos que praticarem irregularidades no âmbito da 
instituição

Como fazer: inserir no Código de Conduta Ética a política de in-
vestigação e responsabilização de agentes públicos, a fim de respon-
der rapidamente a alegações de desrespeito e de violações às leis e 
normas internas praticadas pelos agentes públicos. Deve-se investigar 
os fatos com celeridade e eficiência e, se for o caso, proceder aplica-
ção de sanções aos agentes envolvidos com irregularidades, obser-
vadas as diretrizes do devido processo legal, independentemente de 
sua posição.

Benefícios para a instituição: contribuir para fomento à integri-
dade nas relações e na realização das atividades laborais; promoção 
de princípios de accountability.

Ação 7: Definir os procedimentos para apuração da 
responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas 
(processo administrativo de responsabilização - PAR) 
pela prática de atos lesivos contra o CRMV-PR

Como fazer: implantar norma interna contendo os procedimen-
tos e critérios para apuração da responsabilidade administrativa de 
pessoas jurídicas por meio da instauração de Processo Administrati-
vo de Responsabilização (PAR) pela prática de atos lesivos contra o 
CRMV-PR. De acordo com o Manual de Responsabilização de Entes 
Privados da CGU, “se pode dizer que há, basicamente, duas verten-
tes de responsabilização administrativa por atos de corrupção, uma 
correspondente aos atos próprios e limitados às licitações e contratos 
e, outra, decorrente da inovação trazida pela Lei Anticorrupção que, 
em que pese poder abranger também irregularidades em licitações e 
contratos, possui um espectro de abrangência muito maior, ao usar o 
conceito de ato lesivo, alcançando, assim, inclusive as irregularidades 
fora de relações contratuais com a Administração Pública”.

Benefícios para a instituição: instrumentalizar os agentes públi-
cos que, no exercício das atividades correcionais, forem incumbidos 
da missão de conduzir os procedimentos administrativos de respon-

https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/manual-responsabilizacao-entes-privados-pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/manual-responsabilizacao-entes-privados-pdf
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sabilização; assegurar a observância do princípio constitucional do 
devido processo legal, dando transparência para os entes privados 
passíveis de responsabilização de quais são os entendimentos aplica-
dos pelo CRMV-PR quando do processamento administrativo de atos 
lesivos.
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O Plano de Ação detalhado, contendo os eixos temáticos e as ações a serem realizadas, bem como os respectivos responsáveis e prazos máximos de 
execução estão consolidados na tabela a seguir:

PLANO DE AÇÃO

EIXO I - Governança e Comprometimento da Alta Gestão

AÇÕES A REALIZAR RESPONSÁVEIS PRAZO MÁXIMO

Ação 1: Aperfeiçoar/ampliar e formalizar sistema de governança na instituição e divulgar para as partes interessadas.
Coordenadoria de Gabinete

Controle Interno
Dezembro/2022

Ação 2: Implantar matriz de responsabilização dos processos organizacionais. Coordenadoria de Gabinete Junho/2023

Ação 3: Elaborar plano de comunicação visando promover e estimular a participação dos usuários dos serviços públicos de forma ostensiva na avaliação dos 
serviços prestados pelo CRMV-PR e na denúncia de irregularidades observadas.

Assessoria de Comunicação Dezembro/2022

Ação 4: Incluir mensagem da alta administração em todos os documentos e publicações sobre o posicionamento institucional em relação à promoção da 
integridade e ao combate à corrupção.

Assessoria de Comunicação 
Diretoria Executiva

Coordenadoria de Gabinete
Julho/2022

Ação 5: Realizar transição responsável.
Diretoria Executiva

Coordenadoria de Gabinete
Dezembro/2022

EIXO II - Planejamento Estratégico

AÇÕES A REALIZAR RESPONSÁVEIS PRAZO MÁXIMO

Ação 6: Atualizar o planejamento estratégico com consultoria especializada. Coordenadoria de Gabinete Junho/2023

Ação 7: Classificar o centro de custos contábil por objetivo estratégico.
Contabilidade

Coordenadoria de Gabinete

Dezembro/2023
(após implantação do novo 
planejamento estratégico)

EIXO III - Controles Internos e Gestão de Riscos

AÇÕES A REALIZAR RESPONSÁVEIS PRAZO MÁXIMO

Ação 8: Ampliar o mapeamento de riscos para além dos riscos de conformidade operacionais, ou seja, avaliar os riscos organizacionais de matérias que 
impactam o CRMV-PR de forma ampla.

Controle Interno
Dezembro/2023

(após implantação do novo 
planejamento estratégico)

Ação 9: Definir, aprovar e comunicar a política de gestão de riscos e controle. Controle Interno Agosto/2022
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EIXO IV - Gestão de Pessoas

AÇÕES A REALIZAR RESPONSÁVEIS PRAZO MÁXIMO

Ação 10: Atualizar o Código de Conduta Ética do CRMV-PR.
Gestão de Pessoas
Controle Interno

Julho/2022

Ação 11: Intensificar o estímulo e a promoção da realização de capacitações e desenvolvimento profissional. Gestão de Pessoas
Julho/2022

(processo contínuo)

Ação 12: Aperfeiçoar as condições para ocupação dos cargos de gestão das áreas. Gestão de Pessoas Dezembro/2022

Ação 13: Consolidar e aprimorar o processo de avaliação de desempenho por competências. Gestão de Pessoas Outubro/2022

EIXO V - Ética e Correição

AÇÕES A REALIZAR RESPONSÁVEIS PRAZO MÁXIMO

Ação 14: Orientar os agentes públicos sobre aspectos da boa conduta. Gestão de Pessoas Junho/2023

Ação 15: Realizar encontros intitulados “Diálogo com a Ética”, “Diálogo com a Correição” e “Diálogo com a Integridade”. Gestão de Pessoas
Junho/2023

(processo contínuo)

Ação 16: Inserir periodicamente nos boletins internos tópico com tema relacionado a ética e correição. Gestão de Pessoas Junho/2022

EIXO VI - Canal de Denúncias

AÇÕES A REALIZAR RESPONSÁVEIS PRAZO MÁXIMO

Ação 17: Intensificar a comunicação interna de que a ouvidoria também é responsável pela gestão da integridade atuando como ouvidor interno, ou seja, 
para receber as demandas do quadro funcional.

Assessoria de Comunicação
Ouvidoria

Gestão de Pessoas

Agosto/2022
(processo contínuo)

Ação 18: Elaborar cartilha/guia e disseminar entre o quadro funcional.
Assessoria de Comunicação

Ouvidoria
Gestão de Pessoas

Setembro/2022

Ação 19: Intensificar a comunicação externa sobre a atuação da ouvidoria do CRMV-PR, ampliando o conceito de denúncia voltado para o plano de 
integridade.

Assessoria de Comunicação
Ouvidoria

Setembro/2022
(processo contínuo)
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EIXO VII - Transparência e Controle Social

AÇÕES A REALIZAR RESPONSÁVEIS PRAZO MÁXIMO

Ação 20: Atualizar o campo “Dúvidas Frequentes”, considerando a implantação do peticionamento externo.
Assessoria de Comunicação

Ouvidoria
Supervisores das Áreas de Atendimento 

Julho/2022

Ação 21: Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão.
Assessoria de Comunicação

Ouvidoria
Supervisores das Áreas de Atendimento 

Julho/2022

EIXO VIII - Prevenção e Combate à Fraude e à Corrupção

AÇÕES A REALIZAR RESPONSÁVEIS PRAZO MÁXIMO

Ação 22: Instituir regras claras de interação com o setor privado (contatos, reuniões). Controle Interno Junho/2022

Ação 23: Estabelecer procedimentos de verificação de conformidade em contratações e respectivos parceiros comerciais (due diligence).
Controle Interno

Compras e Contratos 
Outubro/2022

Ação 24: Divulgar agenda de compromissos dos gestores máximos do CRMV-PR. Assessoria de Comunicação
Março/2022

(processo contínuo)

Ação 25: Promover estudos e estratégias para segregação de funções críticas.
Controle Interno

Gestão de Pessoas
Junho/2022

Ação 26: Implantar mecanismos e práticas de controle interno e gestão de riscos para prevenção à fraude e à corrupção. Controle Interno Dezembro/2022

Ação 27: Promover a responsabilização de agentes que praticarem irregularidades no âmbito da instituição. Controle Interno Junho/2022

Ação 28: Definir os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas (Processo Administrativo de Responsabilização - 
PAR) pela prática de atos lesivos contra o CRMV-PR.

Compras e Contratações
Pregoeiros e Equipe de Apoio

Assessoria Jurídica
Dezembro/2022
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Instâncias e Responsáveis pelo Plano de 
Ação 

Como em qualquer plano, é necessário a designação de respon-
sáveis pelo acompanhamento da execução do planejado e do moni-
toramento contínuo a fim de dar dinamismo e promover constante 
atualização das ações e iniciativas propostas, ajustando-as conforme 
novas necessidades e novos riscos. O modelo de gestão do Plano de 
Integridade obedece a estrutura a seguir:

GESTÃO DO PLANO DE 
INTEGRIDADE

destacar que, diferentemente das outras fases da gestão do plano de 
integridade, a responsabilidade pela execução das ações é compar-
tilhada entre atores das mais diversas áreas e o sucesso e/ou fracasso 
impacta o CRMV-PR como um todo.

Monitoramento, Revisão e Atualização

A gestão institucional e o grupo de trabalho para elaboração e 
implantação do programa de integridade do CRMV-PR serão respon-
sáveis pelo monitoramento, revisão e atualização do plano de integri-
dade.

Monitoramento: representa o acompanhamento contínuo e o 
controle sistemático da implementação das ações do plano. Sugere-
-se a utilização de ferramenta para o monitoramento, como planilha 
em Excel, por exemplo. Devem ser realizados reportes às instâncias 
superiores (de governança e alta administração) sempre que neces-
sário.

Revisão: sugere-se que a gestão reveja as ações sempre que o 
processo de monitoramento apontar algum gargalo ou necessidade 
de ajuste. A revisão pode ser realizada em quaisquer campos do mo-
nitoramento, ou seja, no conteúdo, responsáveis, produtos e prazos 

Execução do Plano de Ação Monitoramento, Revisão e 
Atualização Avaliação do Plano

1ª Linha de Defesa
Nível Operacional, Supervisores, 

Assessores

2ª Linha de Defesa
Nível Estratégico, Gestão, Grupo 

de Trabalho 

3ª Linha de Defesa
Controle Interno

Contínuo
Revisão: a cada 6 meses

Atualização: a cada 12 meses
A cada 12 meses

Execução do Plano de Ação

O Plano de Ação materializa todos os esforços do Plano de In-
tegridade do CRMV-PR, reunindo 28 ações a realizar, definidas em 
todos os eixos temáticos e alcançando todas as áreas da CGE e inú-
meros stakeholders (agentes internos e externos) e com perspectiva 
de implementação de curto, médio ou longo prazos. É importante 
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das ações. Todavia, as alterações devem ser apresentadas e justifica-
das nos reportes às instâncias superiores.

Atualização: diferentemente da revisão, o processo de atualiza-
ção do plano deve ter periodicidade predefinida de modo a estruturar 
bases para análise comparativa e avaliações pela 3º linha de defesa. 
Além disso, implica em (re)definir, se for o caso, as bases conceituais e 
estratégicas em que a versão anterior foi concebida, reunir atores em 
grupos de trabalho para a elaboração e redigir nova proposta. Consi-
derando que este documento é uma primeira tentativa de sistemati-
zação de ações de integridade já desenvolvidas, em desenvolvimento 
e que poderão ser desenvolvidas pelo CRMV-PR, sugere-se que a pri-
meira atualização do documento ocorra em 12 meses.

Sempre que possível, recomenda-se que o processo de elabora-
ção/atualização seja realizado coletivamente, com ampla representa-
ção dos diversos setores do CRMV-PR.

Avaliação do Plano de Integridade

A avaliação dos mecanismos adotados pela instituição é uma das 
etapas mais importantes da gestão do Plano de Integridade, pois per-
mite identificar fragilidades e oportunidades de melhorias e redirecio-
nar os esforços para ações mais efetivas de promoção da integrida-
de. A avaliação será realizada por meio de auditoria interna, que terá 
como objetivo avaliar o estágio evolutivo das ações sugeridas neste 

documento, conduzindo processos para que as políticas e medidas de 
integridade adotadas sejam avaliadas. A partir da avaliação, o CRMV-
-PR terá elementos necessários para a elaboração de um novo plano 
de ação com vistas a promover o aprimoramento de seus mecanismos 
de integridade. Segundo o IIA Brasil (2013, p. 4), “a auditoria interna é 
uma atividade independente e objetiva de avaliação (assurance) e de 
consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações 
de uma organização. Ela auxilia a organização a realizar seus objeti-
vos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada 
para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de 
riscos, controles e governança.”  Sugere-se que a primeira atualização 
do documento ocorra em 12 meses.

Comunicação do Plano de Integridade

Após aprovação deste documento, sugere-se que seja apresen-
tado a todos os colaboradores do CRMV-PR e demais partes interes-
sadas. Se possível, o documento deverá ser divulgado na internet e na 
intranet, permitido o registro de comentários e sugestões, que pode-
rão ser utilizados para posterior monitoramento e aprimoramento do 
Plano.
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