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GESTÃO DE RISCOS PARA INTEGRIDADE 

NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ESTATAIS: 

TEORIA E PRÁTICA 

___ 

× Os novos paradigmas de gestão dos processos de contratação: 

governança e controle interno segundo as recomendações do 

TCU; 

× Elaborado de acordo com os referenciais de integridade da 

CGU e de combate à corrupção do TCU; 

× Conceito de integridade: Medidas de integridade, Políticas de 

integridade e Programa de integridade; 

× Estruturação e implantação das políticas e procedimentos; 

× Procedimentos de interrupção e correção das irregularidades 

ou infrações detectadas; 

× Oficina prática de gestão de riscos à integridade. 

 

 

Apresentação 

A abordagem gerencial que a Administração Pública passou a receber, a partir da promulgação da 

Constituição federal de 1988, vem evoluindo a passos firmes, em um primeiro momento, com timidez; 

agora com muito mais vigor, em direção à prestação de serviços à sociedade com cada vez maior 

responsabilidade. Conceitos como Governança, Gestão de riscos e controles internos são apresentados e, 

aos poucos, sendo implementados nas organizações públicas de maneira a viabilizar maior transparência e 

lhaneza dos atos dos gestores, com maior nível de satisfação aos interesses da sociedade. 

No entanto, uma das maiores preocupações da sociedade ainda incide sobre o comportamento das 

autoridades e agentes públicos no que concerne à retidão de seus atos. Casos de desvios de finalidades, 

desde os mais brandos, tais como uso de matéria de expediente interno para fins particulares, até os mais 

graves, conforme vem sendo noticiado em todo o País, faz crescer a necessidade de implementação de 

políticas internas e controles que visem a minimizar tais ocorrências. 

Já ficou patente que a adoção das abordagens tradicionais de combate à corrupção, fulcradas na criação 

de regras de conformidade mais rigorosas e cumprimento mais rígido têm eficácia limitada, não surtindo o 

efeito desejado. Daí porque, a integridade pública se apresenta como uma resposta estratégica e 

sustentável e de longo prazo à corrupção, porquanto faz deslocar para uma perspectiva baseada em risco. 

DATAS: 

11 a 12 
ABRIL • 2019 

 

LOCAL: 

São Paulo,SP 
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Não resta dúvida de que a fraude e a corrupção constituem grandes obstáculos ao desenvolvimento social 

do país. Nesse sentido, torna-se necessário um salto de qualidade na governança e gestão pública, por 

meio da redução dos níveis de fraude e corrupção a patamares similares aos de países desenvolvidos. 

Este curso visa justamente contribuir para o alcance desse objetivo. 

 

 

Objetivos 
× Apresentar os conceitos básicos, os princípios, os objetivos da Governança no setor público; 

× Destacar o perfil adequado para indicação dos profissionais que se responsabilizarão pelos 

processos de implementação do programa de integridade; 

× Contribuir para o planejamento das ações voltadas ao cumprimento do programa de integridade e 

seu monitoramento; 

× Discutir sobre as técnicas para elaboração da matriz de riscos para a integridade.  

 

 

Vantagens do curso 
× Conteúdo programático completo, com teoria e prática; 

× Abordagem de acordo com as exigências e recomendações do TCU; 

× Palestrante com vasta experiência na matéria; 

× Material didático diferenciado,  pontualidade e compromisso  pedagógico JML. 

 

 

Público alvo 
Os destinatários diretos do trabalho a ser desenvolvido são: 

× Ordenadores de despesa, assessores jurídicos e auditores internos 

× Profissionais de compliance 

× Diretores, Chefes de Serviço, Presidentes de Comissão de Licitação e Pregoeiros 

× Gestores e Fiscais de Contrato 

× Engenheiros, arquitetos, analistas de sistemas e outros profissionais que atuam como 

demandantes de materiais diversos (informática, médico-hospitalar, mobiliário, automotivo, 

manutenção predial) e fiscais de contratos. 
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Palestrante 

RAFAEL JARDIM 

Auditor Federal de Controle Externo, é o atual Secretário de Fiscalização de 

Bancos e Fundos de Pensão do TCU e Ex-Secretário de Combate a Corrupção 

daquela Corte. Coautor dos livros “Obras Públicas: comentários à jurisprudência 

do TCU” – 4ª Edição, “O RDC e a Contratação Integrada na prática” , “Lei 

Anticorrupção e Temas de Compliance” e “O Controle da Administração Pública 

na Era Digital”. No TCU desde 2005, foi também titular da Secretaria 

Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura, unidade responsável 

pela condução dos processos relacionados à Operação Lava Jato. Foi ainda 

Diretor da área técnica responsável pela fiscalização de rodovias. Ocupou os 

cargos de Secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e também de 

Fiscalização de Obras de Energia. Coordenou as fiscalizações do TCU atinentes à 

Copa do Mundo de 2014. Na área de combate à corrupção e integridade, 

palestrou em eventos internacionais da ONU, OCDE, além de treinamentos para 

auditores das Controladorias Gerais de diversos países na América Latina. 

Palestrante e conferencista em temas afetos à engenharia de custos para o setor 

público, ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), Compliance, 

Integridade e a licitações e contratos de obras e serviços de engenharia. Formado 

em engenharia civil pela Universidade de Brasília, trabalhou por mais de dez anos 

na coordenação de projetos e execução de obras na iniciativa privada. 
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Conteúdo Programático 

 

Introdução e 

Alinhamento de 

Conceitos Gerenciais 

PRINCIPAIS CONCEITOS GERENCIAIS 

× Governança no setor público 

▪ Funções e gestão 

▪ Princípios básicos de governança para o setor 

público 

▪ Diretrizes, níveis de análise e mecanismos de 

governança 

▪ O processo de implementação da boa governança 

na área pública 

 

 

Integridade no Setor 

Público 

 

PRIMEIRAS LINHAS 

× Conceitos de integridade 

▪ Medidas de integridade 

▪ Políticas de integridade 

▪ Programa de integridade 

× Estrutura Integrada do Programa de Integridade 

▪ Mecanismos e procedimentos internos 

× Desenvolvimento do Ambiente do Programa de 
Integridade 

▪ Estruturação e implantação das políticas e 
procedimentos 

▪ Comunicação e treinamento periódicos 

▪ Boas práticas para criação da cultura de 
integridade 

× Monitoramento, remediação e aplicação de 
penalidades 

▪ Monitoramento contínuo 

▪ Procedimentos de interrupção e correção das 
irregularidades ou infrações detectadas 

▪ Aplicação das medidas disciplinares 
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ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

× Os quatro Eixos do Programa 

▪ Comprometimento e apoio da alta administração 

▪ Instância responsável 

▪ Análise de riscos 

▪ Monitoramento contínuo 

▪ Passo a Passo da Elaboração do Plano de 
Integridade 

▪ Aprovação da alta administração 

▪ Estruturação: corpo técnico, planejamento e 
levantamento das primeiras informações 

▪ Identificação e avaliação dos riscos à integridade 

▪ Planejamento das respostas aos riscos 
identificados 

▪ Boas práticas 

 

 

 

Gestão de Riscos 

para a Integridade no 

Setor Público 

 

CONCEITO E COMPONENTES 

× Conceito de risco em projetos 

▪ Componentes dos riscos 

▪ Distinção entre restrição, risco, problema e 
oportunidade 

▪ Espécies de riscos: riscos evitáveis, transferíveis, 
secundários e residuais 

× Comportamento oportunista do agente 

× Gerenciamento de riscos 

▪ Fluxo do processo de gerenciamento de riscos 

▪ A quem compete o gerenciamento dos riscos nas 
aquisições 

▪ Fases do processo de gerenciamento dos riscos 

O PASSO A PASSO DA GESTÃO DE RISCOS  

× Identificação dos riscos 

▪ Metodologias para identificação dos riscos 

× Análise qualitativa dos riscos 

▪ Tabelas de mensuração da probabilidade e 
intensidade do impacto dos riscos 

× Análise quantitativa dos riscos 

▪ Fórmulas para análise quantitativa dos riscos 

▪ Tabela de riscos identificados 

× Planejamento das respostas aos riscos 
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▪ Requisitos da atividade de planejamento das 
respostas aos riscos 

▪ Identificação dos responsáveis pela 
implementação das respostas aos riscos 

▪ Elaboração da matriz de riscos 

▪ Fluxo do sub-processo de planejamento das 
respostas aos riscos 

▪ Verificação da probabilidade e impacto dos 
riscos secundários 

× Controle contínuo e reavaliação dos riscos 

ANÁLISE PERIÓDICA DE RISCOS À INTEGRIDADE 

× Políticas a serem abordadas 

▪ Oferecimento de hospitalidade, brindes e 
presentes 

▪ Abusos de posição ou poder em favor ou 
desfavor de interesses privados 

▪ Nepotismo 

▪ Disseminação de informação privilegiada 

▪ Pressão interna ou externa sobre servidores de 
serviços de terceiros (licitações, dispensa e 
inexigibilidade) 

 

 

 

Gestão de Riscos 

para Integridade: da 

teoria à prática 

× Desenvolvimento da Oficina 

▪ Passo 1 Seleção e estudo de processo 

▪ Passo 2  Identificação dos riscos 

▪ Passo 3  Análise dos riscos identificados 

▪ Passo 4  Avaliação qualitativa e quantitativa dos 

riscos 

▪ Passo 5  Planejamento das respostas aos riscos 

▪ Passo 6  Comunicação e Monitoramento 

 

 

 

Carga horária 

16 Horas. 
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Data 

11 e 12 de abril de 2019. 

 

Horários 
× Credenciamento e entrega do material: 8h às 8h30min; 

× Palestra: das 8h30min às 12h30min e das 13h30 às 17h30; 

× Coffee-break: às 10h e às 15h30; 

× Almoço: às 12h30min. 

 

Local do evento 
TRYP SÃO PAULO PAULISTA HOTEL 

Rua Haddock Lobo, nº 294 – Cerqueira César - São Paulo – SP | Telefone: (11) 3123-6200  

Site:https://www.melia.com/pt/hoteis/brasil/sao-paulo/tryp-sao-paulo-paulista-hotel/index.html  

Para reservas: reservas.paulista@tryphotels.com.br | Fone: (11) 3123-6200 

 

APARTAMENTO PREMIUM TARIFAS 

Individual R$ 359,00 + taxas. 

Duplo R$ 399,00 + taxas. 

 

✓ Apartamentos sujeitos à disponibilidade.  

✓ Incluir no valor da diária 5% de ISS e R$4,45 de taxa de turismo.  

✓ Café da manhã incluso no valor da diária: servido no Restaurante Dock.  

✓ Horário de check in: 14h00 / Horário de check out: 12h00.  

✓ Para reservas com entradas antes das 7h00 é necessário o pré-registro para o dia que antecede o check-in.  

✓ Early check-in das 07h00 às 12h00 mediante disponibilidade do hotel, mediante pagamento de ½ diária.  

✓ Late check-out mediante disponibilidade do hotel. Saídas até às 18h00 será cobrado ½ diária da tarifa contratada e saídas após 

as 18h00 será cobrado diária integral.  

✓ Hotel não dispõe de apartamentos triplos.  

✓ Estacionamento não incluso no valor da diária. Valor para hóspedes - R$ 25,00 por dia/ por carro. 

✓ Informar que será participante do evento para garantir as condições acima no TRYP SÃO PAULO PAULISTA HOTEL. 

 

ESTACIONAMENTO – PARTICIPANTE DO EVENTO: 
Estacionamento no local. 

 

• Até 06 horas de uso – R$ 15,00 

• De 06 a 12 horas de uso – R$ 20,00 

• Demais horas R$ 6,00 

• Acrescer 5% de ISS. 

Forma de pagamento: 
 

Pagamento direto pelo participante 
(tickets com carimbo ‘evento’) 

https://www.melia.com/pt/hoteis/brasil/sao-paulo/tryp-sao-paulo-paulista-hotel/index.html
https://www.melia.com/pt/hoteis/brasil/sao-paulo/tryp-sao-paulo-paulista-hotel/index.html
mailto:reservas.paulista@tryphotels.com.br
mailto:reservas.paulista@tryphotels.com.br
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Opção de hospedagem 

Entrar em contato com a Central de Relacionamento JML: 41. 3595.9999 

 

 

Investimento 
 

PLANO INDIVIDUAL 

R$ 3.980,00 

(três mil, novecentos e oitenta reais), valor para 
não assinante. 

 

10% de desconto para assinantes. 

e inscrições até dia 12/03/2019.   

A cada 4 (quatro) inscrições do mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte 
pagadora, a JML concederá cortesia para uma 5ª (quinta) inscrição. 

 

✓ Inclusos: material de apoio (canetas, blocos e pasta), apostila específica do curso (Editora JML), 

Legislação JML de Licitações e Contratos Administrativos (Editora JML), certificado de capacitação e 

aperfeiçoamento profissional, 04 (quatro) coffee-breaks e 02 (dois) almoços. 
 

Participe 

& Receba 

 
Apostila + Legislação 

JML de Licitações e 
Contratos Administrativos 
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Orientações para a inscrição e 
pagamento 
A inscrição deverá ser efetuada pelo telefone (41) 3595-9999, ou no portal da JML 

(www.jmleventos.com.br); e o respectivo pagamento em nome de Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento 

e Eventos Ltda., CNPJ nº 07.777.721/0001-51 – Banco: 

 

Caixa Econômica Federal: Agência: 0997 - Op: 003 - C/C 161 – 5 

 

Certidões Negativas na página principal do portal da JML 

 

 
 

www.contratacoes.com 

 

http://www.contratacoes.com/
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