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Plano de ações de Comunicação – Gestão de Riscos:
1- Introdução e breve histórico:
A Unidade de Controle Interno, por meio da Nota Técnica nº 04/2016UCI/GAB/SEAGRI-DF de 10.06.2016 solicitou autuação do Processo nº
070.001.377/2016 que trata da Implementação da Política de Gestão de Riscos na
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRIDF, em atendimento ao Decreto nº 37.302, de 29.04.2016, que estabelece os modelos
de boas práticas gerenciais em Gestão de Riscos e Controle Interno a serem adotados
na Administração Pública do Distrito Federal.
A Política de Gestão de Riscos se fundamenta numa visão mais preventiva do controle
interno como elemento de agregação de valor à gestão governamental e com fomento
à integridade na administração pública. Tem por objetivo a geração de resultados
positivos, que possam proporcionar melhorias na administração da SEAGRI-DF. Tratase de um processo gradual de capacitação que visa o fortalecimento da gestão e do
cumprimento das metas organizacionais, utilizando técnicas voltadas para a análise da
efetividade das políticas públicas.

2- Objetivo de Comunicação:
Este plano visa o alinhamento das ações de comunicação externa e interna da
implantação e divulgação da Gestão de Riscos da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri/DF). Para tanto, busca-se o
aperfeiçoamento da estratégia em divulgar – de forma transparente – as ações da
Seagri-DF de maneira sistemática e seguindo os padrões estabelecidos pela
Controladoria Geral do DF.
A Assessoria de Comunicação (Ascom) trabalhará em parceria com a Unidade de
Controle Interno e o Gabinete na divulgação da Gestão de Riscos para que os seus
servidores, a população do Distrito Federal - urbana e rural - e a administração pública
consigam identificar a importância do papel deste instrumento de gestão, facilitando
assim a adesão e implementação na secretaria.
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3- Estrutura de Comunicação da Seagri-DF:
A Assessoria de Comunicação (Ascom) da Seagri-DF possui hoje a seguinte estrutura de
divulgação:

Comunicação
Institucional
Comunicação

Comunicação

Externa

Interna

3.1 – Canais Externos de divulgação:
Site Institucional - Matérias Jornalísticas – Facebook Institucional – Conselhos
Rurais* - Câmaras Setoriais* - Telões da Ceasa e Diário Oficial do DF (DODF).
3.2 – Canais Internos de divulgação:
Matérias Jornalísticas - Mailing Interno – Intranet – Murais.

4- Histórico de Implementação e Divulgação Interna da Gestão de Riscos:
Ação

Objetivo

Apresentação do Projeto da
Gestão de riscos na Seagri-DF

Divulgar o início dos trabalhos de
implementação da gestão de
riscos na Seagri-DF
Estabelece os modelos de boas
práticas gerenciais em Gestão de
Riscos e Controle Interno na
Administração Pública do DF.

Publicação do Decreto
n°37.302/2016
Publicação da Portaria n°57
de 07/2016
Publicação da Portaria
conjunta n°25 de 07/2016

Reunião na Seagri-DF
da UCI e equipe CGDF

Dispor sobre a Gestão de riscos
na Seagri-DF (controle primário)
Instituir o comitê de gestão de
riscos (controle institucional)
Apresentação na Seagri-DF pela
UCI sobre a “Implantação da
Gestão de Risco na SEAGRI-DF”
(Portaria nº 57, de 07 de julho de
2016) aos Gestores e servidores
da Seagri-DF (Auditório)

Canal Utilizado

Data/Período da
Divulgação

Matéria Jornalística
- Intranet

20/04/2016

DODF e Site
institucional da
Seagri-DF

29/04/2016

DODF e Site
institucional da
Seagri-DF
DODF e Site
institucional da
Seagri-DF

Site institucional da
Seagri-DF

06/07/2016

06/07/2016

01/08/2016
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Processo de Avaliação e
Validação da Maturidade da
Gestão de Riscos

Estabelecimento do Contexto,
Capacitação, Comunicação
Identificação, Análise, Avaliação e
tratamento de riscos)

Site institucional da
Seagri-DF

Entrega e validação do
modelo e resultados obtidos
na DCI ao comitê de gestão de
riscos

Validação do resultado final dos
trabalhos
desenvolvidos
na
SEAGRI-DF quanto à implantação
da Gestão de Riscos e Controles
Internos.

Site institucional da
Seagri-DF

24/08/2016 a
27/11/2016

28/11/2016

5- Previsão das ações de divulgação da Gestão de Riscos na Seagri-DF em 2017:
Ação

Objetivo
•

Monitoramento e Análise
Crítica

•
•

Monitoramento e Análise
Crítica

•

Princípios da Gestão de
Riscos, Estrutura e Processo
(Continuidade)
•

Avaliação da Gestão De
Riscos
(Auditoria de Riscos)
•

Medir o desempenho da
gestão de riscos (usando
indicadores);
Analisar criticamente a
eficácia da estrutura da GR.
Analisar criticamente de
forma periódica se a
política, o plano e a
estrutura da GR ainda são
apropriados,
dado
o
contexto externo e interno
das organizações;
Avaliar e informar sobre os
riscos, o progresso do plano
de gestão de riscos e como
a política de gestão de
riscos está sendo seguida;
A atividade de auditoria
interna deve assistir à
organização por meio da
identificação e avaliação de
exposições significativas a
riscos e da contribuição
para a melhoria dos
sistemas de gerenciamento
de riscos e de controle.
A atividade de auditoria
interna deve monitorar e
avaliar a efetividade do
sistema de gerenciamento
de risco da Seagri-DF.

Canal Utilizado

Data/Período da
Divulgação

Comitê de Gestão
de Riscos

A definir

Comitê de Gestão
de Riscos

A definir

CGDF

A definir

CGDF

A definir

