
PARA FINS DE ATENDIMENTO AO ATO Nº 90/2016, A SERVIDORA MARILEIDE 
RAIMUNDA CERQUEIRA DA SILVA e PARTICIPANTE DE EVENTO EXTERNO 
APOIADO PELO TCE/BA, APRESENTA: 

 

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO GOVERNANÇA, GESTÃO DE 
RISCOS E COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EDIÇÃO NORDESTE 

OCORRIDO EM RECIFE ENTRE 06 a 08/11/2019 

 

Participei junto com os servidores Valter Luz Almeida, Morgana Bellazzi de Oliveira 
Carvalho e Gabriel Pelegrino, de Seminário sobre Governança, Gestão de Riscos e 
Compliance na Administração Pública em novembro de 2019. 

O objetivo era nos capacitarmos para, em atenção à Recomendação da Audit no bojo da 
Auditoria de Avaliação de Controles Internos, implementarmos o Núcleo de Compliance do 
TCE/BA. 

O evento foi muito proveitoso para nós, especialmente pela primeira palestrante, Dra. 
Hevellyn Albres. Tivemos aulas, também, com o Dr. Thiago Zagatto e com Silvio César da 
Silva Lima. 

Foram trabalhados o conceito de integridade e a relação com a governança e com a 
gestão de riscos; os instrumentos de Compliance na Administração Pública; e foi 
apresentada a ISO 31000:2009, que foca na identificação, análise e avaliação dos riscos. 

Absorvemos como marcos legais do Compliance na Administração Pública que: em 2013, 
foi editada a Lei Federal 12.846/2013 conhecida como Lei anticorrupção, que foi 
regulamentada pelo Decreto 8.420/2015. Também em 2015 foi lançado o Programa 
destaque em Governança de Estatais. Em 2016, foi editada a Lei das Estatais, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016. Posteriormente, surgiu a IN Conjunta MP/CGU 
nº 01/2016. Ainda em 2016, foi publicada a Portaria CGU nº 784/2016 que instituiu o Profit. 
Em 2017, foi publicado o Decreto Federal nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de 
governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Após, foi 
publicada a Portaria CGU nº 1.089/2018, alterada pela 57/2019. Em 2018 foi lançado o 
Painel de Integridade Pública. 

Quanto ao último Decreto mencionado (Dec. 9.203/2017), destaca-se o art. 17 que dá 
atribuições à alta administração1 do Poder Executivo Federal sobre a gestão de riscos, 
senão vejamos: 

Art. 17. A alta administração das organizações da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar 
sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à 
avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que 
possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da 
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organização no cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes 
princípios: 

I - implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e 
documentada, subordinada ao interesse público; 

II - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos 
seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em 
todos os níveis da organização, relevantes para a execução da estratégia e o 
alcance dos objetivos institucionais; 

III - estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a 
considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação 
custo-benefício; e 

IV - utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do 
desempenho e dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança. 

Apesar de ter uma abordagem prescritiva, o Decreto Federal nº 9.203/2017 tem como 
principal elemento a criação de um arcabouço institucional capaz de direcionar a atuação 
estatal por diferentes contextos, permitindo que a administração pública federal caminhe 
gradualmente no sentido de incorporar e aplicar as melhores práticas. 

Embora aprovada pelo Decreto nº 9.203/2017, a política de governança ali descrita se 
restringe aos órgãos e entidades da administração pública federal. 

Com efeito, os princípios da separação de poderes e da autonomia federativa impedem 
que o Decreto seja estendido às instituições públicas brasileiras de outras esferas. 

Em razão disso, foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 9.163/2017, 
que estabelece para os demais poderes e entes federativos o mesmo conjunto de 
princípios e diretrizes que norteia a política de governança do Poder Executivo Federal. O 
mencionado PL foi recebido, em 19/03/2019, na Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público (CTASP), e está apensado ao PL 4083/2015. 

No nosso retorno do Evento, amadurecemos a ideia de criarmos o Núcleo de Compliance 
do TCE/BA, fizemos reuniões e o projeto foi abraçado pela Alta Administração, sendo que, 
em 04/02/2020, foi instituído o Núcleo de Compliance, por meio do Ato nº 022/2020, 
alterado pelo Ato nº 72/2020, de 17/07/2020, conforme demonstram cópias do Diário 
Oficial em anexo. 

Dessa forma, pensamos ter socializado o que aprendemos no seminário e como esse 
conhecimento já foi agregado pelo TCE/BA com a criação do Núcleo, já instalado e em 
funcionamento. 

 

Salvador, 14 de agosto de 2020. 

 

Marileide Raimunda Cerqueira da Silva 

Auditora de Contas Públicas  
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