
Levantamento e 

Identificação dos 

Riscos  
(Plano de Integridade do 

IEEA) 

 

Risco é a possibilidade de um 

evento ocorrer e afetar o 

alcance dos objetivos da 

Instituição (ERM-COSO).  

  



MENSAGEM DO PRESIDENTE  

Programa de Integridade pública do IEEA 

O Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura – IEEA, assume o compromisso com a 

integridade pública. Ao fazer isso, promovemos uma gestão ética, transparente e 

estratégica, coadunando com a premissa máxima da administração pública, que é o 

interesse público.  

A promoção da cultura da integridade apoiará o IEEA na construção de uma 

governança responsável, para atingir seus objetivos e se fortalecer enquanto 

Instituição Pública. Fomentar a cultura da ética e integridade diminui possíveis riscos 

e confere uma gestão pública de qualidade, perante a sociedade e os servidores. 

Desta forma, a Comissão de Compliance do IEEA contribuirá para a implementação do 

programa de integridade pública da Autarquia, conforme disposto no Decreto nº 

46.745/2019, e estamos certos que patrocinar a implementação do compliance é 

demonstrar o comprometimento da Alta Direção e a importância do programa. 

Neste sentido, de forma prévia, o levantamento e identificação dos riscos ajudará a 

Entidade a conhecer suas áreas e suas vulnerabilidades, para estabelecer ou adaptar 

controles e proporcionar um ambiente de trabalho mais íntegro. 

Contamos com a colaboração de todos os servidores do IEEA, para que possamos 

implementar o Programa de Integridade e reforçar a visão do órgão, que é ser uma 

Autarquia inovadora e sustentável com padrão de excelência na prestação de serviços 

de Engenharia, Arquitetura, Geologia e Geografia para o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, Municípios e demais entes públicos, através de servidores amplamente 

capacitados, especializados, com o uso de inovações tecnológicas na administração 

pública.  

 

GUILHERME FONSECA CARDOSO 

  

 

 



INTRODUÇÃO 

Como uma das etapas do Plano de 

Integridade, o levantamento dos riscos da 

Autarquia é ponto crucial para 

implementar o Programa de Integridade e 

aumentar a probabilidade da Entidade de 

atingir os objetivos definidos na sua 

missão, visão e valores. 

Definido os riscos mais relevantes e suas 

consequências, o mapeamento inicial irá 

avaliar e compreender as circunstâncias e 

motivos que ensejam quebra de 

integridade. 

 

 

 

MISSÃO: 

Prestar serviços aos Órgãos e Entidades 

Públicas, nas áreas de atuação das 

carreiras integrantes de seu quadro de 

pessoal.  

 

 

 

VISÃO: 

Ser uma Organização inovadora e 

sustentável com padrão de excelência na 

prestação de serviços de Arquitetura e 

Engenharia para o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, municípios e clientes 

públicos, através de servidores 

amplamente capacitados, especializados, 

com o uso de inovações tecnológicas na 

administração pública. 
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VALORES: 

Trabalhar com honestidade e 

transparência visando sempre atender ao 

cliente apoiado nos seguintes pilares: 

Ética, competência, eficiência, eficácia, 

respeito e Comprometimento. 



OBJETIVO DO IEEA QUANTO AOS 

RISCOS 

Uma das fases para o Plano de Integridade 

é o levantamento de informações sobre o 

IEEA, suas competências, atividades 

desenvolvidas, sua estrutura 

organizacional, principal atuação e 

parcerias, com base em sua missão, visão 

e valores. 

Apuração das legislações, normas e 

regulamentos internos e externos a qual a 

Autarquia está submetida, com o intuito 

de constar no Plano de Integridade, 

formas de detecção, prevenção e 

remediação de atos ilícitos de fraudes, 

desvios de conduta ou corrupção. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE 

Visando garantir a missão institucional do 

IEEA, será realizada a análise, avaliação e 

gestão dos riscos associados a integridade. 

Identificaremos e  os principais riscos que 

a Autarquia está exposta. 
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A coleta de informações em todos os 

setores tem como objetivo estabelecer 

prioridades e melhorias nos processos da 

Autarquia. 



BASE NORMATIVA 

Integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão 

de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e 

priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor 

público (CGE/MG) 
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METODOLOGIA 

Através de análise histórica do Órgão, 

formulários, Matriz Swot, e reuniões, 

serão identificados  os riscos externos, 

organizacionais, individuais e de quebra 

de integridade envolvendo o IEEA, junto à 

atividade finalística e administrativa dos 

setores/áreas da Instituição. 

Presidência 

Chefia de Gabinete 

Diretoria Técnica 

Diretoria de Apoio Operacional 

Auditoria 

Recursos Humanos 

Assessoria Jurídica 

Assessoria de Planejamento e Gestão 

Assessoria de Informática 

Contabilidade 

Financeiro 

Patrimônio 

Protocolo  
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FINALIDADE DO LEVANTAMENTO 

DE RISCOS 

 

Mapeamento da situação das unidades e 

áreas, com proposição de medidas e 

definição de tratamento de riscos  para 

subsidiar o Plano de Integridade do IEEA. 

 

Serão listados os fatores de riscos que 

ocorrem em cada setor, para avaliação e 

adoção de medidas de tratamento e 

monitoramento para minimizar ou 

diminuir ocorrências que possam trazer 

danos ao erário, aos servidores e à 

sociedade. 
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O servidor  

do IEEA neste 

contexto? 
 

 

 

 

 

 

 

Como um método interativo de obtenção 

de informações, todas as diretorias, 

unidades administrativas e área finalística 

do IEEA deverão identificar os riscos 

relevantes de seus processos e atividades. 

Os servidores deverão informar e 

identificar os riscos, através dos 

instrumentos de coleta disponibilizados. 
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Elaboração 

 
Comissão de Compliance do Instituto 

Estadual de Engenharia e Arquitetura - 

IEEA 

 

 

ELIANE PEREIRA DA SILVA  Presidente da 

Comissão 

Id. Funcional nº 43442650 

  

  

JÉSSICA DA SILVA LOPES 

Id. Funcional nº 51075911 

  

  

JOÃO PEDRO SABOYA DE MIRANDA 

Id. Funcional nº 51082284 

  

  

CINTYA LIA A. CARNEVALE JACINTHO 

Id. Funcional nº 51077966 

  

  

RENATO MARTINS FREIRE 

Id. Funcional nº 51075768 
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