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 PLANO DE INTEGRIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia-CRCBA, 
é um Autarquia Federal integrante do Sistema CFC/CRC´s, tendo como 
finalidade o Registro, a Fiscalização e o Desenvolvimento Profissional, dos 
Profissionais de Contabilidade do Estado da Bahia. Tratando-se de uma 
Autarquia, o CRCBA deve atender as normas pertinentes a administração 
pública, logo o CRCBA deve atender ao que estabelece ao art. 1º da Portaria 
CGU nº 57/2019 que estabelece que os órgãos e as entidades da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão instituir 
Programa de Integridade que demonstre o comprometimento da alta 
administração e que seja compatível com sua natureza, porte, complexidade, 
estrutura e área de atuação. 

É no art. 3º, inciso II do O Decreto nº 9.203/20171 que temos a 
Integridade como princípio da Governança Pública ainda no Art. 5º temos os  
mecanismos para o exercício da governança pública quais são: liderança, 
estratégia e controle. Liderança consiste no conjunto de práticas que 
asseguram as condições mínimas para o exercício da boa governança, a 
saber: integridade, competência, responsabilidade e motivação. 

De acordo com a Portaria CGU Nº59/2019, a instituição do 
Programa de Integridade ocorrerá por fases e será formalizada por meio de 
Plano de Integridade. 

Este documento aqui apresentado, com vigência para o período de 
2021 a 2022, fundamentando-se nos princípios e normas pertinentes a 
administração pública, buscando aplicar os instrumentos necessários que 
viabilizem ações de gestão respaldadas na Integridade com o suporte do Plano 
de Gestão de Riscos com uma série de ações para a melhoria da governança. 

Apresentamos então o Plano de Integridade do CRCBA. 
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1.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Com base no Regimento Interno do Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado da Bahia - CRCBA, aprovado pela Resolução CRCBA 
Nº564/2013, alterado pela Resolução CRCBA Nº594/2017, tem o seu plenário 
é constituído por 21 (vinte e um) Conselheiros efetivos e igual número de 
respectivos suplentes. 

 

ORGANOGRAMA 
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2.FUNÇÕES DE GOVERNANÇA 
 

Segundo o Tribunal de Contas da União (2014, p. 30), “a 
governança de órgãos e entidades da administração pública envolve três 
funções básicas:  

a) avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados 
atuais e futuros;  

 
b) direcionar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação 

de políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades 
das partes interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e sociedade em 
geral) e assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos;  

 
c) monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de 

políticas e planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e as 
expectativas das partes interessadas”.  
Percebe-se, portanto, que governança e gestão são funções complementares. 
Enquanto gestão faz o manejo dos recursos colocados à disposição da 
instituição e busca o alcance dos objetivos estabelecidos, a governança provê 
direcionamento, monitora e avalia a atuação da gestão, com vistas ao 
atendimento das necessidades dos cidadãos e demais partes interessadas 
(TCU, 2017, s/n12).  

 
No  Decreto 9203/2017 temos que Governança Pública é Conjunto 

de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para 
avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de 
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. 

 
De acordo com o publicado na Revista do TCU 127 -Maio/Agosto-

2013, no Artigo intitulado, "O que é Governança?, de autoria do Professor 
Brainard Guy Peters, o significado fundamental da governança é dirigir a 
economia e a sociedade visando objetivos coletivos. O processo de 
governança envolve descobrir meios de identificar metas e depois 
identificar os meios para alcançar essas metas. 

 
Desta forma o CRCBA, através do Plano de Integridade, buscará 

colocar em prática os instrumentos necessários para alcance das metas 
estabelecidas, amparados nos princípios de governança estabelecidos no art. 
2º do Decreto nº9.203/2017, os quais são: 

 
 capacidade de resposta; 

 integridade; 

 confiabilidade; 

 melhoria regulatória; 
 prestação de contas e responsabilidade; e 

 transparência. 
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3.ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

 

Para implantação do Plano de Integridade a alta administração do 
CRCBA, deve estar  comprometida, buscando elevar os padrões de gestão, 
ética e conduta, bem como implantar estratégias e ações para disseminação da 
cultura de integridade no órgão, para tanto conforme estabelece a Portaria 
CGU 59/2019, deve ser instituído um programa de Integridade. 

A alta administração do CRCBA é composta do Plenário, do 
Conselho Diretor e das Vice-presidências, que integram o organograma do 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, responsável por 
definir e avaliar a estratégia e as políticas, monitorando a conformidade e o 
desempenho dessas e atuando nos casos de desvios identificados. 

A política de Governança, no âmbito do Sistema CFC/CRC´s, foi 
instituída pela Resolução CFC nº 1.549/2018, com os objetivos de 
proporcionar melhoria no desempenho organizacional, possibilitar a redução de 
riscos, alinhar as ações de estratégia do Sistema CFC/CRC´s e prestar 
contas das atividades desenvolvidas para a sociedade. 

 
De acordo com a Resolução CRCBA nº624/2019, a qual aprova a 

Política de Governança do CRCBA, a Governança no cenário do CRCBA 
compreende a seguinte estrutura: 
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Através do Planejamento Estratégico para o período 2017/2027, foi 
estabelecida a Missão, Visão e Valores para o Sistema CFC/CRC´s, assim : 

 

MISSÃO: Inovar para o desenvolvimento da profissão contábil, zelar 
pela ética e qualidade na prestação do serviços, atuando com transparência, na 
proteção do interesse público. 

VISÃO: ser reconhecido como entidade profissional participe no 
desenvolvimento sustentável do país e que contribui para o pleno exercício da 
profissão contábil para o interesse público. 

VALORES: Ética, Excelência, Confiabilidade e Transparência. 

 

 

 

Governança 
Cidadãos 

Sociedade 

Outras partes interessadas 

 

TCU 
Ministério da 

Transparência 
CGU 

Internas 

Instâncias 
Internas de apoio 

Gestão 
Operacional Gestão  

Tática Gestão 

Executiva Gestão x 

Instâncias Externas 
de apoio 

Auditoria Interna 

Instâncias

Plenário 

Conselho Diretor 

Presidência 

Controle Interno, 

Comissões 
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4.ESTRUTURA DA GESTÃO DE INTEGRIDADE 

 

Para melhor compreensão  quanto a Integridade, apresentamos 
alguns conceitos importantes extraídos da Portaria CGU Nº59/2019, a saber: 

I - Programa de Integridade: conjunto estruturado de medidas 
institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de 
práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta; 

II - Risco para a Integridade: vulnerabilidade que pode favorecer 
ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou 
desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os objetivos da instituição; 

III - Plano de Integridade: documento, aprovado pela alta 
administração, que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em 
determinado período de tempo, devendo ser revisado periodicamente. 

Ainda na Portaria CGU nº59/2017, temos as fases de implantação 
do Programa de Integridade, às quais adaptamos  para realidade do CRCBA 
de forma que o planejamento do programa de Integridade do CRCBA consistira  
nas seguintes fases: 

 

Primeira fase 

Constituição de uma unidade de gestão da integridade, à qual será 
atribuída competência para: 

 coordenação da estruturação, execução e monitoramento do 
Programa de Integridade; 

 orientação e treinamento dos funcionários com relação aos 
temas atinentes ao Programa de Integridade; e 

 promoção de outras ações relacionadas à implementação do 
Programa de Integridade. 

Segunda fase 

Aprovação do Plano de Integridade, contendo: 

 caracterização do órgão ou entidade; 

 levantamento de riscos para a integridade e medidas para 
seu tratamento; e 

 previsão sobre a forma de monitoramento e a realização de 
atualização periódica do Plano de Integridade. 
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Terceira fase 

 Execução e monitoramento do Programa de Integridade, com 
base nas medidas definidas por seu Plano de Integridade. 

 

 

4.1.INSTRUMENTOS LEGAIS INTERNOS DE GOVERNANÇA - GESTÃO DE 
INTEGRIDADE 

 

4.1.1 Promoção da Ética e de Regras de Conduta para Servidores 

 

Instâncias: 

 Comissão de Conduta- apura as denúncias de infrações ao 
Código de Conduta para os colaboradores e funcionários do 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais; 
orienta, dirime dúvidas, esclarece e julga comportamentos 
com indícios de desvios de conduta. 

 

Normas/Instrumentos: 

 Resolução CFC Nº. 1.523/2017-Código de Conduta do 
Sistema CFC/CRC´S-  

 Portaria CRCBA nº151/2018-Institui a Comissão de Conduta 
do CRCBA. Alterada pela Portaria CRCBA nº37/2019; 

 Resolução CRCBA nº618/2019-Aprova o Regimento Interno 
da Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Conduta 
do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia. 

 Portaria CRCBA nº22/2020 Institui Comissão de Governança 
Organizacional, Riscos e Compliace do Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado da Bahia, biênio 2020/2021. 

4.1.2 Promoção da transparência ativa e do acesso à informação 

 

Instância 

 Ouvidoria- a Ouvidoria, cujo acesso é feito por meio do portal do CRCBA, 
é um canal de comunicação essencial para o processo de melhoria da 
gestão, já que as manifestações procedem dos usuários dos serviços.  
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 Comissão Permanente de Transparência do CRCBA- comissão que 
propõe a priorização dos riscos e as possíveis respostas aos riscos-
chave, submetidas à aprovação do Conselho Diretor.  

 

Normas/Instrumentos: 

 Portaria CRCBA 03/2020-Designa os membros da Ouvidoria; 

 Carta de Serviços; 

 Regimento  Interno da Comissão Permanente de Transparência do 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia (CPT/CRCBA); 

 Portaria CRCBA Nº15/2020-Institui a Comissão de Transparência para o 
Biênio 2020/2021. 

 Portal da Transparência - o CRCBA mantém o Portal da Transparência e 
Acesso à Informação, que atende aos requisitos estabelecidos na Lei n.º 
12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), que objetiva fornecer 
informações sobre os atos e os fatos de gestão praticados pela gestão 
pública.  
 

 Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) - por 
meio do Portal da Transparência, é possível ao cidadão realizar pedido 
de acesso a informações e dados, por meio do e-SIC, favorecendo o 
controle social.  
 

 

4.1.3 Tratamento de Denúncias 

 

Instância 

 Ouvidoria 

 

4.1.4 Implementação de procedimentos de responsabilização 

 

Instância 

 Comissão de Conduta 

 

Normas/Instrumentos: 
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 Resolução CRCBA nº620/2019-Aprova o Regulamento  de Processo 
Administrativo Disciplinar dos Funcionários do CRCBA; 

 

 Resolução CRCBA nº621/2019-Aprova Procedimento Sumário destinado 
à apuração disciplinar e infrações praticadas pelos empregados do 
CRCBA no exercício  de suas atribuições funcionais. 

 

4.1.5 Implementação de Instrumentos  de Gestão de Riscos 

 

Instância 

 Câmara de Controle Interno - composta pelo Vice-presidente de 
Controle Interno e dois conselheiros, essa câmara acompanha a gestão 
financeira, orçamentária e patrimonial do CRCBA, examinando as 
despesas quanto à sua legalidade, economicidade, eficácia e eficiência.  

 
 

 Controladoria Interna - coordena e executa as ações de controle 
interno do CRCBA, revisando, implementando e implantando controles 
internos em todas as áreas do CRCBA. 

 

 

Normas/Instrumentos: 

 Resolução CRCBA nº621/2019-Aprova Procedimento Sumário destinado 
à apuração disciplinar e infrações praticadas pelos empregados do 
CRCBA no exercício  de suas atribuições funcionais. 

 

4.1.6 Capacitação de Funcionários, Conselheiros e Colaboradores 

 
Política de Capacitação e Desenvolvimento de Servidores10  
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5. COMPROMETIMENTO DA ALTA DE ADMINISTRAÇÃO  
 
 
São diretrizes da governança pública: 

[...] 
fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta 
administração para orientar o comportamento dos agentes 
públicos, em consonância com as funções e as atri-
buições de seus órgãos e de suas entidades; 
(Art. 4º do Decreto nº 9.203/2017) 

 

Apresentamos então as medidas de integridade desenvolvidas pela 
estrutura de governança e pela alta administração do CRCBA que evidenciam 
o seu comprometimento com o desenvolvimento e a melhoria contínua do 
Programa de Integridade. Essas ações, já realizadas ou futuras, podem 
envolver desde a revisão de funções ou de estruturas organizacionais ao 
fomento de boas práticas e princípios éticos. 

 
As principais ações e medidas de integridade desenvolvidas e a 

desenvolver pela Alta Administração do CRCBA que evidenciam o seu 
comprometimento com o desenvolvimento e a melhoria contínua do Programa 
de Integridade.  

 
Desta forma o CRCBA planeja as principais ações a serem 

realizadas, às quais podem ser atualizadas e implementadas conforme a 
necessidade evidenciada pela Alta Administração e Comissão de Integridade. 
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Assim temos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1 - COMPROMETIMENTO DA ALTA 
ADMINISTRAÇÃO-AÇÕES A REALIZAR 

 
AÇÕES  RESPONSÁVEL STATUS  

Publicação de 
Portaria de 
instituição da 
Comissão de 
Gestão de 
Integridade do 
Conselho Regional 
de Contabilidade do 
Estado da Bahia 

 
 

Presidente  

   
 

A realizar 

Aprovação da 1ª 
versão do Plano de 
Integridade do 
Estado da Bahia 

Comissão de 
Governança/ 
Presidência 

 
A aprovar  

Publicação do  
Plano de 
Integridade do 
Estado da Bahia 

 
Diretoria Executiva/ 

Presidente  

 
A realizar  

Promoção de 
divulgação do Plano 
de Integridade 

 
Alta 

Administração  

 
A realizar  

Elaboração de 
cronograma de 
ações - Gestão da 
Governança 

 
Comissão de 

Governança/Alta 
Administração 

 
A realizar 
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O quadro 2 apresenta as principais medidas de integridade sob 

responsabilidade da Alta Administração do CRCBA  para o ano de 2021. 
 

Quadro 2: Medidas de Integridade sob responsabilidade da Alta Administração 
Medida de 
Integridade 

Responsável(is) Prazo Situação 

Análise do 
Mapeamento dos 
Riscos das Principais 
Áreas do CRCBA. 

Conselho 
Diretor/Presidência 

MARÇO/2021 Em andamento 

Acompanhamento das 
ações relacionadas a 
implantação do Novo 
Plano de Cargos e 
Salário 

Diretoria Executiva Ago/2020 Não iniciado 

Revisão da portaria da 
estrutura de 
governança da 
CRCBA em 
conformidade com o 
Decreto nº 9.203/2017 

Diretoria Executiva JANEIRO/2020 Não iniciado 

Monitoramento das 
medidas de 
integridade, por meio 
de boletim trimestral 

Presidente /Diretoria 
Executiva 

Trimestralmente Não iniciado 

 

5. CONTROLE ADMINISTRATIVO DISCIPLINARES 
  

As atividades de Controle Interno são atribuídas à Comissão de 
Conduta do CRCBA, e no que se trata do acompanhamento do plano de 
Integridade, poderá fazê-lo com o suporte da Comissão de Governança, podendo 
haver instauração de sindicâncias e de processos administrativos disciplinares, de 
acordo as normas pertinentes. 
 

O quadro 3 relaciona as autoridades competentes com as 
responsabilidades de instauração de sindicâncias e processos administrativos 
disciplinares de funcionários do CRCBA. 
 

Quadro 3: Competências para instaurar procedimentos disciplinares 
Autoridade Competente Área de atuação 

Presidente Alcança Conselheiros, Delegados e Colaboradores 
Vice-presidentes Alcança Presidente, Delegados, Colaboradores, 

Funcionários 
Diretoria Executiva Alcança funcionários em exercício nas respectivas  

áreas. 
Comissão de Governança/Comissão de Conduta  Alcança todos os demais Funcionários 
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6.AGENTES DE INTEGRIDADE 

Os Agentes de Integridade são funcionários e conselheiros designados pelo 
Presidente para a desenvolver,  implantar, atualizar e acompanhar o plano de 
integridade. 
 
7. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO DE INTEGRIDADE  
 

Comissão de Gestão de Integridade do Conselho Regional de Contabilidade 
de do Estado da Bahia, designada pela Portaria CRCBA n.º 07/2019, é 
responsável pelo Plano de Integridade do CRCBA.  

 
As ações da comissão para o levantamento dos riscos à integridade no 

CRCBA e o gerenciamento e monitoramento desses riscos foram realizados 
conforme o quadro abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plano de Integridade CRCBA-Dez/2020 Página 15 

 

 
 
 
8. CANAIS DE COMUNICAÇÃO  
 

O CRCBA possui canais de comunicação das instâncias de integridade nos 
quais são disponibilizadas todas as informações de interesse para o público 
interno e externo,inclusive os resultados alcançados de acordo com as metas 
estabelecidas. 

A disponibilização de relatórios com dados esclarecedores , viabilizam o 
acompanhamento da conduta da gestão. 

 
 

Quadro 4 - Canais de Comunicação de Integridade do CRCBA 
O quê? Como? Quem? 

Apresentar dúvida ou 
consulta relacionada à 
conduta ética de 
funcionário do CRCBA 

Ouvidoria  
e-mail:ouvidoria@crc-
ba.org.br  

Comissão de Conduta  

Apresentar denúncia ou 
representação de 
infração a Código de 
Conduta Ética  

Ouvidoria  
e-mail:ouvidoria@crc-
ba.org.br 

Comissão de Conduta  

Apresentar denúncia,  
sugestão, elogio, 
reclamação ou 
solicitação de  
providência ou de  
simplificação de 
serviços.  

Ouvidoria  
e-mail:ouvidoria@crc-
ba.org.br 

Ouvidoria  

Apresentar 
requerimentos de 
acesso a informações  

Sistema Eletrônico do 
Serviço de Informação 
ao Cidadão (e-SIC)  
https://www1.cfc.org.br/
sisweb/esic/site/index.ht
ml 

Diretoria Executiva  

Solicitação de 
Simplificação de 
serviços  

Área de interesse  Ouvidoria  
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9.CATEGORIAS DE RISCOS À INTEGRIDADE  
 
 

A categoria de Riscos de Integridade estabelecidas para o CRCBA foram as seguintes: 
 

Quadro 5 - Categorias de riscos à integridade do CRCBA 
Categoria  Descrição  

Conduta profissional inadequada  Deixar de realizar as atribuições 
conferidas com profissionalismo, 
honestidade, imparcialidade, 
responsabilidade, seriedade, 
eficiência, qualidade e/ou urbanidade.  

Ameaças à imparcialidade e à 
autonomia técnica  

Ser influenciado a agir de maneira 
parcial por pressões internas ou 
externas indevidas, normalmente 
ocorridas entre pares, por abuso de 
poder, por tráfico de influência ou 
constrangimento ilegal.  

Uso indevido de autoridade  Contra o exercício profissional: atentar 
contra os direitos e garantias legais 
assegurados ao exercício profissional 
com abuso ou desvio do poder 
hierárquico ou sem competência legal 
para atender interesse próprio ou de 
terceiros. Ato movido por capricho, 
maldade, perseguição, vingança ou 
outra motivação que não se enquadre 
no princípio da moralidade dos atos da 
administração pública. Realizar 
transferência ou dispensa arbitrária de 
algum trabalho relevante, pressionar 
funcionário a omitir-se, por estar 
exercendo suas funções fiscalizatórias 
(ou seja, sua atividade profissional) em 
órgãos do próprio Estado. Proceder a 
qualquer tentativa de obrigar o 
empregado a executar o que 
evidentemente não está no âmbito das 
suas atribuições ou a deixar de 
executar o que está previsto.  
Contra a honra e o patrimônio: atentar 
contra a honra ou o patrimônio de 
pessoa natural (no caso, funcionário 
da entidade) ou jurídica com abuso ou 
desvio de poder ou sem competência 
legal para atender interesse próprio ou 
de terceiros.  

Nepotismo  Nomear, designar, contratar ou alocar 
familiar de conselheiros ou de 
ocupante de cargo em comissão ou 
função de confiança para exercício de 
cargo em comissão, função de 
confiança ou  
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Conflito de  
Interesses  

Exercício de atividades incompatíveis 
com as atribuições do cargo: exercer, 
direta ou indiretamente, atividade que 
em razão da sua natureza seja 
incompatível com as atribuições do 
cargo ou emprego, considerando-se 
como tal, inclusive, a atividade 
desenvolvida em áreas ou matérias 
correlatas.  
Intermediação indevida de interesses 
privados: atuar, ainda que in-
formalmente, como procurador, 
consultor, assessor ou intermediário de 
interesses privados no CRCMG ou nos 
órgãos ou entidades da administração 
pública.  
Concessão de favores e privilégios 
ilegais à pessoa jurídica: praticar ato 
em benefício de interesse de pessoa 
jurídica de que participe o agente 
público, seu cônjuge, companheiro ou 
parentes, consanguíneos ou afins, em 
linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, e que possa ser por ele 
beneficiada ou influir em seus atos de 
gestão.  
Recebimento de 
presentes/brindes/vantagens: receber 
presente, brindes ou vantagens de 
quem tenha interesse em decisão do 
agente público ou de colegiado do qual 
este participe fora dos limites e 
condições estabelecidos em lei.  

Uso indevido ou  
manipulação de  
dados/informações  

Divulgação ou uso indevido de dados 
ou informações: divulgar ou fazer uso 
de informação privilegiada, em proveito 
próprio ou de terceiros, obtida em 
razão das atividades exercidas, bem 
como permitir o acesso de pessoas 
não autorizadas a sistemas de 
informações da entidade.  
Alteração indevida de 
dados/informações: fornecer ou 
divulgar dados ou informações 
intencionalmente de forma incorreta, 
incompleta ou imprecisa, bem como 
inserir ou facilitar a inserção de dados 
falsos em sistemas informatizados 
para atender interesse próprio ou de 
terceiros.  
Restrição de publicidade ou de acesso 
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a dados ou informações: restringir ou 
 
 retardar a publicidade ou acesso a 
dados ou informações, ressalvados os 
protegidos por sigilo, bem como 
extraviar ou inutilizar dados e 
informações para atender interesse 
próprio ou de terceiros.  

Desvio de pessoal ou de recursos 
materiais  

Desviar ou utilizar, em obra ou serviço 
particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à dis-
posição do CRCMG, bem como o 
trabalho de empregados ou terceiros 
para fins particulares ou para 
desempenho de atribuição que seja de 
sua responsabilidade ou de seu 
subordinado. 

 
10.ETAPAS DE CATEGORIAS DE RISCOS À INTEGRIDADE  

 
O quadro 6 mostra as etapas da Metodologia de Gestão de Riscos 

utilizadas para o gerenciamento de riscos à integridade, as ações e os atores 
envolvidos em cada etapa. 

  
Quadro 6 - Aplicação da Metodologia de Gestão de Riscos  

em riscos à integridade  
Etapa  Ações  Atores envolvidos  

Entendimento  
do Contexto  

Nesta etapa, foram 
analisados os 
contextos externo e 
interno do BA do 
Planejamento 
Estratégico e do 
Mapa de Gestão de 
Riscos, no que 
tange aos objetivos 
e macroprocessos 
construídos e 
mapeados.  

Comissão de 
Gestão de 
Integridade do 
CRCBA  

Identificação de  
Riscos  

Foram analisados 
todos os riscos 
mapeados pelo 
CRCBA, efetuando 
o reconhecimento e 
descrição dos riscos 
à integridade 
baseados em 
eventos que 
possam evitar, 
reduzir, acelerar, 

Comissão de 
Gestão de 
Integridade do 
CRCBA  
Entrevista junto aos 
gerentes/assessore
s do CRCBA 
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atrasar ou 
descontinuar a 
realização dos 
objetivos. Além 
disso, foram 
levantados e ma-
peados os riscos de 
integridade 
existentes em todos 
os processos 
realizados no 
CRCBA Também foi 
realizada análise do 
histórico de 
possíveis casos de 
quebra de 
integridade 
envolvendo a 
entidade e seus 
funcionários e 
reclamações 
encaminhadas e 
tratadas.  

Análise de  
Riscos  

Nesta etapa, foram 
identificadas 
causas, con-
sequências e 
controles existentes 
no CRCBA para 
tratar o(s) risco(s) à 
integridade.  

Comissão de 
Gestão de 
Integridade do 
CRCBA 

Avaliação de  
Riscos  

Definir o nível do 
risco, a partir dos 
critérios previstos 
na Metodologia de 
Gestão de Riscos 
do CRCBA.  

Comissão de 
Gestão de 
Integridade do 
CRCBA 
Diretores, gerentes 
e assessores do 
CRCBA 
Comissão de 
Governança, Riscos 
e Compliance  

Priorização de  
riscos  

Definir quais riscos 
terão suas 
respostas prio-
rizadas, levando em 
consideração os 
níveis calculados na 
etapa anterior.  

Alta Direção  
Comissão de  
de Gestão de 
Integridade do 
CRCBA e Comissão 
de Governança, 
Riscos e 
Compliance 
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Quadro 7 - Aplicação da Metodologia de Gestão de Riscos  
em riscos à integridade  

Etapa  Ações  Atores envolvidos  
Tratamento dos Riscos  Determinar a resposta 

mais adequada para 
modificar a 
probabilidade ou 
impacto de um risco.  

Comissão de Gestão de 
Integridade do CRCBA 
Comissão de 
Governança, Riscos e 
Compliance  

Monitoramento  Verificar, supervisionar, 
observar criticamente 
ou identificar as 
situações de riscos 
realizados de forma 
contínua para 
determinar a adequação 
e eficácia dos controles 
internos e atingir os 
objetivos estabelecidos.  

Comissão de Gestão de 
Integridade do CRCBA 
Controladoria Interna  
Comissão de 
Governança, Riscos e 
Compliance  
Diretores, gerentes e 
CRCBA  

Comunicação  Manter e regular o fluxo 
de informações com as 
partes interessadas, 
durante todas as fases 
do processo de gestão 
de riscos.  

Alta Direção  
Comissão de Gestão de 
Integridade do CRCBA 
Comissão de 
Governança, Riscos e 
Compliance  
Diretores, gerentes e 
assessores. 
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