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MENSAGEM DO SECRETÁRIO

A segurança pública cons tui eixo fundamental para as polí cas governamentais
sendo função indelegável do Estado e essencial à população, relevante em razão de
seu forte impacto no orçamento público e do elevado número de proﬁssionais
envolvidos nessa a vidade.
No Rio de Janeiro o tema segurança pública é ainda mais sensível, tendo em vista as
caracterís cas topográﬁcas do Estado e a histórica ocupação desordenada do
espaço urbano, aliadas à atuação de narcomilícias, que disputam territórios e
enfrentam as forças de segurança pública de forma co diana e com extrema
violência.
A Polícia Civil possui a missão e o poder de zelar pela salvaguarda da sociedade, por
meio das suas a vidades e mister cons tucional, atuando de modo asser vo,
efe vo e plural, aproximando-se, de forma mais consistente, da garan a de paz
social.
O moderno desaﬁo é, diante deste cenário de atuação tão complexo, assegurar a
conformidade dos processos administra vos aos princípios é cos e às normas
legais, promover a eﬁciência e combater a fraude e a corrupção.
Na vanguarda, alinhado aos Decretos Estaduais nº 46.745/2019 e 47.053/2020,
pedra fundamental da construção de um Programa de Integridade, apoiado nos
princípios da boa governança pública e a conceitos como responsividade,
transparência e é ca, o presente Plano de Integridade, visa difundir, fortalecer e
proteger os valores ins tucionais, consolidando de forma permanente e irreversível
a cultura de integridade na Polícia Civil.
Allan Turnowski
Secretário de Polícia Civil
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APRESENTAÇÃO

A governança, a gestão de riscos e a integridade (governance, risk, and compliance –
GRC) cons tuem uma tríade de inicia vas ar culadas para gerar valor às agências
públicas e corpora vas, atuando de forma coordenada para garan r o alcance dos
obje vos, tratar adequadamente as incertezas e promover o comportamento
íntegro (OCEG¹, 2015).
O Plano de Integridade da SEPOL foi elaborado pela Controladoria Geral de Polícia
Civil – CGPC, órgão da estrutura com atribuição de assessorar o Secretário de Polícia
Civil no controle interno, bem como de fomentar boas prá cas de governança
pública, visando o aumento da conﬁança da sociedade e conferindo efe vidade às
ações da SEPOL.

1 OPEN COMPLIANCE & ETHICS GROUP (OCEG). GRC capability model – version 3.0 (Red Book). Sco sdale: OCEG, 2015.
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O Programa de Integridade, que abrange o Plano de Integridade, tem a missão de
coordenar as ações que asseguram a conformidade dos processos administra vos
aos princípios é cos e às normas legais aplicáveis. É uma a vidade con nua que
envolve o mapeamento dos processos, a análise e o tratamento dos riscos, e a
adoção das medidas necessárias.
Para fortalecer a eﬁcácia do sistema de integridade pública, alinhado ao princípio da
eﬁciência e aos demais princípios expressos no ar go 37 da Cons tuição Federal, o
presente documento foi elaborado em conformidade com as recomendações da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, ocasião
onde foram levantados, a princípio, os riscos mais crí cos para ins tuição, em
grande parte relacionados a fragilidades que envolvem os processos mais
relevantes para a Secretaria.
O obje vo deste plano de integridade é estruturar, de forma coordenada, a adoção
de medidas e ações ins tucionais, já realizadas na Secretaria de modo esparso, com
foco na gestão e na melhoria dos processos internos, reforçando os mecanismos de
controle interno, no modelo de “Três Linhas de Defesa”, atuando nos seguintes
eixos: (i) comprome mento e apoio da alta administração; (ii) existência de unidade
responsável pela implementação no órgão ou na en dade; (iii) análise, avaliação e
gestão dos riscos associados ao tema da integridade; e (iv) monitoramento
con nuo dos atributos do programa de integridade.

‘‘A consolidação dos controles que envolvem os
processos analisados, fortalece a própria SEPOL.’’
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FUNDAMENTOS DO
PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Programa de Integridade da Secretaria de Estado de Polícia Civil, em observância
às diretrizes e recomendações da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE, está fundamentado em princípios, valores e
padrões norma vos da administração pública e adota uma abordagem baseada em
riscos.
Os princípios e as normas da administração pública fundamentam o Programa de
Integridade da SEPOL, na medida em que estabelecem a obrigação de pra car atos
que atendam ao interesse público, dentro dos limites da legalidade, eﬁciência e
moralidade administra va.
O presente Programa foi elaborado observando a Missão, Visão e Valores,
estabelecidos por meio do Planejamento Estratégico 2020-2025, aprovado na
Resolução SEPOL nº 083, de 06 de dezembro de 2019.
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MISSÃO
Garan r os direitos fundamentais através
da apuração eﬁciente e qualiﬁcada das
infrações penais.

VISÃO
Ser reconhecida como polícia cidadã e
referência pelo alto índice de elucidação
das infrações penais.

VALORES
É ca
Hierarquia
Disciplina
Comprome mento
Valorização do Servidor
Garan as dos Direitos Fundamentais
Foco no Cidadão
Excelência
Transparência no Serviço Policial
Gestão por Resultados
Parcerias Ins tucionais

10

PLANO DE
I N T E G R I DA D E
2021

ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEPOL
CONJUNTO DE ÁREAS TEMÁTICAS TRANSVERSAIS

Integração
operacional
SSPIO

Inteligência
SSINTE

Correição
CGPOL
Controle,
auditoria e
ouvidoria
CGPC

Planejamento
e gestão
ASPLAN
Gestão
de pessoas
DGGP

Administração,
orçamento e
ﬁnanças
DGAF

Ensino
formação e
capacitação
ACADEPOL

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
DA SEPOL

Tecnologia da
informação e
telecomunicações
DGTIT
Polícia
técnico-cientíﬁca
DGPTC

Comunicação
ASCOM

Homicídios
DGHPP
Combate à corrupção,
ao crime organizado e
à lavagem de dinheiro
DGCOR-LD

FONTE: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA POLÍCIA CIVIL (Resolução SEPOL 083/2019)

11

PLANO DE
I N T E G R I DA D E
2021

As principais polí cas e normas internas que apoiam o Programa de Integridade e
estão vigentes na SEPOL são:
Criação da Controladoria Geral de Polícia Civil, em 2019, com a
estruturação da Auditoria Geral de Polícia e Ouvidoria Geral de Polícia.
Implementação do Portal da Transparência
Código de É ca Policial (Decreto-Lei nº 218/1975) e Comissão de É ca
Pública (Resolução SEPOL nº 238, de 25/06/2021)
Carta de Serviços ao Cidadão em conformidade com o Decreto Estadual
nº 46.836/2019
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COMPROMETIMENTO E
APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

O comprome mento e apoio da alta administração é um dos eixos de estruturação
do presente programa, conforme Decreto Estadual nº 46.745/2019 (art. 5º, I).
Nesse contexto, entende-se que as medidas de integridade recomendadas, com
base no levantamento de riscos, serão apoiadas pela alta administração da SEPOL.
O Secretário de Estado de Polícia Civil, em conjunto com as Subsecretarias,
Controladoria, Corregedoria, e demais órgãos que compõem a estrutura da SEPOL,
tem assegurado a existência de condições para o exercício da governança pública,
em sintonia com as diretrizes prescritas nas polí cas de governança do Governo do
Estado do Rio de Janeiro (Decreto Estadual nº 47.053/2020) e na Administração
Pública (Decreto Federal nº 9.203/2017), especialmente aquela con da no art. 4º,
inciso V:
V – fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para
orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções
e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades. (Decreto nº 9.203/2017)
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Nesse diapasão, pautados pelos valores da Transparência, da É ca, da
Imparcialidade, da Excelência, do Foco no Cidadão e da Conformidade com as Leis,
foi elaborado o Plano de Integridade da SEPOL, que traz em seu bojo as diretrizes
gerais e seu escopo de atuação.
Por ser a Integridade um princípio e, também um mecanismo da governança
pública, a adoção do Plano de Integridade pela alta administração traduz-se como
um importante passo para a integração entre as áreas de controle interno,
ouvidoria, transparência, correição e gestão de pessoas. O alinhamento dessas
áreas irá potencializar a é ca pública, mi gando riscos.
Além disso, é por meio da gestão e da boa governança pautada na conformidade
dos atos administra vos, que a Secretaria de Estado de Polícia Civil será
reconhecida pelo cidadão como indutora de uma administração pública íntegra,
par cipa va, transparente, eﬁciente e eﬁcaz.
A busca pelo aumento do nível de integridade na SEPOL não representará obstáculo
à sua missão ins tucional, ao contrário, a integridade é o princípio norteador que
rege as decisões e possibilita o cumprimento pleno dessa missão: A integridade
Pública.
Assim, o compromisso e apoio da alta administração reﬂete-se no zelo pelo
cumprimento, monitoramento e atualização con nua dos valores e das medidas
deﬁnidas neste Programa, de forma a alcançar o valor público dos resultados
esperados pela sociedade.
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ÉTICA

PROCESSO

TRANSPARÊNCIA

OUVIDORIA

CONFORMIDADE

PROGRAMA
DE INTEGRIDADE

GESTÃO
DE RISCOS

CONTROLE
INTERNO

ESTRATÉGIA

COMUNIÇÃO

GOVERNANÇA

RESULTADO
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A Secretaria de Polícia Civil - SEPOL é um Órgão do Poder Execu vo Estadual. À
Polícia Civil, ins tuição democrá ca e permanente, compete, com exclusividade, as
funções de polícia judiciária, exceto as relacionadas às infrações penais militares,
cabendo-lhe garan r a proteção à dignidade humana, o respeito e a proteção dos
direitos humanos, a promoção dos direitos e garan as fundamentais, a preservação
da ordem e segurança pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, e o
respeito e a obediência ao ordenamento jurídico.
Em 2019, aos seus 211 anos, a Polícia Civil alcançou novamente o status de
Secretaria de Estado (SEPOL). Uma reestruturação interna também foi realizada por
meio da promulgação do Decreto nº 46.601, de 18 de março de 2019,
posteriormente alterado pelos Decretos Estaduais nº 46.885, de 19 de dezembro de
2019 e 47.490, de 18 de fevereiro de 2021 a ﬁm de prover uma estrutura
organizacional mais moderna, transversal e dinâmica.
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Como parte da reestruturação da SEPOL, foi criada, também em 2019, a
Controladoria Geral de Polícia Civil - CGPC, composta pela Auditoria Geral e
Ouvidoria Geral, com obje vo de assessorar o Secretário de Polícia Civil e prestar
apoio técnico ao controle externo em consonância com as norma vas da
Controladoria Geral do Estado - CGE, Auditoria Geral do Estado - AGE e Tribunal de
Contas do Estado - TCE.
A Controladoria também assessora o Secretário de Estado de Polícia Civil no
controle interno orçamentário, ﬁnanceiro, contábil, patrimonial e operacional, sob
os aspectos da legalidade, legi midade, economicidade, eﬁciência e eﬁcácia e tem a
função de fomentar boas prá cas organizacionais, controle social, transparência da
gestão, prevenção e combate à fraude e à corrupção.
Nessa esteira, em recente alteração da estrutura da Controladoria, pelo Decreto nº
47.490/2021, foram criadas:
Unidade de Gestão de Integridade com atribuição de assis r o
Controlador Geral de Polícia Civil nas a vidades de planejamento,
implementação e monitoramento do programa de Integridade e das
ações de compliance na SEPOL, no mapeamento dos riscos inerentes às
atribuições dos órgãos administra vos e operacionais e na elaboração
de relatórios.
Divisão de Prevenção à Fraude com a atribuição de monitorar e
iden ﬁcar situações de conﬂito de interesses que possam gerar risco à
integridade pública na SEPOL, propor medidas para prevenir a
ocorrência de fraudes ou qualquer outra circunstância de quebra da
integridade ins tucional; apurar indícios de enriquecimento ilícito que
indiquem evolução patrimonial de servidor policial civil, ou qualquer
servidor em exercício na SEPOL, incompa vel com os recursos que
aufere em razão do cargo.
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A CGPC integra o Sistema de Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro previsto
na Lei nº 7.989, de 14 de junho de 2018. As funções afetas à CGPC resultam em
fortalecimento da Governança Pública na SEPOL.
O Decreto Federal nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, deﬁne Governança Pública
como “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em
prá ca para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de
polí cas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.” No âmbito
do Estado do Rio de Janeiro, o Decreto nº 47.053, de 29 de abril de 2020, introduz a
Polí ca de Governança do Governo do Estado do Rio de Janeiro, visando um modelo
de gestão para resultados.
Um dos princípios da boa governança pública, em consonância com o Decreto nº
47.053/2020, é a Integridade (art. 2º, II). Segundo a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico - OCDE², a integridade é uma pedra fundamental da
boa governança, uma condição para que todas as outras a vidades do governo não
só tenham conﬁança e legi midade, mas também que sejam efe vas.
Tendo em vista que a Integridade é um dos princípios da governança pública, podese aﬁrmar que o Programa de Integridade é uma eﬁciente ferramenta de
Governança, tendo sido inserido, no âmbito federal, por meio da Portaria CGU nº
1.089, de 25 de abril de 2018 e no Estado do Rio de Janeiro, por meio do Decreto
Estadual nº 46.745, de 22 de agosto de 2019.
Na SEPOL, foi editada a Resolução SEPOL nº 193, de 05 de outubro de 2020, que
criou o Grupo de Trabalho para elaboração de um Plano de Integridade para a
Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

2 OCDE. Organiza on for Economic Co-opera on and Development. Integridade pública: recomendação do conselho da
OCDE sobre integridade pública. 2018.
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CONTROLADORIA GERAL
DE POLÍCIA CIVIL

Dirigida por um Controlador, símbolo SA, ocupante de cargo efe vo de Delegado de
Polícia do Estado do Rio de Janeiro, da classe mais elevada de seu Quadro
Permanente, compete assessorar o Secretário de Polícia Civil no controle interno
orçamentário, ﬁnanceiro, contábil, patrimonial e operacional, sob os aspectos da
legalidade, legi midade, economicidade, eﬁciência e eﬁcácia; auditar e avaliar os
controles internos; instaurar e apurar sindicâncias patrimoniais; apoio técnico ao
controle externo em consonância com as norma vas da Controladoria Geral do
Estado - CGE, Auditoria Geral do Estado - AGE e Tribunal de Contas do Estado - TCE;
fomentar boas prá cas organizacionais, controle social, transparência da gestão,
prevenção e combate à fraude e à corrupção em consonância com o Plano de
Integridade.

AUDITORIA GERAL DE POLÍCIA

Dirigida por um Auditor-Geral, ocupante de cargo efe vo de Delegado de Polícia do
Estado do Rio de Janeiro, de classe mais elevada de seu quadro permanente, ao qual
compete aprovar e encaminhar ao Controlador-Geral de Polícia Civil os relatórios de
auditoria interna; avaliar os controles internos; acompanhar os procedimentos de
prestação e tomada de contas; examinar a legalidade, legi midade e avaliar os
resultados da gestão contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial
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quanto à economicidade, eﬁcácia, eﬁciência e efe vidade; assim como orientar e
acompanhar as a vidades de gestão e subs tuir o Controlador-Geral de Polícia Civil
em caso de impedimento.

OUVIDORIA GERAL DE POLÍCIA

Dirigida por um Ouvidor-Geral, ocupante de cargo efe vo de Delegado de Polícia, de
classe mais elevada do quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro, compete tratar as denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios
rela vos às polí cas e aos serviços públicos prestados pela SEPOL, atender e
orientar o público quanto ao acesso à informação, com vistas ao aprimoramento da
gestão pública, garan r o sigilo da fonte e o anonimato ao demandante e apresentar
relatório público trimestral sobre suas a vidades.

CORREGEDORIA GERAL

Dirigida por um Corregedor-Geral, símbolo SA, ocupante de cargo efe vo de
Delegado de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, da classe mais elevada de seu
Quadro Permanente, compete, como integrante do sistema estadual de ﬁscalização
e correição, promover o controle processual e arrecadação de tributos recolhidos a
favor do Fundo Especial da Polícia Civil - FUNESPOL; proceder a inspeções
administra vas nos órgãos da Polícia Civil, correições nos procedimentos de polícia
judiciária, bem como a apuração das transgressões disciplinares e infrações penais
atribuídas aos policiais civis.
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COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA

Instalada no Conselho Superior de Polícia, é instância de consulta e
aconselhamento, visando a reduzir a subje vidade na interpretação das condutas e
na aplicação de normas de natureza é ca no âmbito da SEPOL. É responsável por
zelar pela observância dos princípios ins tucionais, orientar e aconselhar sobre a
é ca proﬁssional do servidor que conﬁgurem conﬂitos de interesses.
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GERENCIAMENTO DE
RISCOS À INTEGRIDADE

Risco é o efeito da incerteza sobre os obje vos, conforme deﬁnição da ISO
31.000:2009³. Os riscos à integridade são uma espécie do gênero “riscos”,
caracterizados por fragilidades ou vulnerabilidades ins tucionais que podem
favorecer quebra de integridade de um órgão público.
A quebra de integridade é caracterizada, em geral, pelo dolo, por ser um ato
humano e por ações que violam os princípios inscritos no art. 37 da Cons tuição
Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência.
Os riscos para a Integridade são fatores organizacionais e individuais que
representam vulnerabilidades em normas, estruturas, polí cas, sistemas e
condutas que podem favorecer ou facilitar a ocorrência de fraudes e atos de
4

corrupção (CGU , 2018), além de a ngir a eﬁciência relacionada aos seus processos.
Dessa forma, os riscos à integridade têm efeitos nega vos nos obje vos das
ins tuições, causando danos potenciais à missão e à imagem ins tucional.
3 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 31000:2009 – Risk assessment systems — Guidelines.
Genève: ISO, 2019.
4 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Guia Prá co de
Implementação de Programa de Integridade Pública. Brasília, DF: CGU, 2018.
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A principal meta de uma gestão integrada de riscos à integridade é a redução
(mi gação) da ocorrência de eventos que possam impactar de forma nega va os
obje vos estratégicos, em prol da preservação, geração de valor e do provimento de
informações transparentes à SEPOL e à sociedade.
Em função das especiﬁcidades da SEPOL foi realizada uma fase de análise prévia
para iden ﬁcação das unidades envolvidas nos processos mais susce veis a riscos e,
em seguida, foi realizada uma avaliação com a u lização da técnica Delphi que
ensejou na priorização dos riscos especíﬁcos nas unidades avaliadas,
categorizando-os em eixos temá cos.
Em virtude da análise dos riscos iden ﬁcados, foram deﬁnidos quatros eixos
temá cos que pudessem abranger todos os macroprocessos observados e sujeitos
aos riscos – macroprocessos estes, que pudessem conter todos os eventos crí cos e
especíﬁcos levantados inicialmente, aos quais a SEPOL encontra-se exposta, para
posterior avaliação, tratamento e monitoramento dos mesmos, além da
comunicação a todas as partes interessadas de maneira clara e obje va.
Quatro eixos temá cos de processos mais passíveis de riscos foram assim
elencados:
Estratégia Organizacional – Função executada por diversas estruturas
de governança com obje vo de fortalecer e preservar a imagem
ins tucional e os mecanismos de controle, e zelar pelos obje vos
estratégicos.
Gestão de Pessoas – Conjunto de polí cas e prá cas deﬁnidas para
orientar os servidores e as relações interpessoais no ambiente de
trabalho de acordo com os obje vos organizacionais.
Gestão Patrimonial – A vidade que engloba o acompanhamento, o
controle e a administração dos bens duráveis, zelando pela integridade
e bom uso do patrimônio.
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Contratações – Funções rela vas à administração e ao acompanhamento
dos procedimentos de contratação pública em consonância com a
legislação em vigor.
Adotando as metodologias retro mencionadas, a SEPOL realizou um trabalho de
mapeamento – iden ﬁcação, categorização, análise e classiﬁcação dos possíveis
riscos de desvios e de irregularidades – buscando, por meio da priorização daqueles
considerados mais crí cos pela alta administração, o seu tratamento e
endereçamento por meio da implementação de procedimentos de integridade, de
modo a garan r o monitoramento e avaliação con nua destes eventos e suas
causas, para adoção de medidas mi gadoras.

ANÁLISE
DE RISCOS

AVALIAÇÃO
DE RISCOS

TRATAMENTO
DE RISCOS

Processo de Gestão de Riscos – ISO 31000:2009 (ABNT, 2009)

27

MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA

IDENTIFICAÇÃO
DE RISCOS

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

COMUNICAÇÃO E CONSULTA

ESTABELECIMENTO
DOS CONTEXTOS

PLANO DE
I N T E G R I DA D E
2021

O conjunto de fatores e causas de risco deve ser periodicamente revisitado,
atualizado e aprimorado, observando mudanças de cenários, tomadas de decisão
estratégica, alterações no ambiente regulatório e até mesmo irregularidades que
possam vir a desencadear a exposição da SEPOL a novos eventos de risco,
possibilitando a constante adequação do Programa de Integridade (compliance).

METODOLOGIA APLICADA

A etapa de levantamento de riscos à integridade e iden ﬁcação de medidas de
tratamento, realizado pela equipe técnica responsável pelo Programa de
Integridade (GT - Resolução SEPOL nº 193, de 05 de outubro de 2020) teve como
escopo ações que integram o processo de iden ﬁcação, avaliação, tratamento,
controle e monitoramento dos potenciais fatos ou situações que possibilitem a
ocorrência de eventos que impactem nega vamente o alcance dos obje vos
ins tucionais.
Foram u lizadas metodologias que se mostraram adequadas para o gerenciamento
dos riscos à integridade iden ﬁcados, iminentes ou futuros, advindos dos processos
mais crí cos para as a vidades administra vas da SEPOL, bem como as formas de
contenção, mi gação, correção e prevenção.
Inicialmente, foram iden ﬁcadas por decisão da alta administração as estruturas
estratégicas e unidades mais sensíveis no âmbito da SEPOL. Está previsto nos
próximos passos do Programa de Integridade em desenvolvimento, o mapeamento
completo dos processos e gestão de riscos da SEPOL, de forma mais ampla e
abrangente, contemplando as demais unidades.
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Dessa maneira a metodologia aplicada seguiu três fases:

PRIMEIRA FASE
Foram iden ﬁcadas as estruturas administra vas e unidades que de nham os
processos mais crí cos para a ins tuição no que se refere à integridade pública.
SEGUNDA FASE
Foram realizadas reuniões bilaterais, em cada órgão, com a presença da Autoridade
Titular da pasta e de outros servidores a critério daquela Autoridade, em geral
envolvidos ou responsáveis pelos processos mais relevantes na estrutura.
A equipe técnica responsável pelo plano de integridade u lizou técnicas de
brainstorming (processo cria vo que es mula o compar lhamento de ideias e ﬁltra
as mais relevantes para o tema tratado) associadas a entrevistas direcionadas, com
obje vo de iden ﬁcar os processos mais crí cos para a unidade, dentro de uma
lógica de análise de causa e efeito dos riscos iden ﬁcados.
TERCEIRA FASE
Nesta fase foram analisados de forma mais aprofundada, com o obje vo central de
priorização, os riscos iden ﬁcados na fase anterior, levando em consideração todas
as informações levantadas.
A técnica aplicada foi a Matriz GUT, ferramenta que auxilia na priorização de
resolução de problemas, baseada em três critérios: Gravidade, Urgência e
Tendência, para estabelecer as medidas de tratamento dos riscos à integridade
prioritários para a SEPOL.
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Gravidade – É analisada pela consideração da intensidade ou impacto
que o problema pode causar se não for implementada a solução. A
pontuação da gravidade varia de 1 a 5 a par r do seguinte critério:
1. Sem gravidade
2. Pouco grave
3. Grave
4. Muito grave
5. Extremamente grave
Urgência: É analisada pela pressão do tempo que existe para resolver
determinada situação. Basicamente leva em consideração o prazo para
se implementar um determinado projeto ou solução. Pode se
considerar como problemas urgentes prazos deﬁnidos por lei. A
pontuação da urgência varia de 1 a 5 a par r do seguinte critério:
1. Pode esperar
2. Pouco urgente
3. Urgente, merece atenção no curto prazo
4. Muito urgente
5. Necessidade de ação imediata

Tendência: É analisada pelo padrão ou tendência de evolução da
situação do problema causado pela falta de implementação do projeto
ou solução. Representa o potencial de crescimento do problema, a
probabilidade do problema se tornar maior com o passar do tempo. A
pontuação da tendência varia de 1 a 5 a par r do seguinte critério:
1. Não irá mudar
2. Irá piorar a longo prazo
3. Irá piorar a médio prazo
4. Irá piorar a curto prazo
5. Irá piorar rapidamente
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Além disso, a metodologia de iden ﬁcação, avaliação e monitoramento con nuo
dos riscos u lizada pela SEPOL teve como diretriz principal as seguintes premissas:
a) A confecção de um Plano de Integridade Preliminar como um plano piloto obje vando a iden ﬁcação imediata dos riscos mais crí cos para a organização
assim como as ações para a sua mi gação. No ano de 2021 será proposto um amplo
Programa de Integridade contendo então um Plano de Integridade mais
abrangente.
b) O atendimento aos princípios relacionados no Manual de Implementação de
Programas de Integridade do Ministério da Transparência e Controladoria- Geral da
União, de julho de 2017 que deﬁne integridade pública, segundo a OCDE, como o
alinhamento consistente e a aderência a valores é cos compar lhados pela
sociedade – princípios e normas para garan a e priorização dos interesses públicos
diante dos interesses privados no setor público.
c) A deﬁnição de Integridade descrita no Manual da CGU que entende como uma
quebra da mesma a “afronta aos princípios da administração pública” em especial a
eﬁciência expressa no ar go 37 da Cons tuição Federal.
d) Além da promoção da eﬁciência, economicidade e boa governança a SEPOL conta
com um eixo especíﬁco rela vo ao combate à fraude e à corrupção com unidades
dedicadas a estes pos de desvios:
Corregedoria Geral de Polícia Civil – CGPOL;
Departamento Geral de Inves gação à Corrupção ao Crime Organizado
e Lavagem de Dinheiro – DGCOR-LD;
Divisão de Prevenção à Fraude da Diretoria de Controle Interno da
Controladoria Geral de Polícia Civil – CGPC.
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Dessa maneira, para o efe vo desenvolvimento deste Plano de Integridade foi
aplicada uma metodologia de desenvolvimento em ondas sucessivas que, por meio
da qual, o reﬁnamento das ações e procedimentos transcritos se deram pelo
aprendizado con nuo neste processo.
Foi realizado então, com a u lização de uma técnica bo om-up (dos riscos pontuais
e especíﬁcos para os mais genéricos), o planejamento acima descrito, traduzindo-se
pelos seguintes passos:
Iden ﬁcação inicial de processos ineﬁcazes e vulneráveis assim como os
setores crí cos especíﬁcos e pontuais da SEPOL relacionados a estes
processos.
Iden ﬁcação dos riscos especíﬁcos nestes setores aplicando-se a
deﬁnição conceitual de risco do PMBOK 6ª edição (Project
Management Body of Knowledge) considerando-se assim, a causa do
risco, o risco efe vo e os seus efeitos.
Priorização dos riscos levantados com a u lização da Matriz GUT
(Gravidade/Urgência/Tendência) associada à técnica Delphi.
Análise e avaliação dos riscos especíﬁcos categorizando-os em eixos
temá cos, apontados e veriﬁcados em macroprocessos abrangentes –
processos estes que pudessem conter todos os riscos crí cos e
especíﬁcos levantados inicialmente.
Categorias elencadas: Contratações, Gestão de Pessoas, Gestão
Patrimonial e Estratégia Organizacional.
Elaboração de um Plano de Resposta aos riscos con dos nos
macroprocessos com o desenvolvimento de uma Matriz de
Responsabilidades.
Deﬁnição de uma ro na de monitoramento con nuo dos riscos
iden ﬁcados.
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As medidas de tratamento dos riscos iden ﬁcados foram deﬁnidas inicialmente
levando-se em consideração os eixos temá cos dos principais processos elencados
na fase de iden ﬁcação dos riscos:
MEDIDAS DE TRATAMENTO
EIXO ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

Revisão e atualização do Planejamento Estratégico e seu alinhamento ao
Plano de Integridade.
Edição do Manual de Conduta em Mídias Sociais, com a função de disciplinar
o uso das redes sociais, visando a proteção da imagem ins tucional.
Fortalecimento da gestão de governança de TI com obje vo de proteger a
integridade e segurança dos sistemas e bases de dados da SEPOL.
Implantação de ro nas para a realização de diagnós co sistêmico de
maturidade em processos e projetos.
Atualização das ro nas internas correicionais, compa bilizando-as com
novo modelo de processo eletrônico.
Implantação da polí ca de transparência a va e dados abertos.
Implantação de um programa de capacitação e recrutamento de servidores
nas áreas de TI, controle interno, planejamento, gerenciamento de processos
e projetos.
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EIXO GESTÃO DE PESSOAS

Aprimoramento e integração das ferramentas informa zadas para o
gerenciamento de recursos humanos.
Consolidação da avaliação de desempenho como polí ca de gestão dos
recursos humanos.

Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno.

Implantação de um programa de capacitação e recrutamento de
servidores.

EIXO GESTÃO PATRIMONIAL

Atualização das ferramentas de gestão de patrimônio.
Norma zação interna dos processos de gestão de patrimônio.

Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno.

Implantação de um programa de capacitação e recrutamento de
servidores
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EIXO CONTRATAÇÕES

Revisão, aprimoramento e norma zação interna do ﬂuxo de contratações.

Reorganização das estruturas administra vas vinculadas ao macroprocesso
com a revisão de suas atribuições e responsabilidades.

Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno.

Implantação de um programa de capacitação e recrutamento de
servidores.

ESTRATÉGIAS DE
MONITORAMENTO CONTÍNUO

O monitoramento con nuo é parte da implementação do programa de integridade,
em consonância com o Decreto Estadual nº 46.745/2019, art. 6º:
[…]
VI -realização de auditoria e monitoramento; VII -ajustes e reavaliações;
VIII -aprimoramento e monitoramento do funcionamento do Programa.
(Decreto nº 46.745/2019)

As ações previstas no Plano de Integridade devem ser objeto de monitoramento
con nuo, com vistas a conferir dinamismo ao plano e promover constante
atualização das ações, considerando novas necessidades, riscos e processos
ins tucionais, bem como a avaliação dos resultados alcançados pelo programa e
adoção de boas prá cas de governança.
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No escopo do monitoramento con nuo, devem ser consideradas as medidas de
tratamento dos riscos à integridade levantadas previamente e as inicia vas de
capacitação de gestores e dos servidores envolvidos nos processos avaliados. As
medidas de mi gação precisam ser con nuamente monitoradas, para veriﬁcar se
estão funcionando devidamente para reduzir os impactos dos riscos à integridade.
As ações de monitoramento serão realizadas pela Controladoria Geral de Polícia
Civil, por meio da recém criada Unidade de Gestão de Integridade pelo Decreto nº
47.490, de 18 de fevereiro de 2021, visando acompanhar o surgimento de novos
riscos, redirecionando ações para nova priorização de medidas de tratamento,
conforme a necessidade.
O monitoramento con nuo tratará de iden ﬁcar, sempre que necessário, novos
riscos em processos que possam sofrer quebras de integridade, principalmente
com foco na eﬁciência, assim como redeﬁnir a priorização dos riscos já iden ﬁcados
para, conforme o caso, recomendar novas medidas mi gadoras.
Desta maneira, é importante haver uma constante reavaliação das ações de
reengenharia de processos sugeridas neste Plano de Integridade. É impera vo
constatar, de maneira con nua, se as alterações sugeridas nos processos
administra vos avaliados estão funcionando como previstas, comunicando e
documentando periodicamente os resultados e a efe vidade das ações propostas
ao Secretário.
No escopo do monitoramento con nuo, incluem-se as medidas de tratamento dos
riscos à integridade, as inicia vas de capacitação de líderes e colaboradores, as
medidas de fortalecimento das instâncias relacionadas ao tema e os meios de
comunicação e reporte u lizados pelo Programa.
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AÇÃO DE
MONITORAMENTO

RESPONSÁVEIS

Avaliação sobre a execução
das medidas de integridade

Responsáveis pelos
processos organizacionais

PRAZOS

Trimestral

Unidades responsáveis e
corresponsáveis pelas
medidas de tratamento
Instâncias de Integridade

Revisão Anual do Plano de
Integridade

Responsáveis pelos
processos organizacionais

Anual

Unidades responsáveis e
corresponsáveis pelas
medidas de tratamento
Instâncias de Integridade

Revisão extraordinária do
Plano de Integridade

Responsáveis pelos
processos organizacionais

Quando necessário

Unidades responsáveis e
corresponsáveis pelas
medidas de tratamento
Instâncias de Integridade

Avaliação Anual doPlano de
Integridade

Responsáveis pelos
processos organizacionais
Unidades responsáveis e
corresponsáveis pelas
medidas de tratamento
Instâncias de Integridade
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As medidas de capacitação relacionadas à integridade serão conduzidas
principalmente pela Academia de Polícia Sylvio Terra – ACADEPOL, em parceria com
a Controladoria Geral de Polícia Civil e serão voltadas para temas relacionados ao
fortalecimento de valores é cos e da integridade pública, tendo como o públicoalvo os servidores da SEPOL.
A capacitação em integridade demanda a construção de conhecimento, habilidades
e a tudes novas nos gestores e nos servidores policiais, propiciando condições para
o desenvolvimento do tema na Secretaria.
O Plano de Capacitação da SEPOL trará as diretrizes e os eixos temá cos para as
ações de capacitação. As inicia vas educacionais e de capacitação comporão as
medidas relacionadas à integridade, fortalecendo seu alcance e disseminação,
relacionando os temas abordados aos obje vos do Plano de Integridade, como
medidas futuras, por meio das seguintes ações:
Palestras e seminários presenciais;
Cursos à distância;
Inclusão do tema integridade nos cursos de formação de novos policiais
da ACADEPOL, bem como no Curso Superior de Polícia Integrado,
des nado na formação de gestores na área de segurança pública.
Treinamentos especíﬁcos com servidores que atuam em a vidades
mais sensíveis;
Ampla divulgação do Plano de Integridade na SEPOL.

O resultado esperado das ações de capacitação em integridade visa fortalecimento
da cultura ins tucional orientada para reforçar os valores de transparência, é ca,
imparcialidade, excelência, foco no cidadão e idoneidade.
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Temas para capacitação em integridade:
Governança
Integridade Pública
Plano de Integridade e Programa de Integridade
Mapeamento de Processos
Controle Interno
Gestão de Risco
Auditoria Interna
Compliance
Licitações e Contratos
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Os canais de comunicação são importantes ferramentas que se caracterizam como
meio de comunicação para o público interno e externo, indispensáveis à garan a do
atendimento ao interesse público e à manutenção da integridade pública. Além de
servir como canal de denúncias de violação de normas legais e é cas, a análise das
informações coletadas pelo canal pode gerar dados importantes para melhorar a
gestão pública e a sua eﬁciência.
A estratégia de comunicação con da no Plano de Integridade da SEPOL é
coordenada pela Ouvidoria Geral de Polícia - OGP, por meio dos canais disponíveis
aos cidadãos, servidores e partes interessadas em geral.

OUVIDORIA GERAL DE POLÍCIA
OGP/SEPOL

É a unidade da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro responsável pela
interlocução entre o cidadão e a ins tuição. No desempenho de suas atribuições, a
OGP/SEPOL garan rá o sigilo da fonte e o anonimato ao reclamante e apresentará
um relatório público trimestral sobre suas a vidades, com fulcro no ar go 37,
caput, da CRFB/88.
Conforme o Decreto nº 46601/2019, que consolida a estrutura básica da Secretaria
de Estado de Polícia Civil, a OGP/SEPOL de Polícia ﬁgura como parte integrante da
estrutura da Controladoria Geral e é composta pela Direção-Geral e pelas suas duas
divisões: Divisão de Atendimento ao Cidadão – DAC e Divisão de Transparência – DT.
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Divisão de Atendimento ao Cidadão
DAC/OGP

A Divisão de Atendimento ao Cidadão – DAC/OGP tem como atribuição receber,
registrar e tratar as seguintes demandas:
Reclamações contra atos arbitrários e/ou ilegais pra cados por
servidores públicos vinculados ao Quadro Permanente da SEPOL;
Denúncias de crimes pra cados por qualquer pessoa;
Sugestões e elogios;
Solicitações de informações e orientações sobre serviços, estrutura e
tramitação de documentos a nentes às unidades e aos órgãos que
integram a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Divisão de Transparência
DT/OGP

A Divisão de Transparência – DT/OGP tem como atribuição receber, registrar e tratar
a seguinte demanda:
Pedidos de acesso à informação, incluindo recursos e solicitações de
reavaliação de classiﬁcação de sigilo de documentos públicos.
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A solicitação (demanda), deve ser formalizada por meio dos canais de entrada
disponibilizados:
DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – DAC/OGP

DEMANDAS

CANAL DE ATENDIMENTO

Denúncias

Preferencialmente – Telefone Tridígito – 197
Telefones
21-2276-6497/2276-6577
21-2334-8823/2334-8835
Fala.BR
h ps://sistema.ouvidorias.gov.br/

Reclamações
Solicitação de Providências
Elogios
Orientação e Informações
Sugestão

Telefones
21-2276-6497/2276-6577
21-2334-8823/2334-8835

Outros

Fale Conosco DEDIC
h ps://dedic.pcivil.rj.gov.br/FaleConosco.aspx

Fala.BR
h ps://sistema.ouvidorias.gov.br/

e-mail Fale Conosco Ouvidoria
faleconoscoouvidoria@pcivil.rj.gov.br,

Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos - Disque 100
h ps://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-ainformacao/disque-100-1

Ligue 180
h ps://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-portemas/poli cas-para- mulheres/ligue-180
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DIVISÃO DE TRANSPARÊNCIA – DT/OGP

DEMANDAS

CANAL DE ATENDIMENTO

Telefones
21-2276-6497/2276-6577

Pedidos de Acesso à Informação

e-SIC.RJ
h p://www.esicrj.rj.gov.br/
Atendimento Presencial Agendado
Rua Carmo Neto, s/n,
Cidade Nova, Centro-RJ
Centro Integrado de Comando e Controle –
CICC – próximo à Estação Praça XI do
Metrô/Rio
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Ações de ouvidoria: São as ações realizadas que visam atendimento ao público
interno e externo para a apresentação de reclamações, sugestões, solicitações,
denúncias e elogios sobre prá cas, procedimentos e processos da ins tuição, bem
como, solicitações referentes ao acesso à informações públicas em conformidade
com a Lei de Acesso à Informação.
Auditoria Interna: A vidade independente e obje va de avaliação e consultoria,
que auxilia no a ngimento dos obje vos por meio de processos de gestão de riscos,
controle e governança de modo a agregar valor e melhorar a eﬁcácia das operações
e processos da ins tuição.
Avaliação de Riscos: Processo de mapeamento de riscos potenciais, previamente
iden ﬁcados, com obje vo de mensurar impacto e probabilidade.
Controle Interno: Processo desenvolvido para proporcionar segurança razoável na
realização dos obje vos, por meio de ações estabelecidas por meio de polí cas e
procedimentos que ajudam a garan r o cumprimento das diretrizes determinadas
pela administração. Pode ser realizado em diversos níveis de gestão.
Eﬁcácia: Conceito relacionado ao cumprimento das metas propostas e alcance de
obje vos, por meio da exploração de todo potencial disponível. Possui foco nos
resultados.
Eﬁciência: Conceito relacionado ao uso adequado dos recursos (humanos e
materiais) com custo razoável, sem desperdícios. Possui foco nos meios
empregados.
Efe vidade: Conceito relacionado à capacidade de ser eﬁciente e eﬁcaz ao mesmo
tempo. É a relação entre os resultados alcançados e as transformações ocorridas.
Tem foco nas entregas efe vas e no impacto alcançado.
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É ca: Refere-se aos princípios morais e de conduta que norteiam um indivíduo ou
grupo de indivíduos. No nível proﬁssional serve como indica vo do conjunto de
normas que orientam a conduta dos integrantes de determinada proﬁssão.
Fraude: É um ato ou omissão intencional, envolvendo o uso de falsidade para obter
uma vantagem injusta ou ilegal, resultando em perdas para a ins tuição.
Gestão de Riscos: Metodologia que tem como premissa o gerenciamento de
processos a par r da iden ﬁcação, avaliação, tratamento e monitoramento de
eventos de risco com maior probabilidade de ocorrência e de impacto, aliado à
conformidade, às regras, e a comunicação com partes envolvidas em assuntos
relacionados a risco.
Gestão de Riscos à Integridade: Conjunto de medidas com o obje vo de diminuir o
risco de corrupção e fraudes, condutas ilegais e/ou an é cas e que visam fornecer
segurança razoável quanto ao cumprimento dos obje vos ins tucionais.
Governança Pública: Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle
postos em prá ca para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à
condução de polí cas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.
(Dec. Fed. nº 9.203/2017)
Iden ﬁcação de Riscos: Processo de levantamento, reconhecimento e descrição de
riscos, iden ﬁcando fontes, causas e efeitos potenciais.
Integridade pública: Alinhamento consistente e aderência a valores é cos,
princípios e normas para garan r e priorizar os interesses públicos sobre os
interesses privados no setor público (OCDE, 2017).
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Matriz GUT: Ferramenta que auxilia na priorização de resolução de problemas,
baseada em três critérios: Gravidade, Urgência e Tendência, criado por Charles
Kepner e Benjamin Tregoe nos anos 80, com o obje vo de priorizar a resolução de
problemas complexos nas indústrias americanas e japonesas.
Matriz de Riscos: Ferramenta de gestão de riscos que mensura os impactos e
probabilidades de riscos iden ﬁcados para os processos e a vidades da Ins tuição,
avaliando o nível de riscos e priorizando as ações necessárias.
Método Delphi: Método sistemá co e intera vo de análise no qual, a par r das
opiniões livres e independentes de um grupo de especialistas, sobre determinado
tema, são ob das informações e opiniões qualita vas e precisas.
Modelo de “Três Linhas de Defesa”: “É uma forma simples e eﬁcaz de melhorar a
comunicação do gerenciamento de riscos e controle por meio do esclarecimento
dos papéis e responsabilidades essenciais”. (Ins tute of Internal auditors – IIA). 1ª
linha (medidas de controle interno); 2ª linha de defesa (ações da Controladoria); 3ª
linha de defesa (auditoria interna).
Plano de Integridade: Documento elaborado pela unidade de integridade,
aprovado pela alta administração, que organiza e sistema za medidas que
asseguram a integridade pública da ins tuição, que devem ser adotadas em
determinado período de tempo, devendo ser revisado de forma con nua e
periódica.
Programa de Integridade: Conjunto estruturado de medidas ins tucionais voltadas
para a prevenção, detecção, punição e remediação de prá cas de corrupção,
fraudes, irregularidades e desvios é cos e de conduta e visa orientar e guiar o
comportamento dos agentes públicos de forma a alinhá-los ao interesse público.
(CGU, 2017)
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Risco: Evento ou condição incerta que, caso ocorra, terá um efeito nega vo sobre os
obje vos e na execução adequada dos processos e no alcance de seus obje vos,
sendo medido em termos de impacto e de probabilidade.
Risco para a Integridade: Vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a
ocorrência de prá cas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios é cos e
de conduta, podendo comprometer os obje vos da ins tuição. (Portaria CGU nº
57/2019)
Risco Operacional – É a possibilidade de ocorrência de perdas associadas a falhas,
deﬁciências ou inadequação de processos internos envolvendo falhas humanas
e/ou de sistemas, além de fatores externos e eventos inesperados.
Risco Legal – É a possibilidade da ocorrência de prejuízos em razão de problemas
relacionados ao descumprimento da legislação vigente ou falhas na interpretação,
que tem potencial de prejudicar as a vidades da ins tuição. Está associado tanto
com a quebra de termos contratuais ﬁrmados pela ins tuição com outras partes,
quanto ao descumprimento da própria legislação.
Risco à Imagem – É a possibilidade de perdas decorrentes do desgaste da imagem e
reputação da ins tuição, ocasionadas por prá cas internas, eventos de risco e
fatores externos com potencial de gerar uma percepção nega va da ins tuição por
parte da sociedade, tendo como principais prejuízos perda de conﬁança, danos de
imagem, perda de reputação entre outros.
Risco Orçamentário – É a possibilidade de as receitas e despesas previstas não se
conﬁrmarem, isto é, que durante a execução orçamentária ocorram desvios entre
receitas e despesas orçadas. (LDO, 2005)
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