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Processo de Trabalho Emissão de Empenho para Contratos de 
Prestação de Serviços Continuados     

Objetivo

Emitir empenho para atender ao requisito 
legal de que toda despesa do serviço público 
deve ser precedida de prévio empenho,  
assegurando a alocação do recurso 
orçamentário para o objeto do empenho.

Gestor de Risco Jorge Luiz Melo Torres
Partes Interessadas Fornecedores, unidades solicitantes.

Partes Envolvidas NFP, SOF, SLC, SECAD, Direção do Foro e 
Unidades solicitantes.

Normativos Enumerar os normativos do processo e da 
Gestão de Riscos.

FORÇAS OPORTUNIDADES
Bom conhecimento técnicos dos servidores da SOF. Uso do SIAFI - sistema estável e que vem recebendo 

aprimoramentos com frequência.

Designação de um novo servidor no cargo de contador. Em 2023 a JFAL vai passar a utilizar o Office 365.

Acesso a ferramentas de tecnologia da informação 
adequadas ao desempenho das atividades necessárias 
ao processo.
Equipe comprometida e experiente.

FRAQUEZAS AMEAÇAS

Novo servidor necessita de capacitação para conhecer 
os processos inerentes à SOF.

Exigências da Receita Federal decorrentes da 
implantação do novo sistema e-fd-reinf, que demanda 
a decomposição de lançamentos, aumentando o 
volume de trabalho para os servidores da SOF.

Necessidade de treinamento no novo sistema e-fd-
reinf.

Transferência para a JFAL de atividades realizadas pelos 
órgãos de controle e decisão, tais como painéis de 
Business Inteligence.

Equipe pequena para a demanda da SOF, 
principalmente nos últimos meses do ano.

Aumento das exigências e informações gerenciais 
oriundas dos órgãos de controle.

Equipe trabalha muito no recesso, o que gera um 
banco de folgas grande.
Servidores com pouca experiência/conhecimento para 
tratar repactuação de contratos.

Elaborado por: Jorge Luiz Melo Torres e Deyse Porto Teixeira
Data: 09/11/2022
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Atividades Realizadas para Elaboração do Plano de Tratamento de Riscos
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Processo:

Gestor de Risco: 

09/11/2022 10/11/2022 11/11/2022 14/11/2022 05/12/2022 Frequência

Deyse Porto Teixeira Presente Presente Presente Presente Presente 100%

Jorge Luiz Melo Torres Presente Presente Presente Presente Presente 100%

Ingryd Carolayne Amorim Batista Clemente Ausente Ausente Presente Presente Presente 60%

Emissão de Empenho para Contratos de Prestação de Serviços Continuados

Jorge Luiz Melo Torres

Participantes
OFICINAS
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ID EVENTO DE RISCO P I NR

1 Ausência de regularidade fiscal do fornecedor 3 2 6

CS-04
CS-05
CS-06
CS-07

CQ-01
CQ-02
CQ-03

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-15 Manter o controle: Comunicação com o fornecedor para cobrar a regularidade 
fiscal.

C Desde sempre

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,8 4,8 BAIXO

Emitir empenho para atender ao requisito legal de que toda despesa do serviço público deve 
ser precedida de prévio empenho,  assegurando a alocação do recurso orçamentário para o 

objeto do empenho.

RESPONSÁVEL

SOF

Impossibilidade de concretizar a aquisição  quando se tem data limite para adesão à ARP ou próximo ao final do exercício.
Prejuízo às atividade quando há urgência do produto/serviço.
 
 

 

CONSEQUÊNCIAS

CAUSAS

Emissão de Empenho para Contratos de Prestação de Serviços 
Continuados     

Certidão de FGTS tem validade de apenas 1 mês.

EFICÁCIA CONTROLES

FRACO

CLASSIFICAÇÃO

BAIXO

Fornecedor demora para enviar a certidão, em casos de problemas na emissão da regularidade pelo SICAF
Fornecedores que não acompanham a sua regularidade fiscal, são comunicados pela JF da restrição de emissão da certidão.
Fornecedores pequenos não possuem contabilidade própria, o que dificulta o acompanhamento da sua situação fiscal.

 
 

Atraso na emissão do empenho.
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Emitir empenho para atender ao requisito legal de que toda despesa do serviço público deve 
ser precedida de prévio empenho,  assegurando a alocação do recurso orçamentário para o 

objeto do empenho.

Emissão de Empenho para Contratos de Prestação de Serviços 
Continuados     

CLASSIFICAÇÃOID EVENTO DE RISCO P I NR

2 Indisponibilidade do recurso orçamentário 2 4 8

CS-01
CS-08
CS-09
CS-10
CS-11
CS-12
CS-13

CQ-01
CQ-04

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-09
Realizar capacitação sobre "Repactuação, reajuste e reequilíbrio de Contratos" e 
"Retenção e Liberação de Conta Vinculada". Público alvo: servidores da SLC e 
gestores e fiscais de contratos. 

P 30/5/2023

CT-01

Instituir procedimento de acompanhamento do calendário das convenções 
coletivas (planilha) definindo a data limite de 30 de julho de cada ano para o 
cálculo das repactuações, reajuste e reequilíbrio, efetuando essas operações de 
ofício, em caso de inoperância do fornecedor.

P 31/3/2023

CT-12
Implementar controle: Implantação do sistema SGA - Sistema de Gestão de 
Aquisições. P 28/2/2023

CT-13
Implementar controle: Implantação do Comissão de Avaliação Anual de Aquisições 
e Contratações (C-PAC) conforme determina a Res. CNJ 347/2020 e Ato TRF5 
82/2021.

P 31/1/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 3,2 MUITO 

BAIXO

RESPONSÁVEL

NFP e NGP/STD

 

SATISF

 

Atraso na emissão do empenho.

Ambiente inflacionário.
Aumento no nível de utilização dos serviços, acima do previsto na fase de planejamento.
Falhas de planejamento.
Surgimento de novas demandas ao longo do exercício exigindo remanejamento de recursos.

CLASSIFICAÇÃO

MÉDIO

EFICÁCIA CONTROLES

Não comunicação das repactuações dos contratos para SOF de forma tempestiva.

Não emissão do empenho.
 

Contingenciamento orçamentário no âmbito do Judiciário.
Mudança na política no âmbito nacional.
 

NFP

CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

NFP

NFP e NTI
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Emitir empenho para atender ao requisito legal de que toda despesa do serviço público deve 
ser precedida de prévio empenho,  assegurando a alocação do recurso orçamentário para o 

objeto do empenho.

Emissão de Empenho para Contratos de Prestação de Serviços 
Continuados     

CLASSIFICAÇÃOID EVENTO DE RISCO P I NR

3 SOF não recebe solicitação de repactuação em tempo hábil 4 3 12

CS-14

CS-15

CS-16

CS-17

CS-18

CS-19

CQ-01
CQ-04
CQ-05

CQ-06

CQ-07
CQ-08

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-01

Instituir procedimento de acompanhamento do calendário das convenções 
coletivas (planilha) definindo a data limite de 30 de julho de cada ano para o 
cálculo das repactuações, reajuste e reequilíbrio, efetuando essas operações de 
ofício, em caso de inoperância do fornecedor.

P 31/3/2023

CT-09
Realizar capacitação sobre "Repactuação, reajuste e reequilíbrio de Contratos" e 
"Retenção e Liberação de Conta Vinculada". Público alvo: servidores da SLC e 
gestores e fiscais de contratos. 

P 30/5/2023

CT-16

Programa de capacitação periódico para formação de gestores e fiscais de 
contrato. Periodicidade mínima: anual. Preferencialmente por meio de instrutores 
no âmbito do judiciário federal. Analisar a viabiliade de estabelecimento de um 
calendário para realizar cursos de gestão de contrato disponíveis na plataforma do 
ENAP (Escola Virtual de Governo).

C A partir de 
31/01/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 4,8 BAIXO

CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

Falta de disponibilidade orçamentária para realização de cursos nos períodos de menor demanda nas unidades requisitantes e na própria SOF.

CLASSIFICAÇÃO

ALTO

NFP e NGP/STD

Atraso na emissão do empenho.
Não emissão do empenho.

Pagamento no próximo exercício como reconhecimento de despesa do exercício anterior. Situação que não é considerada uma boa prática de 
gestão orçamentária.

Desorganização do fornecedor.

Gestor de contrato não atua de forma proativa em relação às questões de repactuação.

Falta de servidores com a capacitação/experiência em repactuação, reequilíbrio e reajuste de contratos.

NGP/STD

EFICÁCIA CONTROLES

SATISF

RESPONSÁVEL

NFP

Eventual indisponibilidade orçamentária para pagamento de valores retroativos.

Comprometimento do orçamento do exercício do ano seguinte.
Remanejamento orçamentário que pode provocar descontentamento de unidades que serão prejudicadas com a mudança.
 

Carência de procedimentos formalmente instituído para repactuação, reequilíbrio e reajuste de contratos.

Servidores sem disponibilidade de tempo para participar de treinamentos.
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Emitir empenho para atender ao requisito legal de que toda despesa do serviço público deve 
ser precedida de prévio empenho,  assegurando a alocação do recurso orçamentário para o 

objeto do empenho.

Emissão de Empenho para Contratos de Prestação de Serviços 
Continuados     

CLASSIFICAÇÃOID EVENTO DE RISCO P I NR

4 Equívocos na operação do SIAFI 1 2 2

CS-22
CS-23
CS-24

CQ-09

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-10
Manter o controle: Operação assistida do Sistema SIAFI para os novos servidores 
que contam com o apoio dos servidores experientes por um dado período. C Desde sempre

CT-11
Manter o controle: Uso de checklist para verificação do cumprimento dos 
requisitos para emissão do empenho SOF SOF

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 0,8 MUITO 

BAIXO

CONSEQUÊNCIAS

CAUSAS

CLASSIFICAÇÃO

MUITO BAIXO

Retrabalho.
 
 

Chegada de novos servidores na SOF.
 
 
 

Sobrecarga de trabalho.
Interrupções durante o trabalho.

EFICÁCIA CONTROLES

 
 
 
 

RESPONSÁVEL

SOF

SOF

SATISF
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Emitir empenho para atender ao requisito legal de que toda despesa do serviço público deve 
ser precedida de prévio empenho,  assegurando a alocação do recurso orçamentário para o 

objeto do empenho.

Emissão de Empenho para Contratos de Prestação de Serviços 
Continuados     

CLASSIFICAÇÃOID EVENTO DE RISCO P I NR

5 Empenhos emitidos fora do prazo 2 4 8

CS-02
CS-25
CS-22
CS-26

CQ-02
CQ-03

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-10
Manter o controle: Operação assistida do Sistema SIAFI para os novos servidores 
que contam com o apoio dos servidores experientes por um dado período. C Desde sempre

CT-11
Manter o controle: Uso de checklist para verificação do cumprimento dos 
requisitos para emissão do empenho C Desde sempre

CT-14
Manter controle: Atuação proativa da SOF que identifica pre-empenhos não 
executados. C Desde sempre

CT-15 Manter o controle: Comunicação com o fornecedor para cobrar a regularidade 
fiscal.

C Desde sempre

CT-16

Programa de capacitação periódico para formação de gestores e fiscais de 
contrato. Periodicidade mínima: anual. Preferencialmente por meio de instrutores 
no âmbito do judiciário federal. Analisar a viabiliade de estabelecimento de um 
calendário para realizar cursos de gestão de contrato disponíveis na plataforma do 
ENAP (Escola Virtual de Governo).

C
A partir de 
31/01/2023

CT-17
Implementar o controle: Gestão dos contratos passa a ser realizada no seu 
respectivo núcleo. P 31/1/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,2 1,6 MUITO 

BAIXO

CAUSAS

FORTE

 
 

SOF

EFICÁCIA CONTROLES

SOF

SOF

NGP/STD

RESPONSÁVEL

SOF

SECAD

Risco1: Ausência de regularidade fiscal do fornecedor.

 
 
 

Sobrecarga de trabalho.
Risco2: Indisponibilidade orçamentária.
 

 

Impossibilidade de concretizar a aquisição  quando se tem data limite para adesão à ARP ou próximo ao final do exercício.
Prejuízo às atividade quando há urgência do produto/serviço.

 

CONSEQUÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO

MÉDIO

Falta de definição das prioridades. Se tudo é prioridade, nada é prioritário.
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Emitir empenho para atender ao requisito legal de que toda despesa do serviço público deve 
ser precedida de prévio empenho,  assegurando a alocação do recurso orçamentário para o 

objeto do empenho.

Emissão de Empenho para Contratos de Prestação de Serviços 
Continuados     

CLASSIFICAÇÃOID EVENTO DE RISCO P I NR

6 Adoecimento da equipe 4 4 16

CS-22
CS-02
CS-27
CS-10
CS-28
CS-29
CS-30
CS-31

CQ-10
CQ-11
CQ-12
CQ-13

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-03

Aprimoramento dos mecanismos de governança das contratações com o objetivo 
de evitar a concentração de demandas relacionadas à emissão de empenhos no 
último trimestre do ano, conforme previsto na Res. CNJ 347/2020 e Ato TRF5 
82/2021.

C 1/2/2023

CT-04
Analisar a possibilidade de adoção de indicadores que possam apoiar à governança 
das contratações. C 1/3/2023

CT-05
Propor à Direção do Foro realização de encontros com outros órgãos ou outras 
seções judiciárias da JF5 para aprendizagem de boas práticas em governança de 
contratações.

P 30/12/2022

CT-06
Cumprimento da escala de férias/folgas previstas no início do ano para os 
servidores do NFP. C 31/1/2023

CT-07
Estimular que as férias dos servidores do NFP ocorram preferencialmente até o 
mês de setembro de cada ano. C 31/1/2023

CT-08 Propor a adoção de critérios objetivos para priorização das contratações. P 31/1/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 6,4 BAIXO

CAUSAS

 

Falhas de planejamento.
Disponibilidade de recursos orçamentários adicionais no último trimestre do ano.
"Ressaca" de muito trabalho do final do exercício anterior tem um efeito procrastinador na fase preparatória das contratações.

CLASSIFICAÇÃO

Ausência de um planejamento anual de contratações.
Carência de mecanismos de governança de contratações.
 

ALTO

Sobrecarga de trabalho.
Falta de definição das prioridades. Se tudo é prioridade, nada é prioritário.
Equipe reduzida.

SECAD

SECAD

CONSEQUÊNCIAS

Sobrecarga de trabalho.

NFP

NFP

Risco: Equívoco na operação do SIAFI.
Risco: Empenho emitido fora do prazo.
Aumento no banco de horas.
 
 

NFP

NFP

 

RESPONSÁVEL

EFICÁCIA CONTROLES

SATISF
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Emitir empenho para atender ao requisito legal de que toda despesa do serviço público deve 
ser precedida de prévio empenho,  assegurando a alocação do recurso orçamentário para o 

objeto do empenho.

Emissão de Empenho para Contratos de Prestação de Serviços 
Continuados     

CLASSIFICAÇÃOID EVENTO DE RISCO P I NR

7 Emissão de empenho com informações erradas 2 2 4

CS-20
CS-21
CS-22

CQ-09

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-02
Aprimoramento da comunicação entre a unidade solicitante e a SOF para 
tratamento de situações onde há carência de conhecimento entre as áreas. C 8/1/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,6 2,4 MUITO 

BAIXO

Recebimento de informação equivocada quanto à classificação orçamentária.
Inexperiência/falta de conhecimento da unidade requisitante.
Sobrecarga de trabalho.
 

CLASSIFICAÇÃO

BAIXO

CAUSAS

 
 
 
 

 
 

Retrabalho.
 

EFICÁCIA CONTROLES

CONSEQUÊNCIAS

MED

RESPONSÁVEL

SECAD e NFP
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ID-CAUSA DESCRIÇÃO DA CAUSA
CS-01 Não comunicação das repactuações dos contratos para SOF de forma tempestiva.
CS-02 Falta de definição das prioridades. Se tudo é prioridade, nada é prioritário.
CS-03 Equivoco na definição da natureza da despesa
CS-04 Certidão de FGTS tem validade de apenas 1 mês.

CS-05 Fornecedor demora para enviar a certidão, em casos de problemas na emissão da 
regularidade pelo SICAF

CS-06 Fornecedores que não acompanham a sua regularidade fiscal, são comunicados pela JF da 
restrição de emissão da certidão.

CS-07 Fornecedores pequenos não possuem contabilidade própria, o que dificulta o acompanhamento 
da sua situação fiscal.

CS-08 Ambiente inflacionário.
CS-09 Aumento no nível de utilização dos serviços, acima do previsto na fase de planejamento.
CS-10 Falhas de planejamento.

CS-11 Surgimento de novas demandas ao longo do exercício exigindo remanejamento de recursos.

CS-12 Contingenciamento orçamentário no âmbito do Judiciário.
CS-13 Mudança na política no âmbito nacional.
CS-14 Desorganização do fornecedor.
CS-15 Gestor de contrato não atua de forma proativa em relação às questões de repactuação.

CS-16 Falta de servidores com a capacitação/experiência em repactuação, reequilíbrio e reajuste de 
contratos.

CS-17 Carência de procedimentos formalmente instituído para repactuação, reequilíbrio e reajuste de 
contratos.

CS-18 Servidores sem disponibilidade de tempo para participar de treinamentos.

CS-19 Falta de disponibilidade orçamentária para realização de cursos nos períodos de menor 
demanda nas unidades requisitantes e na própria SOF.

CS-20 Recebimento de informação equivocada quanto à classificação orçamentária.
CS-21 Inexperiência/falta de conhecimento da unidade requisitante.
CS-22 Sobrecarga de trabalho.
CS-23 Interrupções durante o trabalho.
CS-24 Chegada de novos servidores na SOF.
CS-25 Risco1: Ausência de regularidade fiscal do fornecedor.
CS-26 Risco2: Indisponibilidade orçamentária.
CS-27 Equipe reduzida.
CS-28 Disponibilidade de recursos orçamentários adicionais no último trimestre do ano.

CS-29 "Ressaca" de muito trabalho do final do exercício anterior tem um efeito procrastinador na 
fase preparatória das contratações.

CS-30 Ausência de um planejamento anual de contratações.
CS-31 Carência de mecanismos de governança de contratações.
CS-32
CS-33
CS-34
CS-35
CS-36
CS-37
CS-38
CS-39
CS-40
CS-41
CS-42
CS-43
CS-44
CS-45
CS-46
CS-47
CS-48
CS-49



Relação das Possíveis Consequências dos Riscos

ID-
CONSEQUÊNCIA DESCRIÇÃO DA CONSEQUÊNCIA

CQ-01 Atraso na emissão do empenho.

CQ-02 Impossibilidade de concretizar a aquisição  quando se tem data limite para adesão à ARP ou 
próximo ao final do exercício.

CQ-03 Prejuízo às atividade quando há urgência do produto/serviço.
CQ-04 Não emissão do empenho.
CQ-05 Eventual indisponibilidade orçamentária para pagamento de valores retroativos.

CQ-06 Pagamento no próximo exercício como reconhecimento de despesa do exercício anterior. 
Situação que não é considerada uma boa prática de gestão orçamentária.

CQ-07 Comprometimento do orçamento do exercício do ano seguinte.

CQ-08 Remanejamento orçamentário que pode provocar descontentamento de unidades que serão 
prejudicadas com a mudança.

CQ-09 Retrabalho.
CQ-10 Sobrecarga de trabalho.
CQ-11 Risco: Equívoco na operação do SIAFI.
CQ-12 Risco: Empenho emitido fora do prazo.
CQ-13 Aumento no banco de horas.
CQ-14
CQ-15
CQ-16
CQ-17
CQ-18
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ID-
CONTROLE DESCRIÇÃO DO CONTROLE

UNIDADE 
RESPONSÁVEL TIPO PRAZO

CT-01

Instituir procedimento de acompanhamento do calendário das convenções 
coletivas (planilha) definindo a data limite de 30 de julho de cada ano 
para o cálculo das repactuações, reajuste e reequilíbrio, efetuando essas 
operações de ofício, em caso de inoperância do fornecedor.

NFP P 31/03/2023

CT-02
Aprimoramento da comunicação entre a unidade solicitante e a SOF para 
tratamento de situações onde há carência de conhecimento entre as áreas. SECAD e NFP C 08/01/2023

CT-03

Aprimoramento dos mecanismos de governança das contratações com o 
objetivo de evitar a concentração de demandas relacionadas à emissão de 
empenhos no último trimestre do ano, conforme previsto na Res. CNJ 
347/2020 e Ato TRF5 82/2021.

SECAD C 01/02/2023

CT-04
Analisar a possibilidade de adoção de indicadores que possam apoiar à 
governança das contratações. SECAD C 01/03/2023

CT-05
Propor à Direção do Foro realização de encontros com outros órgãos ou 
outras seções judiciárias da JF5 para aprendizagem de boas práticas em 
governança de contratações.

NFP P 30/12/2022

CT-06
Cumprimento da escala de férias/folgas previstas no início do ano para os 
servidores do NFP. NFP C 31/01/2023

CT-07
Estimular que as férias dos servidores do NFP ocorram preferencialmente 
até o mês de setembro de cada ano. NFP C 31/01/2023

CT-08 Propor a adoção de critérios objetivos para priorização das contratações. NFP P 31/01/2023

CT-09
Realizar capacitação sobre "Repactuação, reajuste e reequilíbrio de 
Contratos" e "Retenção e Liberação de Conta Vinculada". Público alvo: 
servidores da SLC e gestores e fiscais de contratos. 

NFP e NGP/STD P 30/05/2023

CT-10
Manter o controle: Operação assistida do Sistema SIAFI para os novos 
servidores que contam com o apoio dos servidores experientes por um 
dado período.

SOF C Desde sempre

CT-11
Manter o controle: Uso de checklist para verificação do cumprimento dos 
requisitos para emissão do empenho SOF C Desde sempre

CT-12
Implementar controle: Implantação do sistema SGA - Sistema de Gestão 
de Aquisições. NFP e NTI P 28/02/2023

CT-13
Implementar controle: Implantação do Comissão de Avaliação Anual de 
Aquisições e Contratações (C-PAC) conforme determina a Res. CNJ 
347/2020 e Ato TRF5 82/2021.

NFP P 31/01/2023

CT-14
Manter controle: Atuação proativa da SOF que identifica pre-empenhos 
não executados. SOF C Desde sempre

CT-15
Manter o controle: Comunicação com o fornecedor para cobrar a 
regularidade fiscal. SOF C Desde sempre

CT-16

Programa de capacitação periódico para formação de gestores e fiscais de 
contrato. Periodicidade mínima: anual. Preferencialmente por meio de 
instrutores no âmbito do judiciário federal. Analisar a viabiliade de 
estabelecimento de um calendário para realizar cursos de gestão de 
contrato disponíveis na plataforma do ENAP (Escola Virtual de Governo).

NGP/STD C
A partir de 
31/01/2023

CT-17
Implementar o controle: Gestão dos contratos passa a ser realizada no 
seu respectivo núcleo. SECAD P 31/03/2023

CT-19

CT-20



Quadro Resumo dos Riscos

 

Controles x Riscos

ID EVENTO DE RISCO P I NR CLASSIFICAÇÃO Controles NR Residual Estimativa 
Risco 

CT-
01

CT-
02

CT-
03

CT-
04

CT-
05

CT-
06

CT-
07

CT-
08

CT-
09

CT-
10

CT-
11

CT-
12

CT-
13

CT-
14

CT-
15

CT-
16

CT-
17

1 Ausência de regularidade fiscal do fornecedor 3 2 6 BAIXO CT-15 4,8 BAIXO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

2 Indisponibilidade do recurso orçamentário 2 4 8 MÉDIO CT-09 CT-01 CT-12 
CT-13 3,2 MUITO 

BAIXO
9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15 21 0 0 0 0

3 SOF não recebe solicitação de repactuação em tempo hábil 4 3 12 ALTO CT-01 CT-09 CT-16 4,8 BAIXO 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 15 0

4 Equívocos na operação do SIAFI 1 2 2 MUITO BAIXO CT-10 CT-11 0,8 MUITO 
BAIXO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0

5 Empenhos emitidos fora do prazo 2 4 8 MÉDIO CT-10 CT-11 CT-14 
CT-15 CT-16 CT-17 1,6 MUITO 

BAIXO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 15 21 27 33

6 Adoecimento da equipe 4 4 16 ALTO CT-03 CT-04 CT-05 
CT-06 CT-07 CT-08 6,4 BAIXO 0 0 3 9 15 21 27 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Emissão de empenho com informações erradas 2 2 4 BAIXO CT-02 2,4 MUITO 
BAIXO

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LEGENDA: Novos Controles Controles existentes

Emissão de Empenho para Contratos de Prestação de Serviços Continuados     

Emitir empenho para atender ao requisito legal de que toda despesa do serviço público deve ser precedida de prévio empenho,  assegurando a alocação do recurso 
orçamentário para o objeto do empenho.

Jorge Luiz Melo Torres


