Disciplina: Gestão de Riscos

Instrutor: Ten. Cel. QOBM/Comb. Luís Cláudio
Aula 5 - Plano de Implantação das Ações de Controle

Apresentação do Instrutor
Experiência na área de gestão
Graduação e
especializações

Pesquisas

Curso de Formação de Oficiais - ABMIL
Especialização em Adm. Corporativa - CBMDF/ Católica
Curso de Altos Estudos para Oficiais - CEPED/CBMDF
O Monitoramento na Gestão Estratégica do CBMDF: análise e
relevância no desenvolvimento institucional
Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF:
Metodologia aplicada.
Curso de Formação de Analistas de Processos – Módulo 1 e 2
- Análise e Diagnóstico de Processos e Melhoria e
Transformação de Processos;
Gerenciando Projetos - Alcançando Objetivos;

Cursos, congressos e
Seminários

Curso Capacitação de Assessores de Gestão Estratégica e
Projetos;
Curso de Gestão de Riscos e Controles Internos promovido
pela Secretaria Federal de Controle Interno, da CGU;
3º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e
Gestão de Riscos nas Aquisições;
I Primeiro Seminário de Controle Interno do CBMDF;
Espiral de Transformação Pública;
Palestrante no Primeiro Fórum de Governança e Compliance
do GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL,

Disciplina Gestão de Riscos

Competências a serem desenvolvidas

1. Especificar como as opções de tratamento escolhidas serão
implementadas;
2. Possibilitar que arranjos sejam compreendidos pelos envolvidos;
3. Prover elementos para que progresso em relação ao plano possa ser
monitorado;
4. Construir o plano de tratamento de forma que este identifique claramente
a ordem em que o tratamento de riscos será implementado;
5. Construir o plano de tratamento possibilitando a integração aos planos e
processos de gestão da organização.

Disciplina Gestão de Riscos

Referencias Utilizadas

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Gestão de
riscos - Princípios e diretrizes. ABNT NBR ISO 31000:2018. Rio de
Janeiro, 2018;
2. O Decreto nº 37.302/2016 determina aos órgãos e entidades da
Administração Pública do DF a adoção de medidas para a utilização de
boas práticas gerenciais em suas atividades de GR e controle interno e
apresenta a norma ABNT ISO 31000;
3. O Decreto n° 39.736, de 28/03/2019, que dispõe sobre a Política de
Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, 2019;
4. Plano Estratégico do CBMDF 2017-2024 .
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ESTRUTURA ATUAL - Proposta do Modelo de três linhas de Defesa
Comitê Interno de Governança do CBMDF
(DODF nº 99 de 28/05/2019 / BG109 de 11/06/2019, alterado pelo DODF nº 128
de 10/07/2019 e pela portaria nº 10, de 29/06/2020, DODF nº 123, de 02/07/2020

CMTGERAL, SUBCG, EMG, CTROL e COMOP

Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF
(BG 127 de 10/07/2019, reinstituído pela Portaria nº 15, de 21
de agosto de 2020 / DODF nº 161 de 25 de agosto de 2020)
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SUBCG, EMG, DEALF, DERHU, DESEG, DEPCT,
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Processo de Gestão de Riscos

Pode ser
aplicado no
nível
estratégico
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O propósito é personalizar o
processo de gestão de riscos,
permitindo um processo de
avaliação de riscos e caz e um
tratamento de riscos apropriado.
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Produtos final da Fase - Escopo, contexto e critérios
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ESTABELECIMENTO DE
ESCOPO, CONTEXTO E
CRITÉRIO
DEALF/CBMDF

2019
Projeto Gestão de Riscos - Estabelecimento do Contexto
DEALF/CBMDF

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo de Gestão de Riscos

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Deve ser conduzido de
forma sistemática, iterativa e
colaborativa, com base no
conhecimento e nos pontos de
vista das partes interessadas.
Convém que use a melhor
informação disponível,
complementada por
investigação adicional,
como necessário.
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Processo

Quais são os efeitos possíveis?
Quais eventos podem causar tais efeitos ?
Quais são suas causas e consequências ?
Qual seu nível (do evento) a partir dos Critérios?
Qual a atitude (decisão) prevista?

s


fi

Objetivo

Identi cação de Risco

Análise
(NR)

Avaliação

Decisão
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ISO 31000:2018
Matriz de riscos
Identifica o risco;
Identifica e descreve os eventos de risco (ameaças/perigos)
relacionados com os processos/atividades constantes do escopo
definido para o setor;
Relaciona os eventos de risco aos objetivos;
Identifica as causas e consequências;
Verifica a probabilidade de ocorrência e o impacto do risco;
Estabelece níveis de riscos;
Detalha os gerentes de riscos e a atitude perante cada evento de risco;
Detalha os controles existentes
Prevê controles adicionais necessários
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ISO 31000:2018
Matriz de riscos
Id

Unidad
e

Objetivo
estratégico
Macroprocesso/Ativid
(Regimento
ade
interno, PEI, AR)

Mitigar

CI1. Portaria 010 de 21 de agosto de 2018, art. 25
de orienta processos de novas aquisições
CN1. Capacitação constante de militares:
cheguem até 30 de outubro do ano anterior
(Teor da portaria 010 de 21 de agosto de 2018.)
CI2. Envio com 120 dias de antecedência do
CN2. Solicitar à DICOA maior efetividade no controle junto aos executores
término do contrato. Portaria n° 53, de 23 de
de contrato do CBMDF.
outubro de 2012 (BG 200/2012 - Renovação de
CN3. Divulgação do Macroprocesso de Aquisição de Bens e contratação de
contrato).
Serviços já mapeado.
CI3. Macroprocesso de Aquisição de Bens e
contratação de Serviços já mapeado

Chefe da SEPEC

X

Processo das
Demandas

Er3.Chegada de demanda de
aquisições ou contratações sem
passar pelas instâncias superiores
responsáveis

Negativo

Operacional

Ca1. Desconhecimento do teor do art. 25 da
portaria 010/2018
Ca2.
Desconhecimento do teor da Portaria 53/2012
Ca3. Desconhecimento do Manual de
Gerenciamento de Projetos - Metodologia
Aplicada
Ca4. Falha na gestão de conhecimento

Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
contratação do serviço.
Cs2. Demora na aquisição do bem ou execução
do serviço.
Cs3. Perda superveniente do objeto.
Cs4.Sobrecarga de trabalho

Setor demandante e
todo o CBMDF

Possível

Maior

Alto

Mitigar

CI1. Decreto Distrital nº 31817, 21 de jun. de
2010.
CI2. Metodologia de Gerenciamento de Projetos.
CI3. Portaria 010 de 21 de agosto de 2018

Chefe da SEPEC

X

Operacional

Ca1. Desconhecimento do teor da portaria
010/2018
Ca2. Desconhecimento do Manual de
Gerenciamento de Projetos - Metodologia
Aplicada.
Ca3. Desconhecimento técnico para produção
dos artefatos do projeto
Ca 4. Desconhecimento da terminologia
empregada nas Instruções Normativas 04/2017
e 01/2019, ambas do Ministério da Economia

Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
contratação do serviço
Cs2. Demora na aquisição do bem ou execução
do serviço.
Cs3. Perda superveniente do objeto.
Cs4. Sobrecarga de trabalho

Setor demandante e
todo o CBMDF

Possível

Maior

Alto

Mitigar

CI1. Convocação do demandante à DIMAT para
esclarecimento das incorreções

Chefe da SEPEC

X

Operacional

Ca1. Falta de conhecimento do chamamento
para a ata
Ca2. Omissão diante de uma ata da qual se tem
conhecimento.
Ca3. Não atendimento das exigências para ser
partícipe da ata
Ca4. Demanda mal justificada para o Planos de
Suprimentos (PLS) do GDF.

Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
contratação do serviço na qualidade de
participante da ata
Cs2. Gera processo mais complexo na adesão à
ARP, a qual exige uma série de trâmites nos
órgãos envolvidos.
Cs3. Perder a possibilidade de economia de
escala
Cs4. Negativa do órgão gerenciador

Setor demandante e
todo o CBMDF

Possível

Moderada

Médio

Mitigar

CI1. Militar designado para o acompanhamento
diário no site Comprasnet e central de compras
para identificação de IRP e ou PLS

Operacional

Ca1. Especificidade do Bem ou serviço
Ca2. Não verificar a disponibilidade do bem ou
serviço no mercado antes da proposição da
demanda.
Ca3. Quantidade especificada diferente da
encontrada no mercado ou fora da conformidade
com a portaria 514
Ca4. Dimensionamento de equipamentos
incompatível da real necessidade do CBMDF
Ca5. Ausência de comprovaçãõo de necessidades
do órgão na fase de planejamento da
contrataçãõo.
Ca6. Falha na especificação para a aquisição de
Bens, contratação de Serviços e a construção de
unidades
Ca7. Desconhecimento técnico a respeito do bem
ou sobre a execução do serviço
Ca8. Erro no processo de pedidos de aquisição de
materiais ou de execução de serviços pelo
demandante.
Ca9. Erro na análise conformidade da DIMAT
Ca3. Erro na análise conformidade da DICOA

Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
contratação do serviço
Cs2. Licitação Deserta ou Fracassada
Cs3. Retorno ao demandante para correções e ou
elaboração do novo PAM/PES
Cs4. Demora na entrega do bem ou execução do
serviço.
Cs5. Aquisição de bem ou
contratação de um serviço inadequado e sem
efetividade de emprego

Setor demandante e
todo o CBMDF

Possível

Moderada

Médio

Mitigar

CI1. Chamamento público
CI2. Portaria 514/2018 - SEPLAG que trata dos
requisitos da pesquisa de preços
CI3. Plano de negócios.
CI4. Check list utilizado para averiguar as
exigências do processo de compras
CI5. Eventos e palestras informativas
com os órgãos setoriais

Operacional

Ca1. Especificidade do Bem ou serviço.
Ca2. Não verificar a disponibilidade do bem ou
serviço no mercado antes da proposição da
demanda.
Ca3. Inobservância de falhas no PAM ou PES pelo
DEALF
Ca4. Desconhecimento técnico a respeito do bem
ou sobre a execução do serviço
Ca5. Falha na gestão de conhecimento

Cs1. Inexecução do serviço/obra
Cs2. Penalidades aplicadas à empresa
Cs3. Ausência de licença ambiental e falhas de
gestão de projeto de engenharia na execuçãõo
de obras.
Cs4. Aquisição de bem ou contratação de um
serviço inadequado e sem efetividade de
emprego

Setor demandante e
todo o CBMDF

Raro

Maior

Médio

Mitigar

CI1. Cronograma físico e financeiro do executor
CI2. Controle das etapas e do cronograma do
projeto no GPWeb por meio da EAP
CI3. Disponibilização de engenheiros civis pelo
COMAP para acompanhamento da obra
CI4. Memorando de aprovo
CI5. Exigências da documentação para
prosseguimento da obra(RT, licenças e projetos e
demais documentos)

Operacional

Ca1. Poucos analistas da SEPEC/DIMAT
Ca2. Grande quantidade de processos
Ca3. Longo período para formação dos analistas
Ca4. Alta rotatividade dos Militares
Ca5. Falta de metodologia de priorização
Ca6. Processos emergenciais por falta de
continuidade de materiais de consumo

Cs1. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs2. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs3. Perda da validade na pesquisa de preços

Mitigar

CI1. Metodologia de Gerenciamento de Projetos.
CI2. portaria 010 de 21 de agosto de 2018.
CI3. INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nºs 5/2017 e
01/2019, ambas do Ministério da Economia.
(Especialmente os novos artefatos exigidos para
o processo de contratação de serviços)

Operacional

Ca1. Demora na concessão do código PARF ao
Cs1. Atraso na realização das atividades.
processo na SELOF/EMG.
Setor demandante e
Cs2. Retrabalho.
Ca2. Demora na análise do TR ou do processo na
usuários dos serviços
Cs3. Perda da cobertura de um serviço continuado
SELIC/DICOA

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

7

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Er7.Incompatibilidade entre a
Macroprocesso de
especificação comunicada
aquisição de bens e
inicialmente e o objeto adquirido ou
contratação de serviços
serviço contratado

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er8.Não análise de demandas de
aquisição de bens e contratação de
serviços prioritárias

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er9.Perda da validade das pesquisa
de preço

Negativo

Er6.Não encontrar objeto semelhante
na pesquisa de preços ou fora das
Negativo
orientações da Portaria 514

Negativo

Negativo

9

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

10

DEALF

Captar e gerir
recursos
financeiros para
executar a
estratégia (OE)

Processo de
desfazimento

Er10.Depreciação dos bens
inservíveis/antieconômicos

Negativo

11

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er11.Erro na confecção do
memorando de aprovo

Negativo

Operacional

12

DEALF

Especificar
Macrorprocesso de
Er12.Impossibilidade de cumprimento
tecnicamente a
aquisição de bens e de todas as recomendações da ASJUR Negativo
aquisição de Bens contratação de serviços
ou COPLI/SELIC.

Operacional

13

DEALF

Realizar análise
de conformidade

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er13.Falta de recurso humano
especializado para realização da
análise de conformidade

Er14.Escolha errada da modalidade

Negativo

Negativo

Extremo

Mitigar

Provável

Maior

Extremo

Ca1. Não observância das boas práticas do ato
administrativo.
Cs1. Retorno à DIMAT para correções
Ca2. Não citar a ata que referenciou os preços do Cs2. Demora na entrega do bem ou execução do
TR
serviço
Ca3. Falha na gestão de conhecimento

DIMAT

Improvável

Moderada

Baixo

Mitigar

CI1. Análise pelos demandante, DIMAT e DEALF

Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
contratação do serviço
Ca1. Desconhecimento ou não entendimento das
Cs2. Retorno ao demandante para elaboração do
recomendações
novo PAM/PES
Ca2. Falha na elaboração ou especificidade do
Cs3. Retorno ao demandante para correções
PAM e do PES
Cs4. Demora na entrega do bem ou execução do
serviço

Setor demandante e
todo o CBMDF

Provável

Maior

Extremo

Mitigar

CI1. Check list utilizado para averiguar as
exigências do processo de compras
CI2. Eventos e palestras informativas com os
órgãos setoriais

Cs1. Demanda reprimida.
Cs2. Atraso na realização das atividades.
Cs3. Retrabalho.
Cs4. Perda da cobertura de um serviço
continuado
Cs5. Não aquisição do
bem ou do serviço
CS6. Análise de conformidade incompleta

Todos os setores do
CBMDF

Possível

Catastrófica

Extremo

Mitigar

CI1. Redistribuição de atividades, com
acumulação de função
CI2. Check list que mostra as ações a serem
praticadas na análise de conformidade

Sub DICOA

X

Cs1. Não aquisição do bem ou contratação do
serviço
Cs2. Nulidade do processo.
Cs3. Fracionamento da despesa

Todos os setores do
CBMDF

Improvável

Maior

Médio

Mitigar

CI1. Check list que mostra as ações a serem
praticadas na análise de conformidade da DICOA CN1. Capacitação do pessoal a respeito da legislação
e da ASJUR

Diretor da DICOA

X

Cs1. Não aquisição do bem ou contratação do
serviço
Cs2. Nulidade do processo.
Cs3. Retrabalho para Correção dos erros
apontados .
Cs4. Atraso na realização das atividades e o
atendimento da demanda.
Cs5. Impugnação alertando para correções
necessárias
Cs6. Cadastramento incorreto no Comprasnet
Cs7. Escolha errada da minuta
Cs8. Confecção da minuta com incorreções
Cs9. Incompatibilidade temporal da publicidade
em DODF e comprasnet
Cs10. Lançamento equivocado por item ou grupo
Cs11. Não reserva de cota para ME/EPP
Cs12. Comprometimento da execução
Cs13. Remarcação da data de abertura do
pregão (atraso).
Cs14. Descontinuidade do processo.

Todos os setores do
CBMDF

Possível

Maior

Alto

Mitigar

CI1. Capacitação do pessoal a respeito da
legislação
CI2. Capacitação do pessoal a respeito da
utilização do sistema Comprasnet
CI3. Supervisão de militar especialista
CI4. Utilização de minuta padronizada
CI5. Capacitação do pessoal a respeito do
processo licitatório

CN1. Distribuição das demandas mais complexas aos pregoeiros mais
experientes.
CN2. Desenvolvimento de ações reconhecimento (Programa reconhecer)
CN3. Implementação de check list's.
CN4. Disponibilização de um ambiente adequado à atividade
CN5. Desenvolvimento de capacitação continuada de pessoal a respeito do
processo licitatório

Diretor da DICOA

X

Fomentar

CI1. Capacitação do pessoal a respeito da
legislação

CN1. Banco de dados para gestão de conhecimento sobre impugnações
anteriores

Ca1. Falta de captação e movimentação de
novos militares para a DICOA.
Ca2. Demanda de tempo alongado para
capacitação do militar.
Recursos Humanos Ca3. Necessidade de Know How para a
realização da atividade
Ca4. Ausência de Gestão por competência.
Ca5. Volume de trabalho superior à capacidade
operacional
Ca1. Taxa movimentação de pessoal elevada
Ca2. Demanda de tempo alongado para
capacitação do militar.
Ca3. Necessidade de Know How para a
realização da atividade.
Ca4. Falha na gestão de conhecimento

Ca1. Taxa movimentação de pessoal elevada
Ca2. Demanda de tempo alongado para
capacitação do militar.
Recursos Humanos Ca3. Necessidade de Know How para a
realização da atividade.
Ca4. Perfil profissiográfico do militar
Ca5. Falha na gestão de conhecimento

Er16.Impugnação alertando para
correções necessárias

Negativo Estratégico/Projetos

Ca1. Erro no processo de pedidos de aquisição de
Cs1. Correção dos erros apontados
materiais ou de execução de serviços pelo
Cs2. Retrabalho .
demandante.
Ca2. Erro na análise conformidade da DIMAT
Atraso no atendimento da demanda
Ca3. Erro na análise conformidade da DICOA
Cs4. Aquisição do objeto adequado
Ca4. Falha na gestão de conhecimento

Descontinuidade dos
processo

Provável

Maior

Extremo

17

DEALF

Er17.Recusa do adjudicatário
(empresa vencedora) em assinar o
contrato

Negativo

Operacional

Ca1. Conjuntura de mercado (fator externo)

Cs1. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs2. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).

Todos os setores do
CBMDF

Possível

Moderada

Médio

18

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
Er18. Inexecução total ou parcial do
aquisição de bens e
contrato
contratação de serviços

Negativo

Operacional

Ca1. Conjuntura de mercado (fator externo)
Ca2. Omissão ou execução falha do por parte do
executor
Ca3. Falhas na ﬁscalização e acompanhamento
de contrato

Cs1. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs2. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs3. Atraso na realização das atividades.
Cs4. Retrabalho (Nova licitação).

Todos os setores do
CBMDF

Provável

Moderada

Alto

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Operacional

Ca1. Falta de interesse da empresa de
permanecer no contrato
Ca2. Perda de prazo por parte do executor para
formulação do pedido de prorrogação.
Ca3. Falha na gestão de conhecimento
Ca4. Dimensionar incorretamente as
necessidades dos serviços continuados (DIMAT)

Cs1. Descontinuidade do serviço.
Cs2. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs3. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs4. Atraso na realização das atividades.
Cs5. Retrabalho (Nova licitação).
Cs6. Contratação emergencial
Cs7. Questionamentos dos órgãos de controle

Todos os setores do
CBMDF

Possível

Maior

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Cs1. Impossibilidade de aquisição de novos bens
ou contratação de serviços.
Cs2. Demanda reprimida.
Cs3. Perda da cobertura de um serviço
continuado.
Cs4. Retorno ao EMG para correções.
Cs5. Impugnação alertando para correções
necessárias.
Cs6. Comprometimento das atividades do CBMDF

CBMDF e sociedade

Possível

Maior

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
Er21.Inviabilidade de aquisição
aquisição de bens e
de bens e de contratação de
contratação de serviços
serviços.

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
Er22.Inconsistências nos
aquisição de bens e
procedimentos relativos à inscrição
contratação de serviços
de restos a pagar.

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
Er25.Despesa efetivada à conta de
aquisição de bens e
Negativo
elemento de despesa não apropriado
contratação de serviços

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

24

25

26

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er24.Programas de trabalho sem
execução

Er26.Ausência de autorização do
ordenador de despesa para a
liquidação de despesa

Ca1. Insuficiência de créditos por
contingenciamento, cortes ou bloqueio do
orçamento.
Negativo Estratégico/Projetos Ca2. Insuficiência de créditos por legislação
restritiva.
Ca3. Insuficiência de créditos por ausência de
previsão no PARF.

Negativo

Negativo

Cs3.

Operacional

Ca1. Falta de pessoal.
Ca2. Taxa de movimentação de pessoal elevada.
Ca3. Necessidade de Know How para a
realização das atividades.
Ca4. Perfil profissiográfico do militar.
Ca5. Demanda de tempo prolongado para
capacitação do militar.
Ca6. Incorreção do processo licitatório
Ca7. Falha na gestão de conhecimento

Cs1. Impossibilidade de aquisição de novos bens
ou contratação de serviços.
Cs2. Nulidade do processo.
Cs3. Atraso na realização das atividades e o
atendimento da demanda.
Cs4. Retrabalho para correções dos erros.
Cs5. Atraso no pagamento.
Cs6. Contestação pelos órgãos de controle da
falta de higidez do processo licitatório

Operacional

Ca1. Intempestividade na adoção dos
procedimentos necessários para a regular
liquidação da despesa, que se enquadrava no
conceito de Restos a Pagar Processados.

Cs1. Comprometimento da programação
financeira do CBMDF.

Operacional

Ca1. Falha na execução orçamentária e
contratual, em decorrência da realização de
pagamento fora das condições contratadas.
Ca2. Falha na gestão de conhecimento

Cs1. Geração de passivo a pagar relativo à
atualização monetária incidente sobre
pagamento efetuado fora do prazo e das
condições contratadas;
Cs2. Comprometimento da regular execução
orçamentária por ter que assumir eventuais
passivos oriundos de demandas judiciais;
Cs3. Possibilidade de o CBMDF se tornar réu em
demanda judicial futura para ressarcimento de
valores não pagos a fornecedores.

Operacional

Ca1. Inclusão na Lei Orçamentária Anual – LOA
de Programas de Trabalho sem prerrogativas
técnicas para execução.

Cs1. Desperdício orçamentário pela manutenção
de Dotação em Programas de Trabalho sem
empenho.

Operacional

Ca1. Interpretação equivocada da legislação.
Ca2. Falha na gestão de conhecimento

Cs1. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs2. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs3. Atraso na realização das atividades.
Cs4. Retrabalho (Nova licitação).

Ca1. Inobservância ao procedimento de
liquidação e pagamento de despesa
Ca2. Falha na gestão de conhecimento

Cs1. Emissão de nota de lançamento sem
comprovação de verificação prévia da liquidação
da despesa;
Cs2. Possibilidade de serviço prestado fora das
condições estabelecidas em contrato, bem como
pagamento por despesa não efetivamente
realizada.

Operacional

X

CN1. Avaliação periódica do valor do bem, por meio da criação de um
CI1. Portaria de gestão da frota (Norma para
instrumento de avaliação do benefício da permanência de determinados
condução de viaturas operacionais e adm., BG
bens no patrimônio do CBMDF
125 de 5/7/1999 e Normatização de condução de
CN2. Mapeamento do processo de realização dos leilões
viaturas do CBMDF BG 119 de 26/6/2006.)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Negativo

SEPEC

Mitigar

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er23.Atraso no pagamento sem os
devidos ajustes administrativos

X

Mitigar

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

23

SEPEC

Alto

Dar publicidade
aos processos

Negativo

X

Médio

DEALF

22

SEPEC

Moderada

16

Negativo

Manter os controles existentes

CN1. Solicitação à SUPLE/EMG para que faça a Divulgação do Manual de
Gerenciamento de Projetos - Metodologia Aplicada.
CN2. Solicitar ao Órgão Setorial a Utilização de Metodologia de priorização
de demandas e o estabelecimento possíveis novos critérios que atendam
ao objetivo do processo.

Militar que executa este
processo na SEPEC,
demandante e o Gerente
do projeto

Catastrófica

Negativo

Macroprocesso de
Er20.Inviabilidade de aquisição
aquisição de bens e
de bens e de contratação de
contratação de serviços
serviços.

CN1. Solicitar ao demandante que verifique a disponibilidade do bem ou
serviço no mercado antes da proposição da demanda.

Militar que executa este
processo na SEPEC

Raro

Er15.Designação temerária ou
Macroprocesso de
insuficiência de pregoeiros (aspectos
aquisição de bens e
qualitativos e quantitativos
contratação de serviços
respectivamente)

Negativo

CN1. Mapeamento do processo de aquisição de bens ou contratação de
serviços por ata de registro de preços.
CN2. Divulgação do processo para os proprietários deste risco
CN3. Adequar o TR/PB ao objeto da ATA

Possível

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Er19.Não prorrogação de prazo de
vigencia dos contratos continuados

CN1. Utilização de linguagem clara e acessível na comunicação com os
setores envolvidos no processo.

CBMDF

DEALF

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

CN1.Solicitação à SUPLE/EMG para que faça a Divulgação do Manual de
Gerenciamento de Projetos - Metodologia Aplicada.

CI1. Envio com 120 dias de antecedência do
término do contrato. Portaria n° 53, de 23 de
outubro de 2012 (BG 200/2012 - Renovação de
contrato).
CI2. Decreto nº 40192 de 22/10/2019, envio com
12 meses de antecedência do término do
contrato para serviços continuados

Ca1. Excessiva demora na conclusão do processo
de desfazimento
Ca2. Falha na gestão patrimonial.
Cs1. prejuízos decorrentes da desvalorização dos
Ca3. Inobservância do acompanhamento da
bens
Financeiro/Orçament
perda de valor econômico dos bens da
Cs2. Impossibilidade de aquisição de novos bens.
ário
Corporação.
Cs3. Gastos de manutenção com os bens
Ca4. Inobservância da legislação pertinente
antieconômicos
Ca5. Entraves para a realização de leilões
Ca6. Falha na gestão de conhecimento

Operacional

Setor demandante e
todo o CBMDF

15

21

X

Extremo

Macroprocesso de
Er5.Inacessibilidade à Intenção de
aquisição de bens e registro de Preços - IRP e ou Plano de Negativo
contratação de serviços
Logística e Suporte - PLS

Maior

SEPEC

Maior

Negativo

Provável

Risco Chave

Provável

Er4.Não entendimento do
memorando de retorno ao
demandante (elementos que
tornaram o processo inviável)

Setor demandante e
todo o CBMDF

CI1. Metodologia de Gerenciamento de Projetos.
CI2. portaria 010 de 21 de agosto de 2018.
CI3. INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nºs 5/2017 e
01/2019, ambas do Ministério da Economia.
(Especialmente os novos artefatos exigidos para
o processo de contratação de serviços).

Gerente do risco

Setor demandante e
todo o CBMDF

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Cs1. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs2. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs3. Perda da validade na pesquisa de preços
Cs4. Retrabalho

Controles Necessários
(Ações de Controle )

CN1. Capacitação constante de militares:
1 - Portaria 010 de 21 de agosto de 2018.
2 - INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nºs 5/2017 e 01/2019, ambas do
Ministério da Economia. Especialmente os novos artefatos exigidos para o
processo de contratação de serviços
3 - DECRETO Nº 40.192, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019 que Inclui o art. 36A, no Decreto nº 36.520, de 28 de maio de 2015 que "estabelece diretrizes
e normas gerais de licitações, contratos e outros ajustes para a
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal e dá outras providências."
4 - LEI Nº 6.138, DE 26 DE ABRIL DE 2018, novo código de edificações do
DF.
5 - Portaria n° 53, de 23 de outubro de 2012 (BG 200/2012 - Renovação de
contrato) e do Decreto nº 40192 de 22/10/2019.
CN2. Limitar a rotatividade dos militares da DIMAT com a inclusão de
atrativos como o trabalho remoto.
CN3. Conscientização dos escalões suoperiores a respeito da manutenção
da ordem de análise dos processos.

Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
contratação do serviço
Cs2. Demora na aquisição do bem ou execução
do serviço
Cs3. Perda superveniente do objeto.
Cs4. Sobrecarga de trabalho
Cs5. Perda do contrato pela falta do pedido de
prorrogação.

DEALF

20

Controles Identificados (Existentes)

Ca1. Desconhecimento do teor do art. 25 da
portaria 010/2018
Ca2. Desconhecimento do teor da Portaria
53/2012
Ca3. Desconhecimento do Manual de
Gerenciamento de Projetos - Metodologia
Aplicada
Ca4. Ausência de aprovação do PB pela
autoridade competente

6

19

Atitude perante
o risco

Operacional

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

14

Nível de Risco

Negativo

DEALF

8

Probabilidad Impacto:
e:
Desprezível,
Improvável,
Menor,
Raro,
Moderada,M
Possível,
aior e
Provável ou Catastrófica

Er2.Chegada de demanda de
aquisições ou contratações fora do
prazo

3

DEALF

Áreas Impactadas

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

5

Consequências do evento

Operacional

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Causas do evento

Negativo

2

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Categoria do Risco
(Classificação)

Er1.Solução de continuidade das
demandas de aquisição de bens e
contratação de serviços

1

DEALF

Tipo

Ca1. Poucos analistas da SEPEC/DIMAT
Ca2. Grande quantidade de processos
Ca3. Longo período para formação dos analistas
Ca4. Alta rotatividade dos Militares
Ca5. Processos emergenciais que causam o
reposicionamento na ordem de análise do
sprocessos

Dar continuidade
ao pedidos
relativos às
Macroprocesso de
DEALF necessidades de
aquisição de bens e
suprimento,
contratação de serviços
manutenção,
obras e serviços.

4

Evento de Risco

CBMDF e sociedade

CBMDF

CBMDF

CBMDF

CBMDF e sociedade

CBMDF e sociedade

Possível

Raro

Improvável

Improvável

Improvável

Improvável

Maior

Moderada

Moderada

Moderada

Moderada

Maior

CI1. Aplicação de penalidades previstas em lei
(advertência, multa, suspensão temporária de
Não fazer nada participar em licitação, impedimento de contratar
com a adm pública)
CI 2. Consulta prévia ao SICAF

X

Mitigar

DICOA

X

Mitigar

CI1. Remanejar créditos.
CI2. Solicitar ações do EMG visando
descontingenciamento junto ao GDF.
CI3. Solicitar suplementação.

DIOFI

X

Mitigar

CI1. Capacitação dos militares à respeito da
legislação.
CI2. Check list com as ações que devem ser
desenvolvidas pelo setor.
CI3. Processos mapeados.
CI4. Distribuição das demandas mais complexas
aos militares mais experientes das seções.
CI5. Promover rodízio de pessoal nas funções.

DIOFI

X

Baixo

Médio

CI1. Liquidação da despesa sempre que
cumpridos os requisitos previstos nos normativos
Não fazer nada
vigentes.
CI2. Mapeamento do Processo de Restos a Pagar

Manter os controles existentes

Pregoeiro

CI1. Existe um setor específico de serviços
continuados (SESCO/DIMAT) para o
acompanhamento da execução destes
CN1. Sensibilizar a DIMAT sobre a necessidade de intensificação da
contratos.(Acompanhamento sistemático das
capacidade de trabalho da SESCO/DIMAT para acompanhamento dos
necessidades de suprimento, manutençãõo, obras
contratos contínuos de responsabilidade daquela setorial.
e serviços.)
CN2. Solicitar à Setorial que viabilize o correto levantamento das
CI2. Capacitação continuada dos militares para
necessidades dos serviços continuados
exercerem a função de executor de contratos
CN3. Controle DICOA junto aos executores de contrato
CI3. Controle de prazo de vigência dos contratos
pela SSERC (planilha Excel), com envio de alerta
à DIMAT

Alto

Baixo

CN1. Reduzir a taxa de movimentação de pessoal
CN2. Implementação de ações de blindagem contra pressões externas
CN3. Priorização de demandas
CN4. Definição clara dos prazos relativos às atividades constantes do
Macrorprocesso de aquisição de bens e contratação de serviços

DIMAT

SEPEC

X

Alto

Baixo

Manter os controles existentes

DICOA

CI1. Aplicação de penalidades previstas em lei
(advertência, multa, suspensão temporária de
participar em licitação, impedimento de contratar
com a adm pública)
CI2. Capacitação continuada dos militares para
exercerem a função de executor de contratos

Médio

CN2. Elaboração de um check list de saida do documerntop da DIMAT

CEMEV e CESMA

DICOA

Mitigar

Alto

Manter os controles existentes

CN1. Intensificar a capacitação dos militares

CN1. Acompanhamento das ameaças à execução orçamentária por parte
da SELOF/EMG e DIOFI/DEALF e sensibilização dos órgãos gestores dos
recursos sobre a necessidade de orçamento.

CN1. Solicitar ações ao DEHRU visando a redução da movimentação de
militares.

Manter os controles existentes

Mitigar

CI1. Orientação formal aos executores de
contrato para que celebrem termo aditivo
contratual para prorrogação motivada do prazo
de vigência, com vistas à preservação das
CN1. Divulgação do Mapeamento dos processos de pagamento.
condições de pagamento, sempre que houver
pendências no pagamento ao fornecedor, mesmo
que o objeto contratual tenha sido entregue.
CI2. Mapeamento do processo de pagamento.

Mitigar

CI1. Reavaliação periódica o processo de
planejamento orçamentário com vistas a não
inclusão de Programas de Trabalho sem os
elementos técnicos (Projeto Básico. Termo de
Referência, etc.) necessários à sua execução.

CN1. Produção de Check list com os elementos técnicos necessários para o
programa de trabalho.

Mitigar

CI1. Check List utilizado para averiguar as
exigências do processo de compras
CI2. Eventos e palestras informativas com os
órgãos setoriais

CN1. Emitir orientação formal à DICOA para que ele faça a orientação aos
executores de contrato sobreo correto enquadramento das despesas, em
especial no tocante a despesas oriundas em um exercício e pagas em
outro, de forma a evitar o fato ora relatado.

Mitigar

CI1. Determinação ao setor responsável pela
emissão dos documentos Nota de Lançamento e
Previsão de Pagamento que verifique se o
processo está devidamente instruído com a
autorização do Ordenador de despesas para
cada fase e posterior conclusão dos
procedimentos subsequentes.
CI2. Existência de subseções para revisão das
atividades do processo.
CI3. Segregação de funções
CI4. Mapeamento de processos

SSCONT

SSLIQ

Subdiretor da DIOFI

DIOFI

X

DIOFI

X

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Decisões perante o risco

Não fazer
nada

Manter os
controles
existentes

Tratar o risco
(mitigar)

1

Rever os
objetivos

Realizar
análises
adicionais

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo de Gestão de Riscos

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo iterativo
Selecionar a(s) opção(ões)
mais apropriada(s) de tratamento
de riscos envolve balancear os
benefícios potenciais derivados
em relação ao alcance dos
objetivos, face aos custos,
esforço ou desvantagens da
implementação

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Opções de tratamento de riscos

Evitar o risco

Reter o risco

Assumir ou
aumentar o
risco

Remover a
fonte de risco

Mudar a
probabilidade

Mudar as
Compartilhar
consequências
o risco

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Justi cativa para o tratamento de riscos

Considerações econômicas
Obrigações da organização
Compromissos voluntários
Pontos de vista das partes interessadas
Critérios
de risco

Objetivos

s


fi

Recursos disponívei

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo de Gestão de Riscos

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo de Gestão de Riscos

Resultados
esperados

Consequências

não
pretendidas

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Objetivo do tratamento de riscos

Riscos
Inerentes
2

3

4

Controles

1

Riscos
Residuais
(remanescente)

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Objetivo do tratamento de riscos

Riscos
Inerentes

s


Controles

Riscos
Residuai
(remanescente)
1

2

3

4

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Objetivo do tratamento de riscos

s


Riscos
Inerentes
2

3

4

Controles

1

Riscos
Residuai
(remanescente)
1

2

3

4

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Objetivo do tratamento de riscos

4

1
3
2

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Objetivo do tratamento de riscos

3
4
2

1

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Produtos da implantação - Principais artefatos

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Unidad
e

1

Dar continuidade
ao pedidos
relativos às
Macroprocesso de
DEALF necessidades de
aquisição de bens e
suprimento,
contratação de serviços
manutenção,
obras e serviços.

2

3

4

5

6

7

8

ESTABELECIMENTO DE
ESCOPO, CONTEXTO E
CRITÉRIO
DEALF/CBMDF

2019
Projeto Gestão de Riscos - Estabelecimento do Contexto
DEALF/CBMDF

Objetivo
estratégico
Macroprocesso/Ativid
(Regimento
ade
interno, PEI, AR)

Id

DEALF

DEALF

DEALF

DEALF

DEALF

DEALF

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Processo das
Demandas

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Evento de Risco

Tipo

Categoria do Risco
(Classificação)

Er1.Solução de continuidade das
demandas de aquisição de bens e
contratação de serviços

Negativo

Operacional

Er2.Chegada de demanda de
aquisições ou contratações fora do
prazo

Er3.Chegada de demanda de
aquisições ou contratações sem
passar pelas instâncias superiores
responsáveis

Er4.Não entendimento do
memorando de retorno ao
demandante (elementos que
tornaram o processo inviável)

Negativo

Negativo

Negativo

Macroprocesso de
Er5.Inacessibilidade à Intenção de
aquisição de bens e registro de Preços - IRP e ou Plano de Negativo
contratação de serviços
Logística e Suporte - PLS

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er6.Não encontrar objeto semelhante
na pesquisa de preços ou fora das
Negativo
orientações da Portaria 514

Er7.Incompatibilidade entre a
Macroprocesso de
especificação comunicada
aquisição de bens e
inicialmente e o objeto adquirido ou
contratação de serviços
serviço contratado

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er8.Não análise de demandas de
aquisição de bens e contratação de
serviços prioritárias

Negativo

Negativo

Operacional

Operacional

Causas do evento

Consequências do evento

Áreas Impactadas

Ca1. Poucos analistas da SEPEC/DIMAT
Ca2. Grande quantidade de processos
Ca3. Longo período para formação dos analistas
Ca4. Alta rotatividade dos Militares
Ca5. Processos emergenciais que causam o
reposicionamento na ordem de análise do
sprocessos

Cs1. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs2. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs3. Perda da validade na pesquisa de preços
Cs4. Retrabalho

Setor demandante e
todo o CBMDF

Ca1. Desconhecimento do teor do art. 25 da
portaria 010/2018
Ca2. Desconhecimento do teor da Portaria
53/2012
Ca3. Desconhecimento do Manual de
Gerenciamento de Projetos - Metodologia
Aplicada
Ca4. Ausência de aprovação do PB pela
autoridade competente

Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
contratação do serviço
Cs2. Demora na aquisição do bem ou execução
do serviço
Cs3. Perda superveniente do objeto.
Cs4. Sobrecarga de trabalho
Cs5. Perda do contrato pela falta do pedido de
prorrogação.

Setor demandante e
todo o CBMDF

Ca1. Desconhecimento do teor do art. 25 da
portaria 010/2018
Ca2.
Desconhecimento do teor da Portaria 53/2012
Ca3. Desconhecimento do Manual de
Gerenciamento de Projetos - Metodologia
Aplicada
Ca4. Falha na gestão de conhecimento

Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
contratação do serviço.
Cs2. Demora na aquisição do bem ou execução
do serviço.
Cs3. Perda superveniente do objeto.
Cs4.Sobrecarga de trabalho

Ca1. Desconhecimento do teor da portaria
010/2018
Ca2. Desconhecimento do Manual de
Gerenciamento de Projetos - Metodologia
Aplicada.
Ca3. Desconhecimento técnico para produção
dos artefatos do projeto
Ca 4. Desconhecimento da terminologia
empregada nas Instruções Normativas 04/2017
e 01/2019, ambas do Ministério da Economia

Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
contratação do serviço
Cs2. Demora na aquisição do bem ou execução
do serviço.
Cs3. Perda superveniente do objeto.
Cs4. Sobrecarga de trabalho

Operacional

Ca1. Falta de conhecimento do chamamento
para a ata
Ca2. Omissão diante de uma ata da qual se tem
conhecimento.
Ca3. Não atendimento das exigências para ser
partícipe da ata
Ca4. Demanda mal justificada para o Planos de
Suprimentos (PLS) do GDF.

Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
contratação do serviço na qualidade de
participante da ata
Cs2. Gera processo mais complexo na adesão à
ARP, a qual exige uma série de trâmites nos
órgãos envolvidos.
Cs3. Perder a possibilidade de economia de
escala
Cs4. Negativa do órgão gerenciador

Operacional

Ca1. Especificidade do Bem ou serviço
Ca2. Não verificar a disponibilidade do bem ou
serviço no mercado antes da proposição da
demanda.
Ca3. Quantidade especificada diferente da
encontrada no mercado ou fora da conformidade
com a portaria 514
Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
Ca4. Dimensionamento de equipamentos
contratação do serviço
incompatível da real necessidade do CBMDF
Cs2. Licitação Deserta ou Fracassada
Ca5. Ausência de comprovaçãõo de necessidades
Cs3. Retorno ao demandante para correções e ou
do órgão na fase de planejamento da
elaboração do novo PAM/PES
contrataçãõo.
Cs4. Demora na entrega do bem ou execução do
Ca6. Falha na especificação para a aquisição de
serviço.
Cs5. Aquisição de bem ou
Bens, contratação de Serviços e a construção de
contratação de um serviço inadequado e sem
unidades
efetividade de emprego
Ca7. Desconhecimento técnico a respeito do bem
ou sobre a execução do serviço
Ca8. Erro no processo de pedidos de aquisição de
materiais ou de execução de serviços pelo
demandante.
Ca9. Erro na análise conformidade da DIMAT
Ca3. Erro na análise conformidade da DICOA

Operacional

Operacional

Operacional

Ca1. Especificidade do Bem ou serviço.
Ca2. Não verificar a disponibilidade do bem ou
serviço no mercado antes da proposição da
demanda.
Ca3. Inobservância de falhas no PAM ou PES pelo
DEALF
Ca4. Desconhecimento técnico a respeito do bem
ou sobre a execução do serviço
Ca5. Falha na gestão de conhecimento

Ca1. Poucos analistas da SEPEC/DIMAT
Ca2. Grande quantidade de processos
Ca3. Longo período para formação dos analistas
Ca4. Alta rotatividade dos Militares
Ca5. Falta de metodologia de priorização
Ca6. Processos emergenciais por falta de
continuidade de materiais de consumo

Cs1. Inexecução do serviço/obra
Cs2. Penalidades aplicadas à empresa
Cs3. Ausência de licença ambiental e falhas de
gestão de projeto de engenharia na execuçãõo
de obras.
Cs4. Aquisição de bem ou contratação de um
serviço inadequado e sem efetividade de
emprego

Cs1. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs2. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs3. Perda da validade na pesquisa de preços

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

10

DEALF

Captar e gerir
recursos
financeiros para
executar a
estratégia (OE)

Processo de
desfazimento

Er10.Depreciação dos bens
inservíveis/antieconômicos

Ca1. Excessiva demora na conclusão do processo
de desfazimento
Ca2. Falha na gestão patrimonial.
Cs1. prejuízos decorrentes da desvalorização dos
Ca3. Inobservância do acompanhamento da
bens
Financeiro/Orçament
Negativo
perda de valor econômico dos bens da
Cs2. Impossibilidade de aquisição de novos bens.
ário
Corporação.
Cs3. Gastos de manutenção com os bens
Ca4. Inobservância da legislação pertinente
antieconômicos
Ca5. Entraves para a realização de leilões
Ca6. Falha na gestão de conhecimento
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DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er11.Erro na confecção do
memorando de aprovo

Negativo

Operacional

12

DEALF

Especificar
Macrorprocesso de
Er12.Impossibilidade de cumprimento
tecnicamente a
aquisição de bens e de todas as recomendações da ASJUR Negativo
aquisição de Bens contratação de serviços
ou COPLI/SELIC.

Operacional

9

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er9.Perda da validade das pesquisa
de preço

Negativo

13

DEALF

Realizar análise
de conformidade

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er13.Falta de recurso humano
especializado para realização da
análise de conformidade

Negativo

14

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er14.Escolha errada da modalidade

Negativo

Operacional

Provável

Provável

Maior

Maior

Nível de Risco

Atitude perante
o risco

Extremo

Mitigar

Controles Identificados (Existentes)

Extremo

Mitigar

Setor demandante e
todo o CBMDF

Possível

Maior

Alto

Mitigar

CI1. Decreto Distrital nº 31817, 21 de jun. de
2010.
CI2. Metodologia de Gerenciamento de Projetos.
CI3. Portaria 010 de 21 de agosto de 2018

Setor demandante e
todo o CBMDF

Setor demandante e
todo o CBMDF

Possível

Possível

Maior

Moderada

Alto

Médio

Mitigar

Mitigar

CI1. Convocação do demandante à DIMAT para
esclarecimento das incorreções

CI1. Militar designado para o acompanhamento
diário no site Comprasnet e central de compras
para identificação de IRP e ou PLS

Setor demandante e
todo o CBMDF

Possível

Moderada

Médio

Mitigar

CI1. Chamamento público
CI2. Portaria 514/2018 - SEPLAG que trata dos
requisitos da pesquisa de preços
CI3. Plano de negócios.
CI4. Check list utilizado para averiguar as
exigências do processo de compras
CI5. Eventos e palestras informativas
com os órgãos setoriais

Setor demandante e
todo o CBMDF

Setor demandante e
todo o CBMDF

Raro

Provável

Raro

Maior

Maior

Catastrófica

Médio

Extremo

Mitigar

Mitigar

CI1. Cronograma físico e financeiro do executor
CI2. Controle das etapas e do cronograma do
projeto no GPWeb por meio da EAP
CI3. Disponibilização de engenheiros civis pelo
COMAP para acompanhamento da obra
CI4. Memorando de aprovo
CI5. Exigências da documentação para
prosseguimento da obra(RT, licenças e projetos e
demais documentos)

CI1. Metodologia de Gerenciamento de Projetos.
CI2. portaria 010 de 21 de agosto de 2018.
CI3. INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nºs 5/2017 e
01/2019, ambas do Ministério da Economia.
(Especialmente os novos artefatos exigidos para
o processo de contratação de serviços)

CN1. Mapeamento do processo de aquisição de bens ou contratação de
serviços por ata de registro de preços.
CN2. Divulgação do processo para os proprietários deste risco
CN3. Adequar o TR/PB ao objeto da ATA

CN1. Solicitar ao demandante que verifique a disponibilidade do bem ou
serviço no mercado antes da proposição da demanda.

TRATAMENTO DE RISCOS
Diretoria de Vistorias
PLANO DE AÇÃO (5W2H)
ESCOPO

Evento de Risco

Er1. Aumento da segurança contra
incêndios urbanos

Chefe da SEPEC

Chefe da SEPEC

Nível de Risco

Alto

5W
Controle existentes

CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CI2. Ações de conscientização da
sociedade quanto a prevenção de
incêndio.
CI3. Fiscalizações constantes.
CI4. Operações integradas da
Secretaria de Segurança Pública.

O quê?
(Controle)

A produção contínua de aulas virtuais, assim como a atualização das existentes, permite que o curso não sofra
interrupções e também a existência de mais alunos formados por ser em formato semipresencial.

CN2. Produção de aulas virtuais para promoção da conscientização da população.

Para aumentar o alcance e o conhecimento da população sobre segurança contra incêndio e pânico.

CN3. Divulgação do material informativo produzido à sociedade nas redes sociais.

X

Médio

X

Chefe da SEPEC

Manter os controles existentes

Militar que executa este
processo na SEPEC

CN1. Solicitação à SUPLE/EMG para que faça a Divulgação do Manual de
Gerenciamento de Projetos - Metodologia Aplicada.
CN2. Solicitar ao Órgão Setorial a Utilização de Metodologia de priorização
de demandas e o estabelecimento possíveis novos critérios que atendam
ao objetivo do processo.

Mitigar

DIMAT

Improvável

Moderada

Baixo

Mitigar

CI1. Análise pelos demandante, DIMAT e DEALF

Setor demandante e
todo o CBMDF

Provável

Maior

Extremo

Mitigar

CI1. Check list utilizado para averiguar as
exigências do processo de compras
CI2. Eventos e palestras informativas com os
órgãos setoriais

SEPEC

Manter os controles existentes

CN2. Elaboração de um check list de saida do documerntop da DIMAT

Manter os controles existentes

SEPEC

X

SEPEC

X

CEMEV e CESMA

DIMAT

SEPEC

Possível

Catastrófica

Extremo

Mitigar

CI1. Redistribuição de atividades, com
acumulação de função
CI2. Check list que mostra as ações a serem
praticadas na análise de conformidade

Sub DICOA

X

Todos os setores do
CBMDF

Improvável

Maior

Médio

Mitigar

CI1. Check list que mostra as ações a serem
praticadas na análise de conformidade da DICOA CN1. Capacitação do pessoal a respeito da legislação
e da ASJUR

Diretor da DICOA

X

Cs1. Não aquisição do bem ou contratação do
serviço
Cs2. Nulidade do processo.
Cs3. Retrabalho para Correção dos erros
apontados .
Cs4. Atraso na realização das atividades e o
atendimento da demanda.
Cs5. Impugnação alertando para correções
necessárias
Cs6. Cadastramento incorreto no Comprasnet
Cs7. Escolha errada da minuta
Cs8. Confecção da minuta com incorreções
Cs9. Incompatibilidade temporal da publicidade
em DODF e comprasnet
Cs10. Lançamento equivocado por item ou grupo
Cs11. Não reserva de cota para ME/EPP
Cs12. Comprometimento da execução
Cs13. Remarcação da data de abertura do
pregão (atraso).
Cs14. Descontinuidade do processo.

Todos os setores do
CBMDF

Possível

Maior

Alto

Mitigar

CI1. Capacitação do pessoal a respeito da
legislação
CI2. Capacitação do pessoal a respeito da
utilização do sistema Comprasnet
CI3. Supervisão de militar especialista
CI4. Utilização de minuta padronizada
CI5. Capacitação do pessoal a respeito do
processo licitatório

CN1. Distribuição das demandas mais complexas aos pregoeiros mais
experientes.
CN2. Desenvolvimento de ações reconhecimento (Programa reconhecer)
CN3. Implementação de check list's.
CN4. Disponibilização de um ambiente adequado à atividade
CN5. Desenvolvimento de capacitação continuada de pessoal a respeito do
processo licitatório

Diretor da DICOA

X

Fomentar

CI1. Capacitação do pessoal a respeito da
legislação

CN1. Banco de dados para gestão de conhecimento sobre impugnações
anteriores

DEALF

Dar publicidade
aos processos

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er16.Impugnação alertando para
correções necessárias

Negativo Estratégico/Projetos

Ca1. Erro no processo de pedidos de aquisição de
Cs1. Correção dos erros apontados
materiais ou de execução de serviços pelo
Cs2. Retrabalho .
demandante.
Ca2. Erro na análise conformidade da DIMAT
Atraso no atendimento da demanda
Ca3. Erro na análise conformidade da DICOA
Cs4. Aquisição do objeto adequado
Ca4. Falha na gestão de conhecimento

Descontinuidade dos
processo

Provável

Maior

Extremo

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er17.Recusa do adjudicatário
(empresa vencedora) em assinar o
contrato

Negativo

Operacional

Ca1. Conjuntura de mercado (fator externo)

Cs1. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs2. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).

Todos os setores do
CBMDF

Possível

Moderada

Médio
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DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
Er18. Inexecução total ou parcial do
aquisição de bens e
contrato
contratação de serviços

Negativo

Operacional

Ca1. Conjuntura de mercado (fator externo)
Ca2. Omissão ou execução falha do por parte do
executor
Ca3. Falhas na ﬁscalização e acompanhamento
de contrato

Cs1. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs2. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs3. Atraso na realização das atividades.
Cs4. Retrabalho (Nova licitação).

Todos os setores do
CBMDF

Provável

Moderada

Alto

Mitigar

CI1. Aplicação de penalidades previstas em lei
(advertência, multa, suspensão temporária de
participar em licitação, impedimento de contratar
com a adm pública)
CI2. Capacitação continuada dos militares para
exercerem a função de executor de contratos

19

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Negativo

Operacional

Ca1. Falta de interesse da empresa de
permanecer no contrato
Ca2. Perda de prazo por parte do executor para
formulação do pedido de prorrogação.
Ca3. Falha na gestão de conhecimento
Ca4. Dimensionar incorretamente as
necessidades dos serviços continuados (DIMAT)

Cs1. Descontinuidade do serviço.
Cs2. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs3. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs4. Atraso na realização das atividades.
Cs5. Retrabalho (Nova licitação).
Cs6. Contratação emergencial
Cs7. Questionamentos dos órgãos de controle

Todos os setores do
CBMDF

Possível

Maior

Alto

Mitigar
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DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
Er20.Inviabilidade de aquisição
aquisição de bens e
de bens e de contratação de
contratação de serviços
serviços.

Cs1. Impossibilidade de aquisição de novos bens
ou contratação de serviços.
Cs2. Demanda reprimida.
Cs3. Perda da cobertura de um serviço
continuado.
Cs4. Retorno ao EMG para correções.
Cs5. Impugnação alertando para correções
necessárias.
Cs6. Comprometimento das atividades do CBMDF

CBMDF e sociedade

Possível

Maior

Alto
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DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
Er21.Inviabilidade de aquisição
aquisição de bens e
de bens e de contratação de
contratação de serviços
serviços.

Negativo

Operacional

Ca1. Falta de pessoal.
Cs1. Impossibilidade de aquisição de novos bens
Ca2. Taxa de movimentação de pessoal elevada. ou contratação de serviços.
Ca3. Necessidade de Know How para a
Cs2. Nulidade do processo.
realização das atividades.
Cs3. Atraso na realização das atividades e o
Ca4. Perfil profissiográfico do militar.
atendimento da demanda.
Ca5. Demanda de tempo prolongado para
Cs4. Retrabalho para correções dos erros.
capacitação do militar.
Cs5. Atraso no pagamento.
Ca6. Incorreção do processo licitatório
Cs6. Contestação pelos órgãos de controle da
Ca7. Falha na gestão de conhecimento
falta de higidez do processo licitatório
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DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
Er22.Inconsistências nos
aquisição de bens e
procedimentos relativos à inscrição
contratação de serviços
de restos a pagar.

Negativo

Operacional

Ca1. Intempestividade na adoção dos
procedimentos necessários para a regular
liquidação da despesa, que se enquadrava no
conceito de Restos a Pagar Processados.
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DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er23.Atraso no pagamento sem os
devidos ajustes administrativos

Negativo

Operacional

24

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

Er24.Programas de trabalho sem
execução

Negativo

25

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
Er25.Despesa efetivada à conta de
aquisição de bens e
Negativo
elemento de despesa não apropriado
contratação de serviços

DEALF

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

Macroprocesso de
aquisição de bens e
contratação de serviços

CI1. Aplicação de penalidades previstas em lei
(advertência, multa, suspensão temporária de
Não fazer nada participar em licitação, impedimento de contratar
com a adm pública)
CI 2. Consulta prévia ao SICAF

CN1. Reduzir a taxa de movimentação de pessoal
CN2. Implementação de ações de blindagem contra pressões externas
CN3. Priorização de demandas
CN4. Definição clara dos prazos relativos às atividades constantes do
Macrorprocesso de aquisição de bens e contratação de serviços

Manter os controles existentes

X

DICOA

X

CI1. Existe um setor específico de serviços
continuados (SESCO/DIMAT) para o
acompanhamento da execução destes
CN1. Sensibilizar a DIMAT sobre a necessidade de intensificação da
contratos.(Acompanhamento sistemático das
capacidade de trabalho da SESCO/DIMAT para acompanhamento dos
necessidades de suprimento, manutençãõo, obras
contratos contínuos de responsabilidade daquela setorial.
e serviços.)
CN2. Solicitar à Setorial que viabilize o correto levantamento das
CI2. Capacitação continuada dos militares para
necessidades dos serviços continuados
exercerem a função de executor de contratos
CN3. Controle DICOA junto aos executores de contrato
CI3. Controle de prazo de vigência dos contratos
pela SSERC (planilha Excel), com envio de alerta
à DIMAT

DICOA

X

Mitigar

CI1. Remanejar créditos.
CI2. Solicitar ações do EMG visando
descontingenciamento junto ao GDF.
CI3. Solicitar suplementação.

DIOFI

X

DIOFI

X

CN1. Acompanhamento das ameaças à execução orçamentária por parte
da SELOF/EMG e DIOFI/DEALF e sensibilização dos órgãos gestores dos
recursos sobre a necessidade de orçamento.

CBMDF e sociedade

Possível

Maior

Alto

Mitigar

CI1. Capacitação dos militares à respeito da
legislação.
CI2. Check list com as ações que devem ser
desenvolvidas pelo setor.
CI3. Processos mapeados.
CI4. Distribuição das demandas mais complexas
aos militares mais experientes das seções.
CI5. Promover rodízio de pessoal nas funções.

Cs1. Comprometimento da programação
financeira do CBMDF.

CBMDF

Raro

Moderada

Médio

Não fazer nada

CI1. Liquidação da despesa sempre que
cumpridos os requisitos previstos nos normativos
vigentes.
CI2. Mapeamento do Processo de Restos a Pagar

Ca1. Falha na execução orçamentária e
contratual, em decorrência da realização de
pagamento fora das condições contratadas.
Ca2. Falha na gestão de conhecimento

Cs1. Geração de passivo a pagar relativo à
atualização monetária incidente sobre
pagamento efetuado fora do prazo e das
condições contratadas;
Cs2. Comprometimento da regular execução
orçamentária por ter que assumir eventuais
passivos oriundos de demandas judiciais;
Cs3. Possibilidade de o CBMDF se tornar réu em
demanda judicial futura para ressarcimento de
valores não pagos a fornecedores.

CBMDF

Improvável

Moderada

Baixo

Mitigar

CI1. Orientação formal aos executores de
contrato para que celebrem termo aditivo
contratual para prorrogação motivada do prazo
de vigência, com vistas à preservação das
CN1. Divulgação do Mapeamento dos processos de pagamento.
condições de pagamento, sempre que houver
pendências no pagamento ao fornecedor, mesmo
que o objeto contratual tenha sido entregue.
CI2. Mapeamento do processo de pagamento.

Operacional

Ca1. Inclusão na Lei Orçamentária Anual – LOA
de Programas de Trabalho sem prerrogativas
técnicas para execução.

Cs1. Desperdício orçamentário pela manutenção
de Dotação em Programas de Trabalho sem
empenho.

CBMDF

Improvável

Moderada

Baixo

Mitigar

CI1. Reavaliação periódica o processo de
planejamento orçamentário com vistas a não
inclusão de Programas de Trabalho sem os
elementos técnicos (Projeto Básico. Termo de
Referência, etc.) necessários à sua execução.

CN1. Produção de Check list com os elementos técnicos necessários para o
programa de trabalho.

Operacional

Ca1. Interpretação equivocada da legislação.
Ca2. Falha na gestão de conhecimento

Cs1. Não garantir a Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs2. Perder a temporalidade no atendimento as
demandas de Infraestrutura apropriada às
atividades operacionais e administrativas (OE).
Cs3. Atraso na realização das atividades.
Cs4. Retrabalho (Nova licitação).

CBMDF e sociedade

Improvável

Moderada

Baixo

Mitigar

CI1. Check List utilizado para averiguar as
exigências do processo de compras
CI2. Eventos e palestras informativas com os
órgãos setoriais

CN1. Emitir orientação formal à DICOA para que ele faça a orientação aos
executores de contrato sobreo correto enquadramento das despesas, em
especial no tocante a despesas oriundas em um exercício e pagas em
outro, de forma a evitar o fato ora relatado.

Operacional

Ca1. Inobservância ao procedimento de
liquidação e pagamento de despesa
Ca2. Falha na gestão de conhecimento

Cs1. Emissão de nota de lançamento sem
comprovação de verificação prévia da liquidação
da despesa;
Cs2. Possibilidade de serviço prestado fora das
condições estabelecidas em contrato, bem como
pagamento por despesa não efetivamente
realizada.

Mitigar

CI1. Determinação ao setor responsável pela
emissão dos documentos Nota de Lançamento e
Previsão de Pagamento que verifique se o
processo está devidamente instruído com a
autorização do Ordenador de despesas para
cada fase e posterior conclusão dos
procedimentos subsequentes.
CI2. Existência de subseções para revisão das
atividades do processo.
CI3. Segregação de funções
CI4. Mapeamento de processos

CBMDF e sociedade

Improvável

Maior

Médio

CN1. Solicitar ações ao DEHRU visando a redução da movimentação de
militares.

Manter os controles existentes

Alto

Até dezembro 2021

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DIVIS

DIVIS

Chefe do estúdio da DIVIS

Chefe do estúdio da DIVIS

Até agosto de 2022

Até agosto de 2022

SSCONT

SSLIQ

Subdiretor da DIOFI

DIOFI

X

DIOFI

X

Avaliação
Quanto?
(Custo/Investimento)

Avaliação do Controle

Periodicidade
da Avaliação

Situação

1 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1 - Prazos definidos para os cursos sem necessidade de alteração.
2 - Aumento no número de militares formados.

Anual

Não implantado

Como fazer?
1 - Levantamento das normas(leis, instruções normativas,etc) que sofreram alterações no ano anterior a
verificação.
2- Análise das vídeo aulas que sofreram alteração normativa.
3. Realizar contato com instrutor responsável para agendamento de nova gravação.
4- Gravação da aula.
5- Edição da aula.
6- Inserção na plataforma MOODLE, no DELPHOS e YOUTUBE.
1 - Verificação dos materiais disponibilizados nas redes sociais, site, eventos externos.
2 - Análise para atualização do material.
3-Produção de novo material(atualizado)
4- Produção de novos materiais, com outro assunto ou abordagem.
1 - Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

1 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Anual

Não implantado

1- Aumento do número de visualizações das mídias.
2-Aumento do número de "seguidores" nas redes sociais,
aumentando assim o alcance do conteúdo produzido.
3-Análise comparativa entre número de incêndios ocorridos no ano
anterior e o ano da verificação no DF.

Anual

Não implantado

1- Relatório de reuniões ocorridas.
2- Atualização da planilha de acompanhamento das alterações no
sistema.

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

1- Acompanhamento das reuniões de atualização do sistema.
2-Atualização dos novos recursos disponíveis.

3 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Assessor do estúdio da DIVIS Até dezembro de 2022

1 - Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

4 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Sabendo onde estão lotados, quantos militares podem ser empregados na DIVIS, quantos irão se aposentar em curto
prazo(até 5 anos) teremos como planejar as próximas especializações.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até fevereiro 2022

1- Levantamento dos militares formados pelo CEPi na ativa.
2- Levamtamento das lotações dos militares sitados acima.
3- Verificação tempo de serviço dos militares lotados na DIVIS.
4- Relatório de quantitativo mínimo necessário para prestação dos serviços básicos disponibilizados pela
DIVIS.

5 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Diminuindo o número de militares em atividades internas a DIVIS terá mais militares atuando nas fiscalizações externas.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até fevereiro 2023

1- Acompanhamento das reuniões de atualização do sistema.
2-Atualização dos novos recursos disponíveis.

6 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Informatizando a documentação gerada(tablets gerando documentação no local) aumentamos a quantidade de locais
vistoriados diminuindo o tempo gasto com a produção posterior desses documentos, como é feito atualmente.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até agosto 2022

1- Verificar o andamento do processo de compra de tablets executado pela DITIC.
2- Capacitar os militares para utilização da ferramenta.
3- Adaptações e atualizações do sistema SCIP/INOVA para o uso dos tablets.

7 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Para manutenção da segurança contra incêndio e pãnico em todas as edificações existentes.

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até julho 2022

Para identificar a maior incidência de incêndios em determinada edificação(por tipo ou ocupação)

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até fevereiro 2022

Para que as normas não fiquem desatualizadas em relação aos sistemas disponibilizados no mercado aos cidadãos.

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até dezembro 2021

Mapeando os processos pode-se identificar as fases necessárias e implementar ferramentas do sistema para tornar o
serviço mais eficiente aprimorando o sistema.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até fevereiro 2023

Com a disponibilização de informações e instruções sobre como solicitar um serviço no CBMDF os cidadãos terão
facilidade em ter suas demandas resolvidas de forma rápida e prática.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até dezembro 2022

1- Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

CN1. Mapear todos os processos de investigação de incêndio

Entender e conhecer em detalhes os processos da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

Apontar todos os atores, atividades e documentos envolvidos no macroprocesso da DIEAP. Mapear o
referido processo e publicar em BG. Publicar em BG.

CN2. Unificação de todas as instruções Normativa em um único documento.

Manter integridade da legislação administrativa

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Atualizar e reunir em um ínico documento as prescrições de caráter administrativos da DINVI

DINVI

Chefe da SEINV

Até junho 2022

Atualizar e reunir em um único documento as prescrições de procedimentos finalísticos de execução dos
serviços de investigação

CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CN2. Fomentar a automatização e aprimoramento do sistema SCIP/INOVA.
Cs2. Sistematização e aprimoramento
do SCIP/INOVA.

CN1. Atualização das normas sempre que forem identifcadas novas demandas.
Cl1. Grupos de trabalho para
produção e atualização das normas de
segurança contra incêndio.
CN2. Análise de pesquisas desenvolvidas na DINVI com dados das perícias realizadas.
Cl2. Divulgação das leis e normas
aplicáveis ao DF quanto a segurança
e pânico no site da Corporação.
CN3. Verificação por meio das demandas geradas no credenciamento de novas tecnologias não
contempladas pelas normas atuais.
CN2. Automatização, atualização e aprimoramento do sistema SCIP/INOVA.
CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CI2. Sistematização e aprimoramento CN3. Produção de mídias para divulgação dos serviços e divulgação do material informativo
do SCIP/INOVA
produzido à sociedade nas redes sociais.

CN4. Elaborar POP do oficial de investigação de incêndio, do técnico em investigação de incêndio
CI1. Regimento Interno
CI2. Instruções Normativas existentes. (técnico em informe de investigação de incêndio, fotográfo, condutor e operador de viatura) e do
técnico em exame laboratorial.
CI3. Política de SCIP.
CI4. Manual de Perícia de Incêndio.
CN5. Demandar atualização e revisão da Política de SCIP.
CI5. SCIPWEB
CI6. Portaria de Integração
CN6. Demandar a atualização da Portaria Conjunta PCDF/CBMDF.
PCDF/CBMDF.
CN7. Disponibilizar todas as leis, decretos, normas e instrumentos legais e técnicos referentes à
investigação de incêndio para fácil consulta na intranet.

Normatizar os procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

Até agosto de 2022

1- Levantamento dos novos sistemas existentes no mercado.
2- Encaminhamento de documento ao DESEG para que seja formada a comissão de estudo e, caso
necessário, alteração da norma.
1- Solicitar à DINVI dados das pesquisas realizadas e analisar estatisticamente a maior demanda dentre os
incêndios periciados.
1- Levantamento dos novos sistemas existentes no mercado não contemplados pelas normas do CBMDF.
1- Mapear os processos dos serviços prestados pela DIVIS
2- Propor alterações na tramitação dos processos para aumentar a celeridade.

Atualizar e aperfeiçoar documento que norteia a execução de SCIP no DF.

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto 2021

Reunir e encaminhar demandas da equipe de investigação de incêndio para atualização da Política

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto 2021

Reunir e encaminhar demandas da equipe de investigação de incêndio para atualização da Portaria

Dar publicidade às normas da DINVI, de forma que seja facilmente consultável à equipe

DINVI

Chefe da SEINV

Até agosto de 2021

Atualizar e aperfeiçar procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

DINVI

Diretor da DINVI

Até junho 2022

Anual

Não implantado

9 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório identificando as edificações(ocupação, tipo, área) com
maior frequência de incidentes dentre os incêndios periciados.

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

anual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

10 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório sobre sistemas observados não contemplados pelas
normas do CBMDF.
1- Mapeamento dos processos da DIVIS
12 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
2- Relatório de alterações na tramitação com proposição de alteração
homem/hora trabalhada.
nas instruções normativas da diretoria.
1- Relatório estatístico de tempo entre a solicitação de um serviço e a
execução do serviço pelos fiscalizadores.
2- Análise comparativa anual entre o número de processos
13 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
"retornados ao solicitante" por erro na solicitação.
homem/hora trabalhada.
3-Análise comparativa entre número de incêndios ocorridos no ano
anterior e o ano da verificação no DF.
Não se aplica.
Publicação em BG
Apenas homem/hora trabalhada.

Criar documento online de colaboração e reunião de demandas do serviço

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto de 2021

CN1. Tranformar as Instruções Normativas em um único Procedimento Administrativo Padrão (PAP). Normatizar os procedimentos administrativos da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Atualizar e reunir em um ínico documento as prescrições de caráter administrativos da DINVI

CN2. Elaborar POP do oficial de investigação de incêndio, do técnico em investigação de incêndio
(técnico em informe de investigação de incêndio, fotográfo, condutor e operador de viatura) e do
técnico em exame laboratorial.

DINVI

Diretor da DINVI

Até junho 2022

Atualizar e reunir em um único documento as prescrições de procedimentos finalísticos de execução dos
serviços de investigação

Normatizar os procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

1- Relatório sobre sistemas observados não contemplados pelas
normas do CBMDF.

Publicar todos documentos em uma área do Portal do CBMDF

CN9. Revogar Guia de Investigação de Incêndio e todas as antigas Instruções Normativas do antigo
Manter integridade da legislação técnica
CIPI e da DINVI."

Publicar revogação, consolidando o Manual de Perícia de Incêndio como bibliografia oficial da DINVI

PLANO DE
IMPLANTAÇÃO DAS
AÇÕES DE CONTROLE

CI1. Regimento Interno
CI2. Instruções Normativas existentes. CN4. Disponibilizar todas as leis, decretos, normas e instrumentos legais e técnicos referentes à
CI3. Processo único de Circulares da investigação de incêndio para fácil consulta na intranet.
DINVI.
CN5. Estabelecer revisão anual do POP e PAP da DINVI.
CI4. Manual de Perícia de Incêndio.
CI5. SCIPWEB
CN6. Manter ao menos um militar como focal point da DITIC e exclusivo para manutenção e
CI6. Portaria de Integração
atualização do SCIP
PCDF/CBMDF.
CI7. Iniativas de PCC.

Atualizar e aperfeiçoar documento que norteia a execução a perícia de incêndio no DF.

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto 2021

Dar publicidade às normas da DINVI, de forma que seja facilmente consultável à equipe

DINVI

Chefe da SEINV

Até agosto de 2021

Atualizar e aperfeiçar procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

DINVI

Diretor da DINVI

Até junho 2022

Reunir e encaminhar demandas da equipe de investigação de incêndio para atualização da Portaria
Publicar todos documentos em uma área do Portal do CBMDF

Criar documento online de colaboração e reunião de demandas do serviço

F

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL

1- Aumento do número de visualizações das mídias.
2-Aumento do número de "seguidores" nas redes sociais,
aumentando assim o alcance do conteúdo produzido.
3-Análise comparativa entre número de incêndios ocorridos no ano
anterior e o ano da verificação no DF.
1 - Prazo dos cursos sem necessidade de alteração.
2- Manutenção do número de militares especializados trabalhando na
DIVIS.
3- Manutenção ou diminuição dos prazos dos serviços oferecidos
pela DIVIS.
1- Relatório de reuniões ocorridas.
2- Atualização da planilha de acompanhamento das alterações no
sistema.
1- Recebimento dos tablets.
2- Capacitação dos vistoriadores.
3- Análise do quantitativo de vistorias realizadas anualmente sem e
com a utilização do tablet.

8 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Reunir em um único documentos as prescrições já existentes e as atualizações.

Atualizar e aperfeiçoar documento que norteia a execução a perícia de incêndio no DF.

1- Quantitativo de mídias produzidas.

2 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Assessor do estúdio da DIVIS

Pregoeiro

DICOA

CN1. Intensificar a capacitação dos militares

Er7. Reunião inadequada de dados
de incêndio.

Quando?
(Prazo)

Chefe do estúdio da DIVIS

DIVIS

CN3. Demandar a atualização da Portaria Conjunta PCDF/CBMDF.

Todos os setores do
CBMDF

17

Extremo

X

Cs1. Não aquisição do bem ou contratação do
serviço
Cs2. Nulidade do processo.
Cs3. Fracionamento da despesa

16

Extremo

Militar que executa este
processo na SEPEC,
demandante e o Gerente
do projeto

Cs1. Demanda reprimida.
Cs2. Atraso na realização das atividades.
Cs3. Retrabalho.
Cs4. Perda da cobertura de um serviço
continuado
Cs5. Não aquisição do
bem ou do serviço
CS6. Análise de conformidade incompleta

Negativo

Médio

Quem?
(Responsável)

DIVIS

DIVIS

CN3. Disponibilização de tablets aos agentes fiscalizadores para que as vistorias sejam realizadas
mais rapidamente.

Er4. Diminuição da efetividade na
prevenção de incêndios

Onde?

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

Aumentando o conhecimento da população sobre a Segurança Contra Incêndio e Pânico obtem-se cidadãos conscientes
do que está certo e errado em suas próprias residências, do que devem fazer em caso de incêndio, das ações de
prevenção.

CN1 Atualizar o sistema SCIP/INOVA com as atualizações que forem disponibilizadas pela
Com a disponibilização de recursos tecnológicos que permitam o acesos rápido e fácil aos serviços da DIVIS, os cidadãos
CI1. ações de conscientização da
plataforma.
ficarão mais satisfeitos com os serviços prestados.
sociedade quanto a prevenção de
incêndio.
CI2. Legislação existente.
CI3. Sistematização e aprimoramento
Os cidadãos concientes dos riscos e das medidas de prevenção exigidas pelo CBMDF compreenderão de melhor forma as
CN2. Conscientizar a população quanto às razões pelas quais os estabelecimentos são interditados.
do SCIP/INOVA.
razões pelas quais os estabelecimentos são interditados.

CN8. Estabelecer revisão anual do POP e PAP da DINVI.

Médio

Cs1. Impossibilidade de aquisição do bem e ou
contratação do serviço
Ca1. Desconhecimento ou não entendimento das
Cs2. Retorno ao demandante para elaboração do
recomendações
novo PAM/PES
Ca2. Falha na elaboração ou especificidade do
Cs3. Retorno ao demandante para correções
PAM e do PES
Cs4. Demora na entrega do bem ou execução do
serviço

Médio

X

2H
Porquê?

CN1. Produção de aulas virtuais para o CEPI evitando a descontinuidade por eventos adversos.

CN3. Tranformar as Instruções Normativas em um único Procedimento Administrativo Padrão (PAP). Normatizar os procedimentos administrativos da DINVI

CN1. Avaliação periódica do valor do bem, por meio da criação de um
CI1. Portaria de gestão da frota (Norma para
instrumento de avaliação do benefício da permanência de determinados
condução de viaturas operacionais e adm., BG
bens no patrimônio do CBMDF
125 de 5/7/1999 e Normatização de condução de
CN2. Mapeamento do processo de realização dos leilões
viaturas do CBMDF BG 119 de 26/6/2006.)

Er15.Designação temerária ou
Macroprocesso de
insuficiência de pregoeiros (aspectos
aquisição de bens e
qualitativos e quantitativos
contratação de serviços
respectivamente)

Negativo

CN1. Utilização de linguagem clara e acessível na comunicação com os
setores envolvidos no processo.

Mitigar

Alto

Garantir a
Infraestrutura
apropriada às
atividades
operacionais e
administrativas
(OE)

26

CN1.Solicitação à SUPLE/EMG para que faça a Divulgação do Manual de
Gerenciamento de Projetos - Metodologia Aplicada.

CI1. Envio com 120 dias de antecedência do
término do contrato. Portaria n° 53, de 23 de
outubro de 2012 (BG 200/2012 - Renovação de
contrato).
CI2. Decreto nº 40192 de 22/10/2019, envio com
12 meses de antecedência do término do
contrato para serviços continuados

DEALF

Er26.Ausência de autorização do
ordenador de despesa para a
liquidação de despesa

ÁREA RESPONSÁVEL:

Er6. Inconformidade dos
processos

Ca1. Não observância das boas práticas do ato
administrativo.
Cs1. Retorno à DIMAT para correções
Ca2. Não citar a ata que referenciou os preços do Cs2. Demora na entrega do bem ou execução do
TR
serviço
Ca3. Falha na gestão de conhecimento

Cs3.

PLANO DE AÇÃO:

Er5. Aumento da eficiência dos
serviços entregues à população
com a automatização e
disponibilização online via
SCIP/INOVA.

Moderada

Ca1. Insuficiência de créditos por
contingenciamento, cortes ou bloqueio do
orçamento.
Negativo Estratégico/Projetos Ca2. Insuficiência de créditos por legislação
restritiva.
Ca3. Insuficiência de créditos por ausência de
previsão no PARF.

X

Er3. Descontinuidade na
realização das atividades
relacionadas a vistorias

15

Er19.Não prorrogação de prazo de
vigencia dos contratos continuados

Risco Chave

SEPEC

CN1. Identificação e solicitação de militares especializados lotados em outras unidades para a
DIVIS.

Possível

Ca1. Taxa movimentação de pessoal elevada
Ca2. Demanda de tempo alongado para
capacitação do militar.
Recursos Humanos Ca3. Necessidade de Know How para a
realização da atividade.
Ca4. Perfil profissiográfico do militar
Ca5. Falha na gestão de conhecimento

Gerente do risco

CI1. Portaria 010 de 21 de agosto de 2018, art. 25
de orienta processos de novas aquisições
CN1. Capacitação constante de militares:
cheguem até 30 de outubro do ano anterior
(Teor da portaria 010 de 21 de agosto de 2018.)
CI2. Envio com 120 dias de antecedência do
CN2. Solicitar à DICOA maior efetividade no controle junto aos executores
término do contrato. Portaria n° 53, de 23 de
de contrato do CBMDF.
outubro de 2012 (BG 200/2012 - Renovação de
CN3. Divulgação do Macroprocesso de Aquisição de Bens e contratação de
contrato).
Serviços já mapeado.
CI3. Macroprocesso de Aquisição de Bens e
contratação de Serviços já mapeado

CBMDF

Ca1. Taxa movimentação de pessoal elevada
Ca2. Demanda de tempo alongado para
capacitação do militar.
Ca3. Necessidade de Know How para a
realização da atividade.
Ca4. Falha na gestão de conhecimento

Controles Necessários
(Ações de Controle )

CN1. Capacitação constante de militares:
1 - Portaria 010 de 21 de agosto de 2018.
2 - INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nºs 5/2017 e 01/2019, ambas do
Ministério da Economia. Especialmente os novos artefatos exigidos para o
processo de contratação de serviços
3 - DECRETO Nº 40.192, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019 que Inclui o art. 36A, no Decreto nº 36.520, de 28 de maio de 2015 que "estabelece diretrizes
e normas gerais de licitações, contratos e outros ajustes para a
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal e dá outras providências."
4 - LEI Nº 6.138, DE 26 DE ABRIL DE 2018, novo código de edificações do
DF.
5 - Portaria n° 53, de 23 de outubro de 2012 (BG 200/2012 - Renovação de
contrato) e do Decreto nº 40192 de 22/10/2019.
CN2. Limitar a rotatividade dos militares da DIMAT com a inclusão de
atrativos como o trabalho remoto.
CN3. Conscientização dos escalões suoperiores a respeito da manutenção
da ordem de análise dos processos.

PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO:

CI1. Metodologia de Gerenciamento de Projetos.
CI2. portaria 010 de 21 de agosto de 2018.
CI3. INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nºs 5/2017 e
01/2019, ambas do Ministério da Economia.
(Especialmente os novos artefatos exigidos para
o processo de contratação de serviços).

Er2. Desgaste na imagem da
Corporação

Ca1. Demora na concessão do código PARF ao
Cs1. Atraso na realização das atividades.
processo na SELOF/EMG.
Setor demandante e
Cs2. Retrabalho.
Ca2. Demora na análise do TR ou do processo na
usuários dos serviços
Cs3. Perda da cobertura de um serviço continuado
SELIC/DICOA

Ca1. Falta de captação e movimentação de
novos militares para a DICOA.
Ca2. Demanda de tempo alongado para
capacitação do militar.
Recursos Humanos Ca3. Necessidade de Know How para a
realização da atividade
Ca4. Ausência de Gestão por competência.
Ca5. Volume de trabalho superior à capacidade
operacional

Operacional

Probabilidad Impacto:
e:
Desprezível,
Improvável,
Menor,
Raro,
Moderada,M
Possível,
aior e
Provável ou Catastrófica

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Encaminhamento de memorando

anual

Não implantado

Encaminhamento de ofício

anual

Não implantado

Publicação no portal do CBMDF

eventual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

semestral

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Planilha 5W2H - Tratamento dos riscos
PLANO DE AÇÃO:

TRATAMENTO DE RISCOS

PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO:
ÁREA RESPONSÁVEL:

Diretoria de Vistorias
PLANO DE AÇÃO (5W2H)
ESCOPO

Evento de Risco

O quê (What);

Er1. Aumento da segurança contra
incêndios urbanos

Nível de Risco

Alto

5W
Controle existentes

CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CI2. Ações de conscientização da
sociedade quanto a prevenção de
incêndio.
CI3. Fiscalizações constantes.
CI4. Operações integradas da
Secretaria de Segurança Pública.

O quê?
(Controle)

Médio

Por que (Why);

Médio

Extremo

Para aumentar o alcance e o conhecimento da população sobre segurança contra incêndio e pânico.

DIVIS

Chefe do estúdio da DIVIS

Até agosto de 2022

Aumentando o conhecimento da população sobre a Segurança Contra Incêndio e Pânico obtem-se cidadãos conscientes
do que está certo e errado em suas próprias residências, do que devem fazer em caso de incêndio, das ações de
prevenção.

DIVIS

Chefe do estúdio da DIVIS

Até agosto de 2022

1 - Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

2 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Aumento do número de visualizações das mídias.
2-Aumento do número de "seguidores" nas redes sociais,
aumentando assim o alcance do conteúdo produzido.
3-Análise comparativa entre número de incêndios ocorridos no ano
anterior e o ano da verificação no DF.

Anual

Não implantado

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até agosto de 2022

1- Acompanhamento das reuniões de atualização do sistema.
2-Atualização dos novos recursos disponíveis.

3 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório de reuniões ocorridas.
2- Atualização da planilha de acompanhamento das alterações no
sistema.

Anual

Não implantado

DIVIS

1 - Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
Assessor do estúdio da DIVIS Até dezembro de 2022
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

Anual

Não implantado

Sabendo onde estão lotados, quantos militares podem ser empregados na DIVIS, quantos irão se aposentar em curto
prazo(até 5 anos) teremos como planejar as próximas especializações.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até fevereiro 2022

1- Levantamento dos militares formados pelo CEPi na ativa.
2- Levamtamento das lotações dos militares sitados acima.
3- Verificação tempo de serviço dos militares lotados na DIVIS.
4- Relatório de quantitativo mínimo necessário para prestação dos serviços básicos disponibilizados pela
DIVIS.

5 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Anual

Não implantado

Diminuindo o número de militares em atividades internas a DIVIS terá mais militares atuando nas fiscalizações externas.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até fevereiro 2023

1- Acompanhamento das reuniões de atualização do sistema.
2-Atualização dos novos recursos disponíveis.

6 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Anual

Não implantado

1- Verificar o andamento do processo de compra de tablets executado pela DITIC.
2- Capacitar os militares para utilização da ferramenta.
3- Adaptações e atualizações do sistema SCIP/INOVA para o uso dos tablets.

7 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Porquê?

CN1 Atualizar o sistema SCIP/INOVA com as atualizações que forem disponibilizadas pela
Com a disponibilização de recursos tecnológicos que permitam o acesos rápido e fácil aos serviços da DIVIS, os cidadãos
CI1. ações de conscientização da
plataforma.
ficarão mais satisfeitos com os serviços prestados.
sociedade quanto a prevenção de
incêndio.
CI2. Legislação existente.
CI3. Sistematização e aprimoramento
Os cidadãos concientes dos riscos e das medidas de prevenção exigidas pelo CBMDF compreenderão de melhor forma as
CN2. Conscientizar a população quanto às razões pelas quais os estabelecimentos são interditados.
do SCIP/INOVA.
razões pelas quais os estabelecimentos são interditados.

CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CN2. Fomentar a automatização e aprimoramento do sistema SCIP/INOVA.
Cs2. Sistematização e aprimoramento
do SCIP/INOVA.

Informatizando a documentação gerada(tablets gerando documentação no local) aumentamos a quantidade de locais
vistoriados diminuindo o tempo gasto com a produção posterior desses documentos, como é feito atualmente.

Assessor do estúdio da DIVIS

Para manutenção da segurança contra incêndio e pãnico em todas as edificações existentes.

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até julho 2022

Para identificar a maior incidência de incêndios em determinada edificação(por tipo ou ocupação)

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até fevereiro 2022

Para que as normas não fiquem desatualizadas em relação aos sistemas disponibilizados no mercado aos cidadãos.

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até dezembro 2021

Mapeando os processos pode-se identificar as fases necessárias e implementar ferramentas do sistema para tornar o
serviço mais eficiente aprimorando o sistema.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até fevereiro 2023

Com a disponibilização de informações e instruções sobre como solicitar um serviço no CBMDF os cidadãos terão
facilidade em ter suas demandas resolvidas de forma rápida e prática.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até dezembro 2022

1- Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

CN1. Mapear todos os processos de investigação de incêndio

Entender e conhecer em detalhes os processos da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

Apontar todos os atores, atividades e documentos envolvidos no macroprocesso da DIEAP. Mapear o
referido processo e publicar em BG. Publicar em BG.

CN2. Unificação de todas as instruções Normativa em um único documento.

Manter integridade da legislação administrativa

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Reunir em um único documentos as prescrições já existentes e as atualizações.

Cl1. Grupos de trabalho para
produção e atualização das normas de
segurança contra incêndio.
CN2. Análise de pesquisas desenvolvidas na DINVI com dados das perícias realizadas.
Cl2. Divulgação das leis e normas
aplicáveis ao DF quanto a segurança
e pânico no site da Corporação.
CN3. Verificação por meio das demandas geradas no credenciamento de novas tecnologias não
contempladas pelas normas atuais.
CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CI2. Sistematização e aprimoramento CN3. Produção de mídias para divulgação dos serviços e divulgação do material informativo
do SCIP/INOVA
produzido à sociedade nas redes sociais.

Extremo

Quem (Who);
Quando (When);

Ev8. Organização insuficiente de
informações de incêndios

Ev9. Insuficiente ou inadequada
disponibilização de
conhecimentos de SCIP

Alto

Médio

Médio

CI1. Manual de Perícia de Incêndio.
CI2. SCIPWEB
CI3. Estrutura da física da SEINV.
CI4. SEI.
CI5. WhatsApp business.
CI6. Fênix e SGO.

CI1. Manual de Perícia de Incêndio.
CI2. SCIPWEB
CI3. Estrutura da física da SEINV.
CI4. SEI.
CI5. WhatsApp business.
CI6. Fênix e SGO.
CI7. Instagram e YouTube da DINVI.
CI8. Intranet e portal do CBMDF.

Diretor da DINVI

Até março 2022

Atualizar e reunir em um ínico documento as prescrições de caráter administrativos da DINVI

Chefe da SEINV

Até junho 2022

Atualizar e reunir em um único documento as prescrições de procedimentos finalísticos de execução dos
serviços de investigação

Atualizar e aperfeiçoar documento que norteia a execução de SCIP no DF.

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto 2021

Reunir e encaminhar demandas da equipe de investigação de incêndio para atualização da Política

Atualizar e aperfeiçoar documento que norteia a execução a perícia de incêndio no DF.

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto 2021

Reunir e encaminhar demandas da equipe de investigação de incêndio para atualização da Portaria

Dar publicidade às normas da DINVI, de forma que seja facilmente consultável à equipe

DINVI

Chefe da SEINV

Até agosto de 2021

Atualizar e aperfeiçar procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

DINVI

Diretor da DINVI

Até junho 2022

CN9. Revogar Guia de Investigação de Incêndio e todas as antigas Instruções Normativas do antigo
Manter integridade da legislação técnica
CIPI e da DINVI."

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto de 2021

CN1. Tranformar as Instruções Normativas em um único Procedimento Administrativo Padrão (PAP). Normatizar os procedimentos administrativos da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Atualizar e reunir em um ínico documento as prescrições de caráter administrativos da DINVI

CN2. Elaborar POP do oficial de investigação de incêndio, do técnico em investigação de incêndio
(técnico em informe de investigação de incêndio, fotográfo, condutor e operador de viatura) e do
técnico em exame laboratorial.

DINVI

Diretor da DINVI

Até junho 2022

Atualizar e reunir em um único documento as prescrições de procedimentos finalísticos de execução dos
serviços de investigação

Normatizar os procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

Onde (Where);

Er11. Descontinuidade no
atendimento às demandas de
análise e aprovação de projetos

Extremo

Extremo

CI1. Leis e decretos distritais.
CI2. Normas Técnicas.
CI3. Regimento Interno.
CI4. Instruções Normativas.
CI5. Política de SCIP.
CI6. Decisões Técnicas.
CI7. Pareceres Técnicos.
CI8. Lista de verificação.
CI9. Coordenações de projetos da
DIEAP (BG 178/2020).
CI10. SCIPWEB.
CI11. GSV.
CI12. Conselhos de Classe (CREA,
CAU e CFT)
CI13. CEPI, com estágio na DIEAP
dos militares que cursam o CEPI.

Quanto (How much);

Er13. Gestores sem experiência ou
especialização na área de
segurança contra incêndio

Er14. Normas elaboradas ou
revisadas com vício

Er15. Normas elaboradas ou
revisadas com faltas ou falhas
graves

Como (How) .

Er16. Favorecimentos próprio ou
de terceiros

Extremo

CI1. Decreto 37.516 (26 Jul. 2016)
entre CAP/SEDUH e CBMDF.

Baixo

CI1. Memorando solicitando estágio
de aspirantes.
CI2. Estágio na DIEAP dos militares
que cursam o CEPI.

Baixo

Baixo

Baixo

CI1. Criação do Escritório de
Elaboração de Normas no DESEG.
CI2. Nomeação de militares que já
trabalharam na DIEAP, DIVIS ou
DESEG

CI1. Criação do Escritório de
Elaboração de Normas no DESEG
CI2. Nomeação de militares que já
trabalharam na DIEAP, DIVIS ou
DESEG.

Er18. Renúncia fiscal

Baixo

Médio

Er19. Redução da efeciência ou
indisponibilidade do SCIPWeb

Extremo

Ev20. Disponibilidade dos
serviços de análise e aprovação
de projetos remotas por meio
eletrônico

Extremo

Publicar revogação, consolidando o Manual de Perícia de Incêndio como bibliografia oficial da DINVI

Atualizar e aperfeiçoar documento que norteia a execução a perícia de incêndio no DF.

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto 2021

Dar publicidade às normas da DINVI, de forma que seja facilmente consultável à equipe

DINVI

Chefe da SEINV

Até agosto de 2021

CN5. Estabelecer revisão anual do POP e PAP da DINVI.

Atualizar e aperfeiçar procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

DINVI

Diretor da DINVI

Até junho 2022

Criar documento online de colaboração e reunião de demandas do serviço

CN6. Manter ao menos um militar como focal point da DITIC e exclusivo para manutenção e
atualização do SCIP

Facilitar e promover eficácia na manutenção do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Nomear em BG militar com mais comptências em TI para ser focal point com a DITIC

CN7. Demandar contrato de desenvolvimento de software para a DITIC.

Manter funcionamento e aperfeiçoamento do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto de 2021

Oficializar via memorando demandas de aperfeiçoamento e manutenção do SCIPWEB

CN8. Elaborar e manter lista de insumos dos laboratorios.

Manter funcionamento dos LABs

DINVI

Chefe da SEPPD

Até dezembro 2021

Apontar, reunir e apresentar demandas de insumos. Publicar em BG demandas de insumos dos LABs

CN9. Manter cronograma de PES e PAM para laboratorios.

Manter funcionamento dos LABs

DINVI

Chefe da SEPPD

Até dezembro 2021

CN10. Elaborar, publicar e manter PCC para oficiais e graduados que atuam na DINVI.

Manter e aperfeiçoar knowhow das equipes

DINVI

Chefe da SECOA

Até dezembro 2021

CN1. Manter ao menos um militar como focal point da DITIC e exclusivo para manutenção e
atualização do SCIP.

Facilitar e promover eficácia na manutenção do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

CN2. Demandar estagiário de desenvolvimento para apoio.

Auxiliar gestão do funcionamento e aperfeiçoamento do SCIPWEB

DINVI

Chefe da SEINV

Até agosto de 2021

Demandar DITIC o apoio de um coordenador de estágio e solicitar DEHUR a disponibilização de um
estagiário

CN3. Dedicar um militar, ao menos parcialmente, para aperfeiçoamento do SCIPWEB.

Facilitar e promover eficácia na manutenção do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto de 2021

Nomear em BG militar com mais comptências em TI para ser focal point com a DITIC

CN4. Demandar contrato de desenvolvimento de software para a DITIC.

Manter funcionamento e aperfeiçoamento do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto de 2021

Oficializar via memorando demandas de aperfeiçoamento e manutenção do SCIPWEB

CN5. Demandar escala fixa de peritos oficiais, com capitães ou majores, de forma a especializar a
execução.

Manter equipe dedicada e especializada para execução da investigação de incêndio

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto de 2021

CN1. Mapear todos os processos de investigação de incêndio.

Entender e conhecer em detalhes os processos da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

CN2. Normalizar produtos e entregas da DINVI, tais como relatórios, informes, infográficos, estudos
técnicos, campanhas, vídeos, entre outros.

Entender e conhecer em detalhes os produtos da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

CN3. Elaborar e publicar modelos de relatórios mensais, semestrais e anuais e cada seção.

Prover integridade e eficiência nas atribuições da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

CN4. Elaborar estratégia de divulgação de material e campanhas, envolvendo o DESEG, CECOM e
Prover integridade e eficiência nas atribuições da DINVI
COMOP.
CN5. Demandar ao COMOP um grupo de divulgação de informações, formado por todas as
Prover informações de Segurança Contra Incêndio e Pânico à comunidade do DF
SECOMs dos GBMs e demais grupos de divulgação alcançáveis

Reunir e encaminhar demandas da equipe de investigação de incêndio para atualização da Portaria
Publicar todos documentos em uma área do Portal do CBMDF

Manter na WIKI da DINVI as descrições e especificações de PES e PAM para o serviço de investigação de
incêndios
Apontar, reunir e apresentar demandas de capacitações. Elaborar conteúdo no Moodle para instrução e
capacitação continuada. Mater Moodle permanente de PCC para técnicos e peritos.
Nomear em BG militar com mais comptências em TI para ser focal point com a DITIC

Demandar DEHUR, com indicação de nomes, a disponibilização de 4 oficiais para estarem fixos na escala
de peritos
Apontar todos os atores, atividades e documentos envolvidos no macroprocesso da DIEAP. Mapear o
referido processo e publicar em BG. Publicar em BG.
Apontar todos os produtos, respectiva descrição e requisitos envolvidos nas entregas da DINVI. Elaborar
modelos. Publicar em BG.
Apontar todos os produtos, respectiva descrição e requisitos envolvidos nas entregas da DINVI. Elaborar
modelos. Publicar em BG.
Levantar estratégias, elaborar plano de ação simplificado, adotar como padrão e publicar em BG

4 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

1- Quantitativo de mídias produzidas.

Anual

Não implantado

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

1- Aumento do número de visualizações das mídias.
2-Aumento do número de "seguidores" nas redes sociais,
aumentando assim o alcance do conteúdo produzido.
3-Análise comparativa entre número de incêndios ocorridos no ano
anterior e o ano da verificação no DF.
1 - Prazo dos cursos sem necessidade de alteração.
2- Manutenção do número de militares especializados trabalhando na
DIVIS.
3- Manutenção ou diminuição dos prazos dos serviços oferecidos
pela DIVIS.
1- Relatório de reuniões ocorridas.
2- Atualização da planilha de acompanhamento das alterações no
sistema.
1- Recebimento dos tablets.
2- Capacitação dos vistoriadores.
3- Análise do quantitativo de vistorias realizadas anualmente sem e
com a utilização do tablet.

Anual

Não implantado

8 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório sobre sistemas observados não contemplados pelas
normas do CBMDF.

Anual

Não implantado

9 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório identificando as edificações(ocupação, tipo, área) com
maior frequência de incidentes dentre os incêndios periciados.

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

10 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório sobre sistemas observados não contemplados pelas
normas do CBMDF.
1- Mapeamento dos processos da DIVIS
12 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
2- Relatório de alterações na tramitação com proposição de alteração
homem/hora trabalhada.
nas instruções normativas da diretoria.
1- Relatório estatístico de tempo entre a solicitação de um serviço e a
execução do serviço pelos fiscalizadores.
2- Análise comparativa anual entre o número de processos
13 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
"retornados ao solicitante" por erro na solicitação.
homem/hora trabalhada.
3-Análise comparativa entre número de incêndios ocorridos no ano
anterior e o ano da verificação no DF.
Não se aplica.
Publicação em BG
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

anual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Encaminhamento de memorando

anual

Não implantado

Encaminhamento de ofício

anual

Não implantado

Publicação no portal do CBMDF

eventual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

PLANO DE
IMPLANTAÇÃO DAS
AÇÕES DE CONTROLE
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

semestral

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

permanente

Não implantado

Encaminhamento de memorando

anual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG e na WIKI

anual

Não implantado

Publicação no Moodle

anual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Encaminhamento de memorando

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Encaminhamento de memorando

eventual

Não implantado

Encaminhamento de memorando

eventual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Encaminhamento de memorando

anual

Não implantado

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Dar publicidade às normas da DINVI, de forma que seja facilmente consultável à equipe

DINVI

Chefe da SEINV

Até agosto de 2021

Facilitar e promover eficácia na manutenção do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Nomear em BG militar com mais comptências em TI para ser focal point com a DITIC

CN5. Demandar contrato de desenvolvimento de software para a DITIC.

Atualizar e aperfeiçoar documento que norteia a execução a perícia de incêndio no DF.

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto 2021

Oficializar via memorando demandas de aperfeiçoamento e manutenção do SCIPWEB

CN1. Mapear o macroprocesso de análise de projetos arquitetônicos e de segurança contra
incêndio.

Entender e conhecer em detalhes os processos da DIEAP

DIEAP

Chefe da SEANP

De ago a set 2021.

CN2. Elaborar um manual de análise de projetos.

Normatizar os procedimentos de técnicos de execução dos serviços de análise de projetos

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até dez 2022.

Atualizar e reunir em um único documento as prescrições de procedimentos de técnicos

CN3. Demandar via memorando a atualização e revisão das normas ao Escritório de normas do
DESEG.

Produzir normas mais claras e atuais para dirimir a subjetividade e erro na análise

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até ago 2021.

Demandar atualização e revisão das normas ao Escritório de normas do DESEG.

CN4. Demandar a conclusão do Painel do SCIPWeb em Power BI ao Ten-Cel. Jeann.

Realizar controle estatísico de processos e de pessoal, facilitando a gestão.

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até dez 2021.

Demandar via WhatsApp a conclusão do Painel do SCIPWeb em Power BI ao Ten-Cel. Jeann.

CN5. Demandar ao DESEG a disponibilização de todas as leis, decretos, normas e instrumentos
legais e técnicos referentes à análise de projetos para fácil consulta no portal do CBMDF.

Dar publicidade às normas da DIEAP, de forma que seja facilmente consultável aos atores envolvidos

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até dez 2021.

Demandar a atualização e reunir em um único documento as prescrições de procedimentos de técnicos ao
DESEG.

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Publicação no portal do CBMDF

CN6. Elaborar Prospostas de Decisões Técnicas para o Chefe do DESEG , a fim de sanar dúvidas
normativas e para aprimoramento da legislação técnica.

Sanar dúvidas normativas e para aprimoramento da legislação técnica.

DIEAP

Chefe da SETEC

Até dez 2021.

Propor ao Chefe do DESEG, por do Diretor a nomeação de militares das diretorias para compor grupos
técnicos especialistas nas medidas de segurança passivas e ativas, além das demais normas e
procedimentos para análise, vistoria, credenciamento e investigção de incêndio, que serão responsáveis por
revisar e elaborar propostas de normas e supervisionar cursos e capacitações do CBMDF relacionadas às
atividades de segurança contra incêndio.

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até nov 2021.

Criação do Programa de Capacitação Continuada da DIEAP.

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a manutenção de militares por critérios de competência.

CN9. Identificar e solicitar ao Chefe do DERHU militares especializados em prevenção de incêndio. Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para a gestão por competências da DIEAP.

CN10. Capacitar os analistas para utilização do SCIP e sofwares de análise de projetos.

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até dez 2022.

Implantação do Programa de Capacitação Continuada da DIEAP

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até jul 2022.

Atualizar e reunir as prescrições de procedimentos de técnicos e realizar as capacitações relacionadas

Prover a DINVI com oficiais habilitados e com competência em investigação de incêndio

CN2. Disponibilizar todas as leis, decretos, normas e instrumentos legais e técnicos referentes à
investigação de incêndio para fácil consulta na intranet.
CN4. Manter ao menos um militar como focal point da DITIC e exclusivo para manutenção e
atualização do SCIPWEB

CN7. Solicitar ao Chefe do SEANP instruções aos agentes fiscalizadores de análise de projetos para
Instruir os militares da DEIAP quanto às normas de análise de projetos
padronização de procedimentos e análise de projetos.
CN8. Solicitar ao Chefe do DERHU para limitar a rotatividade dos militares da DIEAP com a inclusão
Emprego de efetivo capacidado no setor adequado
de atrativos como o teletrabalho.

Instruir os militares da DEIAP quanto a utilização do SCIP e sofwares de análise de projetos.

CN11. Promover e participar de campanhas educativas em redes sociais direcionadas à
comunidade interna e externa, com a conscientização dos responsáveis técnicos da necessidade de
Dar publicidade às normas da DIEAP, de forma que seja facilmente consultável aos atores envolvidos
especialização e conhecimento das normas de segurança contra incêndio por meio de redes sociais
e palestras.
CN13. Realizar um chamado no GLPI para implementação do SCIPWeb quanto a notificação de
interessados no processo (autores, responsáveis técnicos, proprietários, locatários, analistas) da
mudaça do estado do processo.
CN14. Elaborar instrumentos legais que limitem o prazo de retorno do processo e o número de
retornos.
CN1. Solicitar ao Chefe do DESEG um estreitamento entre os diversos órgãos partes do processo,
como da Rede Simples (Junta Comercial), CAP/SEDUH, DF Legal, entre outros, para definir critérios
e uso e ocupação, risco, requisitos normativos de medidas de segurança, como de assessibilidade
em saídas de emergências e acesso e estabelecimento de viaturas; etapas de processos e
documentos necessários, entre outras padronizações que sejam pertinentes.
CN1. Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da
DIEAP.
CN2. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Encaminhar memorando com a proposta

1 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

DINVI

Levantar competências, elaborar rol de competências conforme QOD, adotar como padrão e publicar em BG
Atualizar e reunir em um ínico documento as prescrições de caráter administrativos da DINVI
Publicar todos documentos em uma área do Portal do CBMDF

Apontar todos os atores, atividades e documentos envolvidos no macroprocesso da DIEAP. Mapear o
referido processo e publicar em BG.

Não implantado

Publicação no portal do CBMDF

semestral

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Encaminhamento de memorando

anual

Não implantado

Publicação em BG

Anual

Não implantado

Publicação em BG e divulgação no portal do CBMDF.

Anual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

WhatsApp enviado

Eventual

Não implantado

Quando houver
atualização de
Não implantado
normas e
procedimentos

Publicação em BG

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Capacitação realizada

Eventual

Não implantado

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Publicação no portal do CBMDF e redes sociais da DIEAP

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIP

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até ago 2021.

Demandar por meio de chamado no GLPI o desenvolvimento de software para a DITIC.

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Reduzir o retrabalho

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até dez 2021.

Demandar atualização e revisão das normas de procedimentos ao Escritório de normas do DESEG.

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Padronização entre órgãos que são partes integrantes do processo de licenciamento ou autorização de funcionamento de
edificações e áreas de risco para reduzir o retrabalho.

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até set 2021.

Solictar ao Chefe do DESEG um estreitamento entre os diversos órgãos partes do processo

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da DIEAP.

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da DIEAP.

CN2. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

CN3. Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Avaliação de militares para emprego na função

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Instruir os militares da DEIAP quanto às normas de direito penal e administrativo

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

CN7. Aplicar adequadamente a Metodologia para revisão e elaboração de NT (BG-161-23ago2011). Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Aplicar adequadamente a Metodologia para revisão e elaboração de NT (BG-161-23ago2011).

CN1. Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para a gestão por competências da
DIEAP.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da DIEAP.

CN2. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de projetos para
conscientização e capacitação quanto ética profissional e crimes contra à administração pública.
Aplicar adequadamente o Regulamento de funcionamento das comissões e grupos de trabalhos (BG-12710jul2012).
Aplicar adequadamente a NR 001/2008 - Diretrizes e doutrinas para elaboração normas do CBMDF (Portaria
007 de 2008).

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.
Aplicar adequadamente o Regulamento de funcionamento das comissões e grupos de trabalhos (BG-12710jul2012).
Aplicar adequadamente a NR 001/2008 - Diretrizes e doutrinas para elaboração normas do CBMDF (Portaria
007 de 2008).

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

CN5. Aplicar adequadamente a Metodologia para revisão e elaboração de NT (BG-161-23ago2011). Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Aplicar adequadamente a Metodologia para revisão e elaboração de NT (BG-161-23ago2011).

CN1. Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da
DIEAP.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da DIEAP.

CN2. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Avaliação de militares para emprego na função

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Até mar 2022.

Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de projetos para
conscientização e capacitação quanto ética profissional e crimes contra à administração pública.

CN4. Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de
projetos para conscientização e capacitação quanto ética profissional e crimes contra à
administração pública.
CI1. Memorando que demandou da
CN1. Abrir um chamado no GLPI para manutenção e implementação da nova funcionalidade
Secretaria de Fazenda do DF a
SCIPWeb do SCIPWeb.
integração do SCIPWeb e o
CN2.Demandar à DITIC o desenvolvimento de software de integração entre os sistemas para gerar
SISLANCA.
o boleto no SCIPWeb.
CI1. O DESEG mantém um militar
CN1. Abrir um chamado no GLPI para manutenção e implementação da nova funcionalidade
responsável pelo recebimento das
SCIPWeb do SCIPWeb.
demandas do DESEG e suas
CN2. Solicitar à DITIC que mantenha ao menos um programador exclusivo para manutenção e
diretorias para trabalhar junto Á DITIC atualização do SCIP.
a manutenção e atualização do SCIP.
CN1. Solicitar à DITIC que mantenha ao menos um programador exclusivo para manutenção e
CI2. O DESEG mantém um militar
atualização do SCIP.
responsável pelo suporte das
CN2. Promover e participar de campanhas educativas em redes sociais direcionadas à comunidade
demandas do WhatsApp business.
CI3. O DESEG e a DIEAP atualizam interna e externa.
as publicações de informações e
normas referentes à análise de
projetos e vistorias para fácil consulta
no portal do CBMDF.

eventual

Até jul 2022.

Diretor da DIEAP

CN2. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.
CI1. Ouvidoria do CBMDF e OUV-DF
para denúncias.
CN3. Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Não implantado

Publicação em BG

Diretor da DIEAP

DIEAP

CI1. Ouvidoria do CBMDF e OUV-DF
para denúncias.
CN3. Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Não implantado

anual

DIEAP

DIEAP

CN3. Aplicar adequadamente o Regulamento de funcionamento das comissões e grupos de
trabalhos (BG-127-10jul2012).
CN4. Aplicar adequadamente a NR 001/2008 - Diretrizes e doutrinas para elaboração normas do
CBMDF (Portaria 007 de 2008).

eventual

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

CN4. Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de
projetos para conscientização e capacitação quanto ética profissional.
CN5. Aplicar adequadamente o Regulamento de funcionamento das comissões e grupos de
trabalhos (BG-127-10jul2012).
CN6. Aplicar adequadamente a NR 001/2008 - Diretrizes e doutrinas para elaboração normas do
CBMDF (Portaria 007 de 2008).

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Encaminhamento de memorando
Encaminhamento de memorando

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

CN1. Solicitar ao Chefe do DERHU a elaborarão de requisitos para da gestão por competências da
Emprego de efetivo capacidado no setor adequado
DIEAP.

CN4. Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de
projetos para conscientização e capacitação quanto ética profissional e crimes contra à
administração pública.
CN1. Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da
DIEAP.
Er17. Reserva de mercado

Criar documento online de colaboração e reunião de demandas do serviço

CN3. Demandar a atualização da Portaria Conjunta PCDF/CBMDF.

CN12. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Er12. Alongamento do processo
de licenciamento de edificações e
áreas de risco

Publicar todos documentos em uma área do Portal do CBMDF

CN4. Disponibilizar todas as leis, decretos, normas e instrumentos legais e técnicos referentes à
investigação de incêndio para fácil consulta na intranet.

CN1. Tranformar as Instruções Normativas em um único Procedimento Administrativo Padrão (PAP). Normatizar os procedimentos administrativos da DINVI
CI1. SCIPWEB
CI2. SEI.
CI3. WhatsApp business.
CI4. Fênix e SGO.
CI5. Intranet e portal do CBMDF.

1- Mapear os processos dos serviços prestados pela DIVIS
2- Propor alterações na tramitação dos processos para aumentar a celeridade.

DINVI

CN6. Elaborar gestão por competências da DINVI.

Ev10. Informatização da
elaboração e disponibilização do
laudo de investigação de incêndio

1- Levantamento dos novos sistemas existentes no mercado não contemplados pelas normas do CBMDF.

DINVI

CN8. Estabelecer revisão anual do POP e PAP da DINVI.

Er7. Reunião inadequada de dados
de incêndio.

1- Levantamento dos novos sistemas existentes no mercado.
2- Encaminhamento de documento ao DESEG para que seja formada a comissão de estudo e, caso
necessário, alteração da norma.
1- Solicitar à DINVI dados das pesquisas realizadas e analisar estatisticamente a maior demanda dentre os
incêndios periciados.

Normatizar os procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

CN4. Elaborar POP do oficial de investigação de incêndio, do técnico em investigação de incêndio
CI1. Regimento Interno
CI2. Instruções Normativas existentes. (técnico em informe de investigação de incêndio, fotográfo, condutor e operador de viatura) e do
técnico em exame laboratorial.
CI3. Política de SCIP.
CI4. Manual de Perícia de Incêndio.
CN5. Demandar atualização e revisão da Política de SCIP.
CI5. SCIPWEB
CI6. Portaria de Integração
CN6. Demandar a atualização da Portaria Conjunta PCDF/CBMDF.
PCDF/CBMDF.
CN7. Disponibilizar todas as leis, decretos, normas e instrumentos legais e técnicos referentes à
investigação de incêndio para fácil consulta na intranet.

CI1. Regimento Interno
CI2. Instruções Normativas existentes.
CI3. Processo único de Circulares da
DINVI.
CI4. Manual de Perícia de Incêndio.
CI5. SCIPWEB
CI6. Portaria de Integração
PCDF/CBMDF.
CI7. Iniativas de PCC.

Até agosto 2022

Como fazer?
1 - Levantamento das normas(leis, instruções normativas,etc) que sofreram alterações no ano anterior a
verificação.
2- Análise das vídeo aulas que sofreram alteração normativa.
3. Realizar contato com instrutor responsável para agendamento de nova gravação.
4- Gravação da aula.
5- Edição da aula.
6- Inserção na plataforma MOODLE, no DELPHOS e YOUTUBE.
1 - Verificação dos materiais disponibilizados nas redes sociais, site, eventos externos.
2 - Análise para atualização do material.
3-Produção de novo material(atualizado)
4- Produção de novos materiais, com outro assunto ou abordagem.

DIVIS

CN3. Tranformar as Instruções Normativas em um único Procedimento Administrativo Padrão (PAP). Normatizar os procedimentos administrativos da DINVI

Er6. Inconformidade dos
processos

Não implantado

CN2. Produção de aulas virtuais para promoção da conscientização da população.

CN2. Automatização, atualização e aprimoramento do sistema SCIP/INOVA.
Er5. Aumento da eficiência dos
serviços entregues à população
com a automatização e
disponibilização online via
SCIP/INOVA.

Situação

Anual

Até dezembro 2021

CN1. Atualização das normas sempre que forem identifcadas novas demandas.

Médio

Periodicidade
da Avaliação

Chefe do estúdio da DIVIS

CN3. Disponibilização de tablets aos agentes fiscalizadores para que as vistorias sejam realizadas
mais rapidamente.

Er4. Diminuição da efetividade na
prevenção de incêndios

Avaliação do Controle

1 - Prazos definidos para os cursos sem necessidade de alteração.
2 - Aumento no número de militares formados.

Quando?
(Prazo)

DIVIS

CN1. Identificação e solicitação de militares especializados lotados em outras unidades para a
DIVIS.
Er3. Descontinuidade na
realização das atividades
relacionadas a vistorias

Avaliação
Quanto?
(Custo/Investimento)

1 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Quem?
(Responsável)

A produção contínua de aulas virtuais, assim como a atualização das existentes, permite que o curso não sofra
interrupções e também a existência de mais alunos formados por ser em formato semipresencial.

CN3. Divulgação do material informativo produzido à sociedade nas redes sociais.

Er2. Desgaste na imagem da
Corporação

2H
Onde?

CN1. Produção de aulas virtuais para o CEPI evitando a descontinuidade por eventos adversos.

Instruir os militares da DEIAP quanto às normas de direito penal e administrativo

DIEAP

Diretor da DIEAP

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da DIEAP.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Avaliação de militares para emprego na função

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Instruir os militares da DEIAP quanto às normas de direito penal e administrativo

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de projetos para
conscientização e capacitação quanto ética profissional e crimes contra à administração pública.

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIPWeb

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até out 2021.

Abrir um chamado no GLPI para manutenção e implementação da nova funcionalidade SCIPWeb.

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIPWeb

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até out 2021.

Solicitar à DITIC o desenvolvimento de software de integração entre os sistemas para gerar o boleto no
SCIPWeb.

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIPWeb

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até out 2021.

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIPWeb

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até out 2021.

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIPWeb

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até out 2021.

Dar publicidade às normas da DIEAP, de forma que seja facilmente consultável aos atores envolvidos

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até jul 2022.

Abrir um chamado no GLPI para manutenção e implementação da nova funcionalidade SCIPWeb.
Solicitar à DITIC que mantenha ao menos um programador exclusivo para manutenção e atualização do
SCIP.
Solicitar à DITIC que mantenha ao menos um programador exclusivo para manutenção e atualização do
SCIP.
Atualizar e reunir as prescrições de procedimentos de técnicos e realizar as capacitações relacionadas

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Chamado GLPI

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Chamado GLPI

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Publicação no portal do CBMDF e redes sociais da DIEAP

anual

Não implantado
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PLANO DE AÇÃO:

TRATAMENTO DE RISCOS

PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO:
ÁREA RESPONSÁVEL:

Diretoria de Vistorias
ESCOPO

Evento de Risco

Er1. Aumento da segurança contra
incêndios urbanos

Nível de Risco

Alto

5W
Controle existentes

CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CI2. Ações de conscientização da
sociedade quanto a prevenção de
incêndio.
CI3. Fiscalizações constantes.
CI4. Operações integradas da
Secretaria de Segurança Pública.

O quê?
(Controle)

CN1. Produção de aulas virtuais para o CEPI evitando a descontinuidade por eventos adversos.

A produção contínua de aulas virtuais, assim como a atualização das existentes, permite que o cu
interrupções e também a existência de mais alunos formados por ser em formato semipresencial.

CN2. Produção de aulas virtuais para promoção da conscientização da população.

Para aumentar o alcance e o conhecimento da população sobre segurança contra incêndio e pân

CN3. Divulgação do material informativo produzido à sociedade nas redes sociais.

Er2. Desgaste na imagem da
Corporação

Médio

CN1 Atualizar o sistema SCIP/INOVA com as atualizações que forem disponibilizadas pela
CI1. ações de conscientização da
plataforma.
sociedade quanto a prevenção de
incêndio.
CI2. Legislação existente.
CI3. Sistematização e aprimoramento
CN2. Conscientizar a população quanto às razões pelas quais os estabelecimentos são interditados.
do SCIP/INOVA.
CN1. Identificação e solicitação de militares especializados lotados em outras unidades para a
DIVIS.

Er3. Descontinuidade na
realização das atividades
relacionadas a vistorias

Médio

CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CN2. Fomentar a automatização e aprimoramento do sistema SCIP/INOVA.
Cs2. Sistematização e aprimoramento
do SCIP/INOVA.
CN3. Disponibilização de tablets aos agentes fiscalizadores para que as vistorias sejam realizadas
mais rapidamente.

Er4. Diminuição da efetividade na
prevenção de incêndios

Médio

Porquê?

CN1. Atualização das normas sempre que forem identifcadas novas demandas.
Cl1. Grupos de trabalho para
produção e atualização das normas de
segurança contra incêndio.
CN2. Análise de pesquisas desenvolvidas na DINVI com dados das perícias realizadas.
Cl2. Divulgação das leis e normas
aplicáveis ao DF quanto a segurança
e pânico no site da Corporação.
CN3. Verificação por meio das demandas geradas no credenciamento de novas tecnologias não
contempladas pelas normas atuais.
CN2. Automatização, atualização e aprimoramento do sistema SCIP/INOVA.

Aumentando o conhecimento da população sobre a Segurança Contra Incêndio e Pânico obtem-s
do que está certo e errado em suas próprias residências, do que devem fazer em caso de incênd
prevenção.

Com a disponibilização de recursos tecnológicos que permitam o acesos rápido e fácil aos serviç
ficarão mais satisfeitos com os serviços prestados.

Os cidadãos concientes dos riscos e das medidas de prevenção exigidas pelo CBMDF compreen
razões pelas quais os estabelecimentos são interditados.

Sabendo onde estão lotados, quantos militares podem ser empregados na DIVIS, quantos irão se
prazo(até 5 anos) teremos como planejar as próximas especializações.

Diminuindo o número de militares em atividades internas a DIVIS terá mais militares atuando nas

Informatizando a documentação gerada(tablets gerando documentação no local) aumentamos a q
vistoriados diminuindo o tempo gasto com a produção posterior desses documentos, como é feito
Para manutenção da segurança contra incêndio e pãnico em todas as edificações existentes.

Para identificar a maior incidência de incêndios em determinada edificação(por tipo ou ocupação)

Para que as normas não fiquem desatualizadas em relação aos sistemas disponibilizados no mer

Mapeando os processos pode-se identificar as fases necessárias e implementar ferramentas do s
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PLANO DE AÇÃO:

TRATAMENTO DE RISCOS

PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO:
ÁREA RESPONSÁVEL:

Diretoria de Vistorias
ESCOPO

Evento de Risco

Er1. Aumento da segurança contra
incêndios urbanos

Nível de Risco

Alto

5W
Controle existentes

CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CI2. Ações de conscientização da
sociedade quanto a prevenção de
incêndio.
CI3. Fiscalizações constantes.
CI4. Operações integradas da
Secretaria de Segurança Pública.

O quê?
(Controle)

CN1. Produção de aulas virtuais para o CEPI evitando a descontinuidade por eventos adversos.

A produção contínua de aulas virtuais, assim como a atualização das existentes, permite que o curso não sofra
interrupções e também a existência de mais alunos formados por ser em formato semipresencial.

CN2. Produção de aulas virtuais para promoção da conscientização da população.

Para aumentar o alcance e o conhecimento da população sobre segurança contra incêndio e pânico.

CN3. Divulgação do material informativo produzido à sociedade nas redes sociais.

Er2. Desgaste na imagem da
Corporação

Médio

CN1 Atualizar o sistema SCIP/INOVA com as atualizações que forem disponibilizadas pela
CI1. ações de conscientização da
plataforma.
sociedade quanto a prevenção de
incêndio.
CI2. Legislação existente.
CI3. Sistematização e aprimoramento
CN2. Conscientizar a população quanto às razões pelas quais os estabelecimentos são interditados.
do SCIP/INOVA.
CN1. Identificação e solicitação de militares especializados lotados em outras unidades para a
DIVIS.

Er3. Descontinuidade na
realização das atividades
relacionadas a vistorias

Médio

CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CN2. Fomentar a automatização e aprimoramento do sistema SCIP/INOVA.
Cs2. Sistematização e aprimoramento
do SCIP/INOVA.
CN3. Disponibilização de tablets aos agentes fiscalizadores para que as vistorias sejam realizadas
mais rapidamente.

Er4. Diminuição da efetividade na
prevenção de incêndios

Médio

Porquê?

CN1. Atualização das normas sempre que forem identifcadas novas demandas.
Cl1. Grupos de trabalho para
produção e atualização das normas de
segurança contra incêndio.
CN2. Análise de pesquisas desenvolvidas na DINVI com dados das perícias realizadas.
Cl2. Divulgação das leis e normas
aplicáveis ao DF quanto a segurança
e pânico no site da Corporação.
CN3. Verificação por meio das demandas geradas no credenciamento de novas tecnologias não
contempladas pelas normas atuais.

Aumentando o conhecimento da população sobre a Segurança Contra Incêndio e Pânico obtem-se cidadãos conscientes
do que está certo e errado em suas próprias residências, do que devem fazer em caso de incêndio, das ações de
prevenção.
Com a disponibilização de recursos tecnológicos que permitam o acesos rápido e fácil aos serviços da DIVIS, os cidadãos
ficarão mais satisfeitos com os serviços prestados.

Os cidadãos concientes dos riscos e das medidas de prevenção exigidas pelo CBMDF compreenderão de melhor forma as
razões pelas quais os estabelecimentos são interditados.

Sabendo onde estão lotados, quantos militares podem ser empregados na DIVIS, quantos irão se aposentar em curto
prazo(até 5 anos) teremos como planejar as próximas especializações.

Diminuindo o número de militares em atividades internas a DIVIS terá mais militares atuando nas fiscalizações externas.
Informatizando a documentação gerada(tablets gerando documentação no local) aumentamos a quantidade de locais
vistoriados diminuindo o tempo gasto com a produção posterior desses documentos, como é feito atualmente.
Para manutenção da segurança contra incêndio e pãnico em todas as edificações existentes.
Para identificar a maior incidência de incêndios em determinada edificação(por tipo ou ocupação)
Para que as normas não fiquem desatualizadas em relação aos sistemas disponibilizados no mercado aos cidadãos.
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PLANO DE AÇÃO (5W2H)
5W

2H
Porquê?

Onde?

Quem?
(Responsável)

Quando?
(Prazo)

A produção contínua de aulas virtuais, assim como a atualização das existentes, permite que o curso não sofra
interrupções e também a existência de mais alunos formados por ser em formato semipresencial.

DIVIS

Chefe do estúdio da DIVIS

Até dezembro 2021

Para aumentar o alcance e o conhecimento da população sobre segurança contra incêndio e pânico.

DIVIS

Chefe do estúdio da DIVIS

Até agosto de 2022

Como fazer?

1 - Levantamento das normas(leis, instruções normativas,etc) que sofreram alterações no ano anterior a
verificação.
2- Análise das vídeo aulas que sofreram alteração normativa.
3. Realizar contato com instrutor responsável para agendamento de nova gravação.
4- Gravação da aula.
5- Edição da aula.
6- Inserção na plataforma MOODLE, no DELPHOS e YOUTUBE.
1 - Verificação dos materiais disponibilizados nas redes sociais, site, eventos externos.
2 - Análise para atualização do material.
3-Produção de novo material(atualizado)
4- Produção de novos materiais, com outro assunto ou abordagem.

(Cus

1 - Não se aplica, serão utilizado
homem

1 - Não se aplica, serão utilizado
homem

Até agosto de 2022

1 - Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

2 - Não se aplica, serão utilizado
homem

Até agosto de 2022

1- Acompanhamento das reuniões de atualização do sistema.
2-Atualização dos novos recursos disponíveis.

3 - Não se aplica, serão utilizado
homem

Assessor do estúdio da DIVIS Até dezembro de 2022

1 - Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

4 - Não se aplica, serão utilizado
homem

5 - Não se aplica, serão utilizado
homem

Aumentando o conhecimento da população sobre a Segurança Contra Incêndio e Pânico obtem-se cidadãos conscientes
do que está certo e errado em suas próprias residências, do que devem fazer em caso de incêndio, das ações de
prevenção.

DIVIS

Chefe do estúdio da DIVIS

Com a disponibilização de recursos tecnológicos que permitam o acesos rápido e fácil aos serviços da DIVIS, os cidadãos
ficarão mais satisfeitos com os serviços prestados.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Os cidadãos concientes dos riscos e das medidas de prevenção exigidas pelo CBMDF compreenderão de melhor forma as
razões pelas quais os estabelecimentos são interditados.

DIVIS

Sabendo onde estão lotados, quantos militares podem ser empregados na DIVIS, quantos irão se aposentar em curto
prazo(até 5 anos) teremos como planejar as próximas especializações.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até fevereiro 2022

1- Levantamento dos militares formados pelo CEPi na ativa.
2- Levamtamento das lotações dos militares sitados acima.
3- Verificação tempo de serviço dos militares lotados na DIVIS.
4- Relatório de quantitativo mínimo necessário para prestação dos serviços básicos disponibilizados pela
DIVIS.

Diminuindo o número de militares em atividades internas a DIVIS terá mais militares atuando nas fiscalizações externas.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até fevereiro 2023

1- Acompanhamento das reuniões de atualização do sistema.
2-Atualização dos novos recursos disponíveis.

6 - Não se aplica, serão utilizado
homem

Informatizando a documentação gerada(tablets gerando documentação no local) aumentamos a quantidade de locais
vistoriados diminuindo o tempo gasto com a produção posterior desses documentos, como é feito atualmente.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até agosto 2022

1- Verificar o andamento do processo de compra de tablets executado pela DITIC.
2- Capacitar os militares para utilização da ferramenta.
3- Adaptações e atualizações do sistema SCIP/INOVA para o uso dos tablets.

7 - Não se aplica, serão utilizado
homem

Para manutenção da segurança contra incêndio e pãnico em todas as edificações existentes.

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até julho 2022

Para identificar a maior incidência de incêndios em determinada edificação(por tipo ou ocupação)

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até fevereiro 2022

Para que as normas não fiquem desatualizadas em relação aos sistemas disponibilizados no mercado aos cidadãos.

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até dezembro 2021

1- Levantamento dos novos sistemas existentes no mercado.
2- Encaminhamento de documento ao DESEG para que seja formada a comissão de estudo e, caso
necessário, alteração da norma.
1- Solicitar à DINVI dados das pesquisas realizadas e analisar estatisticamente a maior demanda dentre os
incêndios periciados.
1- Levantamento dos novos sistemas existentes no mercado não contemplados pelas normas do CBMDF.

8 - Não se aplica, serão utilizado
homem

9 - Não se aplica, serão utilizado
homem

10 - Não se aplica, serão utilizado
homem

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Planilha 5W2H - Tratamento dos riscos
2H
Quando?
(Prazo)

DIVIS

Até dezembro 2021

DIVIS

Até agosto de 2022

DIVIS

DIVIS

Como fazer?

1 - Levantamento das normas(leis, instruções normativas,etc) que sofreram alterações no ano anterior a
verificação.
2- Análise das vídeo aulas que sofreram alteração normativa.
3. Realizar contato com instrutor responsável para agendamento de nova gravação.
4- Gravação da aula.
5- Edição da aula.
6- Inserção na plataforma MOODLE, no DELPHOS e YOUTUBE.
1 - Verificação dos materiais disponibilizados nas redes sociais, site, eventos externos.
2 - Análise para atualização do material.
3-Produção de novo material(atualizado)
4- Produção de novos materiais, com outro assunto ou abordagem.

Avaliação
Quanto?
(Custo/Investimento)

Avaliação do Controle

Periodicidade
da Avaliação

Situação

1 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1 - Prazos definidos para os cursos sem necessidade de alteração.
2 - Aumento no número de militares formados.

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

1 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Quantitativo de mídias produzidas.

Até agosto de 2022

1 - Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

2 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Aumento do número de visualizações das mídias.
2-Aumento do número de "seguidores" nas redes sociais,
aumentando assim o alcance do conteúdo produzido.
3-Análise comparativa entre número de incêndios ocorridos no ano
anterior e o ano da verificação no DF.

Anual

Não implantado

Até agosto de 2022

1- Acompanhamento das reuniões de atualização do sistema.
2-Atualização dos novos recursos disponíveis.

3 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório de reuniões ocorridas.
2- Atualização da planilha de acompanhamento das alterações no
sistema.

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

1 - Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
DIVIS Até dezembro de 2022
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

4 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

DIVIS

Até fevereiro 2022

1- Levantamento dos militares formados pelo CEPi na ativa.
2- Levamtamento das lotações dos militares sitados acima.
3- Verificação tempo de serviço dos militares lotados na DIVIS.
4- Relatório de quantitativo mínimo necessário para prestação dos serviços básicos disponibilizados pela
DIVIS.

DIVIS

Até fevereiro 2023

1- Acompanhamento das reuniões de atualização do sistema.
2-Atualização dos novos recursos disponíveis.

6 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

DIVIS

Até agosto 2022

1- Verificar o andamento do processo de compra de tablets executado pela DITIC.
2- Capacitar os militares para utilização da ferramenta.
3- Adaptações e atualizações do sistema SCIP/INOVA para o uso dos tablets.

7 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

e
CRE

Até julho 2022

e
CRE

Até fevereiro 2022

e
CRE

Até dezembro 2021

1- Levantamento dos novos sistemas existentes no mercado.
2- Encaminhamento de documento ao DESEG para que seja formada a comissão de estudo e, caso
necessário, alteração da norma.
1- Solicitar à DINVI dados das pesquisas realizadas e analisar estatisticamente a maior demanda dentre os
incêndios periciados.
1- Levantamento dos novos sistemas existentes no mercado não contemplados pelas normas do CBMDF.

5 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Aumento do número de visualizações das mídias.
2-Aumento do número de "seguidores" nas redes sociais,
aumentando assim o alcance do conteúdo produzido.
3-Análise comparativa entre número de incêndios ocorridos no ano
anterior e o ano da verificação no DF.
1 - Prazo dos cursos sem necessidade de alteração.
2- Manutenção do número de militares especializados trabalhando na
DIVIS.
3- Manutenção ou diminuição dos prazos dos serviços oferecidos
pela DIVIS.
1- Relatório de reuniões ocorridas.
2- Atualização da planilha de acompanhamento das alterações no
sistema.
1- Recebimento dos tablets.
2- Capacitação dos vistoriadores.
3- Análise do quantitativo de vistorias realizadas anualmente sem e
com a utilização do tablet.

8 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório sobre sistemas observados não contemplados pelas
normas do CBMDF.

Anual

Não implantado

9 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório identificando as edificações(ocupação, tipo, área) com
maior frequência de incidentes dentre os incêndios periciados.

Anual

Não implantado

10 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório sobre sistemas observados não contemplados pelas
normas do CBMDF.

Anual

Não implantado

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Plano de Implantação das Ações de Controle
PLANO DE AÇÃO:

TRATAMENTO DE RISCOS

PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO:
ÁREA RESPONSÁVEL:

Diretoria de Vistorias
PLANO DE AÇÃO (5W2H)
ESCOPO

Evento de Risco

Er1. Aumento da segurança contra
incêndios urbanos

Nível de Risco

Alto

5W
Controle existentes

CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CI2. Ações de conscientização da
sociedade quanto a prevenção de
incêndio.
CI3. Fiscalizações constantes.
CI4. Operações integradas da
Secretaria de Segurança Pública.

O quê?
(Controle)

Médio

Médio

Er5. Aumento da eficiência dos
serviços entregues à população
com a automatização e
disponibilização online via
SCIP/INOVA.

Er6. Inconformidade dos
processos

Er7. Reunião inadequada de dados
de incêndio.

Ev8. Organização insuficiente de
informações de incêndios

Ev9. Insuficiente ou inadequada
disponibilização de
conhecimentos de SCIP

Médio

Extremo

Extremo

Alto

Médio

Para aumentar o alcance e o conhecimento da população sobre segurança contra incêndio e pânico.

DIVIS

Chefe do estúdio da DIVIS

Até agosto de 2022

Aumentando o conhecimento da população sobre a Segurança Contra Incêndio e Pânico obtem-se cidadãos conscientes
do que está certo e errado em suas próprias residências, do que devem fazer em caso de incêndio, das ações de
prevenção.

DIVIS

Chefe do estúdio da DIVIS

Até agosto de 2022

1 - Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

2 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até agosto de 2022

1- Acompanhamento das reuniões de atualização do sistema.
2-Atualização dos novos recursos disponíveis.

3 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS Até dezembro de 2022

1 - Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

4 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Sabendo onde estão lotados, quantos militares podem ser empregados na DIVIS, quantos irão se aposentar em curto
prazo(até 5 anos) teremos como planejar as próximas especializações.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até fevereiro 2022

1- Levantamento dos militares formados pelo CEPi na ativa.
2- Levamtamento das lotações dos militares sitados acima.
3- Verificação tempo de serviço dos militares lotados na DIVIS.
4- Relatório de quantitativo mínimo necessário para prestação dos serviços básicos disponibilizados pela
DIVIS.

5 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Diminuindo o número de militares em atividades internas a DIVIS terá mais militares atuando nas fiscalizações externas.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até fevereiro 2023

1- Acompanhamento das reuniões de atualização do sistema.
2-Atualização dos novos recursos disponíveis.

6 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Informatizando a documentação gerada(tablets gerando documentação no local) aumentamos a quantidade de locais
vistoriados diminuindo o tempo gasto com a produção posterior desses documentos, como é feito atualmente.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até agosto 2022

1- Verificar o andamento do processo de compra de tablets executado pela DITIC.
2- Capacitar os militares para utilização da ferramenta.
3- Adaptações e atualizações do sistema SCIP/INOVA para o uso dos tablets.

7 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Para manutenção da segurança contra incêndio e pãnico em todas as edificações existentes.

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até julho 2022

Para identificar a maior incidência de incêndios em determinada edificação(por tipo ou ocupação)

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até fevereiro 2022

Para que as normas não fiquem desatualizadas em relação aos sistemas disponibilizados no mercado aos cidadãos.

DIVIS

Chefe da seção de
credenciamento - SECRE

Até dezembro 2021

Mapeando os processos pode-se identificar as fases necessárias e implementar ferramentas do sistema para tornar o
serviço mais eficiente aprimorando o sistema.

DIVIS

Assessor do estúdio da DIVIS

Até fevereiro 2023

Médio

CN1. Atualização das normas sempre que forem identifcadas novas demandas.
Cl1. Grupos de trabalho para
produção e atualização das normas de
segurança contra incêndio.
CN2. Análise de pesquisas desenvolvidas na DINVI com dados das perícias realizadas.
Cl2. Divulgação das leis e normas
aplicáveis ao DF quanto a segurança
e pânico no site da Corporação.
CN3. Verificação por meio das demandas geradas no credenciamento de novas tecnologias não
contempladas pelas normas atuais.
CN2. Automatização, atualização e aprimoramento do sistema SCIP/INOVA.
CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CI2. Sistematização e aprimoramento CN3. Produção de mídias para divulgação dos serviços e divulgação do material informativo
do SCIP/INOVA
produzido à sociedade nas redes sociais.

CI1. Manual de Perícia de Incêndio.
CI2. SCIPWEB
CI3. Estrutura da física da SEINV.
CI4. SEI.
CI5. WhatsApp business.
CI6. Fênix e SGO.

CI1. Manual de Perícia de Incêndio.
CI2. SCIPWEB
CI3. Estrutura da física da SEINV.
CI4. SEI.
CI5. WhatsApp business.
CI6. Fênix e SGO.
CI7. Instagram e YouTube da DINVI.
CI8. Intranet e portal do CBMDF.

Er11. Descontinuidade no
atendimento às demandas de
análise e aprovação de projetos

Extremo

CI1. SCIPWEB
CI2. SEI.
CI3. WhatsApp business.
CI4. Fênix e SGO.
CI5. Intranet e portal do CBMDF.

CI1. Leis e decretos distritais.
CI2. Normas Técnicas.
CI3. Regimento Interno.
CI4. Instruções Normativas.
CI5. Política de SCIP.
CI6. Decisões Técnicas.
CI7. Pareceres Técnicos.
CI8. Lista de verificação.
CI9. Coordenações de projetos da
DIEAP (BG 178/2020).
CI10. SCIPWEB.
CI11. GSV.
CI12. Conselhos de Classe (CREA,
CAU e CFT)
CI13. CEPI, com estágio na DIEAP
dos militares que cursam o CEPI.

Extremo

CI1. Decreto 37.516 (26 Jul. 2016)
entre CAP/SEDUH e CBMDF.

Er13. Gestores sem experiência ou
especialização na área de
segurança contra incêndio

Baixo

CI1. Memorando solicitando estágio
de aspirantes.
CI2. Estágio na DIEAP dos militares
que cursam o CEPI.

Er14. Normas elaboradas ou
revisadas com vício

Er15. Normas elaboradas ou
revisadas com faltas ou falhas
graves

Er16. Favorecimentos próprio ou
de terceiros

Baixo

Baixo

Baixo

CI1. Criação do Escritório de
Elaboração de Normas no DESEG.
CI2. Nomeação de militares que já
trabalharam na DIEAP, DIVIS ou
DESEG

CI1. Criação do Escritório de
Elaboração de Normas no DESEG
CI2. Nomeação de militares que já
trabalharam na DIEAP, DIVIS ou
DESEG.

Até dezembro 2022

CN1. Mapear todos os processos de investigação de incêndio

Entender e conhecer em detalhes os processos da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

Apontar todos os atores, atividades e documentos envolvidos no macroprocesso da DIEAP. Mapear o
referido processo e publicar em BG. Publicar em BG.

CN2. Unificação de todas as instruções Normativa em um único documento.

Manter integridade da legislação administrativa

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Reunir em um único documentos as prescrições já existentes e as atualizações.

CN3. Tranformar as Instruções Normativas em um único Procedimento Administrativo Padrão (PAP). Normatizar os procedimentos administrativos da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Atualizar e reunir em um ínico documento as prescrições de caráter administrativos da DINVI

CN4. Elaborar POP do oficial de investigação de incêndio, do técnico em investigação de incêndio
(técnico em informe de investigação de incêndio, fotográfo, condutor e operador de viatura) e do
técnico em exame laboratorial.

Normatizar os procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

DINVI

Chefe da SEINV

Até junho 2022

Atualizar e reunir em um único documento as prescrições de procedimentos finalísticos de execução dos
serviços de investigação

CN5. Demandar atualização e revisão da Política de SCIP.

Atualizar e aperfeiçoar documento que norteia a execução de SCIP no DF.

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto 2021

Reunir e encaminhar demandas da equipe de investigação de incêndio para atualização da Política

CN6. Demandar a atualização da Portaria Conjunta PCDF/CBMDF.

Atualizar e aperfeiçoar documento que norteia a execução a perícia de incêndio no DF.

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto 2021

Reunir e encaminhar demandas da equipe de investigação de incêndio para atualização da Portaria

CN7. Disponibilizar todas as leis, decretos, normas e instrumentos legais e técnicos referentes à
investigação de incêndio para fácil consulta na intranet.

Dar publicidade às normas da DINVI, de forma que seja facilmente consultável à equipe

DINVI

Chefe da SEINV

Até agosto de 2021

CN8. Estabelecer revisão anual do POP e PAP da DINVI.

Atualizar e aperfeiçar procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

DINVI

Diretor da DINVI

Até junho 2022

CN9. Revogar Guia de Investigação de Incêndio e todas as antigas Instruções Normativas do antigo
Manter integridade da legislação técnica
CIPI e da DINVI."

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto de 2021

CN1. Tranformar as Instruções Normativas em um único Procedimento Administrativo Padrão (PAP). Normatizar os procedimentos administrativos da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Atualizar e reunir em um ínico documento as prescrições de caráter administrativos da DINVI

CN2. Elaborar POP do oficial de investigação de incêndio, do técnico em investigação de incêndio
(técnico em informe de investigação de incêndio, fotográfo, condutor e operador de viatura) e do
técnico em exame laboratorial.

DINVI

Diretor da DINVI

Até junho 2022

Atualizar e reunir em um único documento as prescrições de procedimentos finalísticos de execução dos
serviços de investigação

Normatizar os procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

Er18. Renúncia fiscal

Er19. Redução da efeciência ou
indisponibilidade do SCIPWeb
Ev20. Disponibilidade dos
serviços de análise e aprovação
de projetos remotas por meio
eletrônico

Médio

Extremo

Extremo

Publicar todos documentos em uma área do Portal do CBMDF
Criar documento online de colaboração e reunião de demandas do serviço
Publicar revogação, consolidando o Manual de Perícia de Incêndio como bibliografia oficial da DINVI

1- Quantitativo de mídias produzidas.
Anual

Não implantado

1- Aumento do número de visualizações das mídias.
2-Aumento do número de "seguidores" nas redes sociais,
aumentando assim o alcance do conteúdo produzido.
3-Análise comparativa entre número de incêndios ocorridos no ano
anterior e o ano da verificação no DF.

Anual

Não implantado

1- Relatório de reuniões ocorridas.
2- Atualização da planilha de acompanhamento das alterações no
sistema.

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

1- Aumento do número de visualizações das mídias.
2-Aumento do número de "seguidores" nas redes sociais,
aumentando assim o alcance do conteúdo produzido.
3-Análise comparativa entre número de incêndios ocorridos no ano
anterior e o ano da verificação no DF.
1 - Prazo dos cursos sem necessidade de alteração.
2- Manutenção do número de militares especializados trabalhando na
DIVIS.
3- Manutenção ou diminuição dos prazos dos serviços oferecidos
pela DIVIS.
1- Relatório de reuniões ocorridas.
2- Atualização da planilha de acompanhamento das alterações no
sistema.
1- Recebimento dos tablets.
2- Capacitação dos vistoriadores.
3- Análise do quantitativo de vistorias realizadas anualmente sem e
com a utilização do tablet.

8 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório sobre sistemas observados não contemplados pelas
normas do CBMDF.

Anual

Não implantado

9 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório identificando as edificações(ocupação, tipo, área) com
maior frequência de incidentes dentre os incêndios periciados.

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

Anual

Não implantado

10 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

1- Relatório sobre sistemas observados não contemplados pelas
normas do CBMDF.
1- Mapeamento dos processos da DIVIS
12 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
2- Relatório de alterações na tramitação com proposição de alteração
homem/hora trabalhada.
nas instruções normativas da diretoria.
1- Relatório estatístico de tempo entre a solicitação de um serviço e a
execução do serviço pelos fiscalizadores.
2- Análise comparativa anual entre o número de processos
13 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
"retornados ao solicitante" por erro na solicitação.
homem/hora trabalhada.
3-Análise comparativa entre número de incêndios ocorridos no ano
anterior e o ano da verificação no DF.
Não se aplica.
Publicação em BG
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

anual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Encaminhamento de memorando

anual

Não implantado

Encaminhamento de ofício

anual

Não implantado

Publicação no portal do CBMDF

eventual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

semestral

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

permanente

Não implantado

Encaminhamento de memorando

anual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG e na WIKI

anual

Não implantado

Publicação no Moodle

CN3. Demandar a atualização da Portaria Conjunta PCDF/CBMDF.

Atualizar e aperfeiçoar documento que norteia a execução a perícia de incêndio no DF.

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto 2021

Dar publicidade às normas da DINVI, de forma que seja facilmente consultável à equipe

DINVI

Chefe da SEINV

Até agosto de 2021

CN5. Estabelecer revisão anual do POP e PAP da DINVI.

Atualizar e aperfeiçar procedimentos finalísticos de execução dos serviços de investigação

DINVI

Diretor da DINVI

Até junho 2022

Criar documento online de colaboração e reunião de demandas do serviço

CN6. Manter ao menos um militar como focal point da DITIC e exclusivo para manutenção e
atualização do SCIP

Facilitar e promover eficácia na manutenção do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Nomear em BG militar com mais comptências em TI para ser focal point com a DITIC

CN7. Demandar contrato de desenvolvimento de software para a DITIC.

Manter funcionamento e aperfeiçoamento do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto de 2021

Oficializar via memorando demandas de aperfeiçoamento e manutenção do SCIPWEB

CN8. Elaborar e manter lista de insumos dos laboratorios.

Manter funcionamento dos LABs

DINVI

Chefe da SEPPD

Até dezembro 2021

Apontar, reunir e apresentar demandas de insumos. Publicar em BG demandas de insumos dos LABs

CN9. Manter cronograma de PES e PAM para laboratorios.

Manter funcionamento dos LABs

DINVI

Chefe da SEPPD

Até dezembro 2021

CN10. Elaborar, publicar e manter PCC para oficiais e graduados que atuam na DINVI.

Manter e aperfeiçoar knowhow das equipes

DINVI

Chefe da SECOA

Até dezembro 2021

CN1. Manter ao menos um militar como focal point da DITIC e exclusivo para manutenção e
atualização do SCIP.

Facilitar e promover eficácia na manutenção do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

CN2. Demandar estagiário de desenvolvimento para apoio.

Auxiliar gestão do funcionamento e aperfeiçoamento do SCIPWEB

DINVI

Chefe da SEINV

Até agosto de 2021

Demandar DITIC o apoio de um coordenador de estágio e solicitar DEHUR a disponibilização de um
estagiário

CN3. Dedicar um militar, ao menos parcialmente, para aperfeiçoamento do SCIPWEB.

Facilitar e promover eficácia na manutenção do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto de 2021

Nomear em BG militar com mais comptências em TI para ser focal point com a DITIC

CN4. Demandar contrato de desenvolvimento de software para a DITIC.

Manter funcionamento e aperfeiçoamento do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto de 2021

Oficializar via memorando demandas de aperfeiçoamento e manutenção do SCIPWEB

CN5. Demandar escala fixa de peritos oficiais, com capitães ou majores, de forma a especializar a
execução.

Manter equipe dedicada e especializada para execução da investigação de incêndio

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto de 2021

CN1. Mapear todos os processos de investigação de incêndio.

Entender e conhecer em detalhes os processos da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

CN2. Normalizar produtos e entregas da DINVI, tais como relatórios, informes, infográficos, estudos
técnicos, campanhas, vídeos, entre outros.

Entender e conhecer em detalhes os produtos da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

CN3. Elaborar e publicar modelos de relatórios mensais, semestrais e anuais e cada seção.

Prover integridade e eficiência nas atribuições da DINVI

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

DINVI

Diretor da DINVI

Até dezembro 2021

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Dar publicidade às normas da DINVI, de forma que seja facilmente consultável à equipe

DINVI

Chefe da SEINV

Até agosto de 2021

Facilitar e promover eficácia na manutenção do SCIPWEB

DINVI

Diretor da DINVI

Até março 2022

Nomear em BG militar com mais comptências em TI para ser focal point com a DITIC

CN5. Demandar contrato de desenvolvimento de software para a DITIC.

Atualizar e aperfeiçoar documento que norteia a execução a perícia de incêndio no DF.

DINVI

Diretor da DINVI

Até agosto 2021

Oficializar via memorando demandas de aperfeiçoamento e manutenção do SCIPWEB

CN1. Mapear o macroprocesso de análise de projetos arquitetônicos e de segurança contra
incêndio.

Entender e conhecer em detalhes os processos da DIEAP

DIEAP

Chefe da SEANP

De ago a set 2021.

CN2. Elaborar um manual de análise de projetos.

Normatizar os procedimentos de técnicos de execução dos serviços de análise de projetos

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até dez 2022.

Atualizar e reunir em um único documento as prescrições de procedimentos de técnicos

CN3. Demandar via memorando a atualização e revisão das normas ao Escritório de normas do
DESEG.

Produzir normas mais claras e atuais para dirimir a subjetividade e erro na análise

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até ago 2021.

Demandar atualização e revisão das normas ao Escritório de normas do DESEG.

CN4. Demandar a conclusão do Painel do SCIPWeb em Power BI ao Ten-Cel. Jeann.

Realizar controle estatísico de processos e de pessoal, facilitando a gestão.

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até dez 2021.

Demandar via WhatsApp a conclusão do Painel do SCIPWeb em Power BI ao Ten-Cel. Jeann.

Até dez 2021.

Demandar a atualização e reunir em um único documento as prescrições de procedimentos de técnicos ao
DESEG.

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Publicação no portal do CBMDF

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Memorando enviado

CN4. Elaborar estratégia de divulgação de material e campanhas, envolvendo o DESEG, CECOM e
Prover integridade e eficiência nas atribuições da DINVI
COMOP.
CN5. Demandar ao COMOP um grupo de divulgação de informações, formado por todas as
Prover informações de Segurança Contra Incêndio e Pânico à comunidade do DF
SECOMs dos GBMs e demais grupos de divulgação alcançáveis
Prover a DINVI com oficiais habilitados e com competência em investigação de incêndio

CN2. Disponibilizar todas as leis, decretos, normas e instrumentos legais e técnicos referentes à
investigação de incêndio para fácil consulta na intranet.
CN4. Manter ao menos um militar como focal point da DITIC e exclusivo para manutenção e
atualização do SCIPWEB

CN5. Demandar ao DESEG a disponibilização de todas as leis, decretos, normas e instrumentos
legais e técnicos referentes à análise de projetos para fácil consulta no portal do CBMDF.

Dar publicidade às normas da DIEAP, de forma que seja facilmente consultável aos atores envolvidos

DIEAP

Diretor da DIEAP

Reunir e encaminhar demandas da equipe de investigação de incêndio para atualização da Portaria

1 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

CN4. Disponibilizar todas as leis, decretos, normas e instrumentos legais e técnicos referentes à
investigação de incêndio para fácil consulta na intranet.

Publicar todos documentos em uma área do Portal do CBMDF

Manter na WIKI da DINVI as descrições e especificações de PES e PAM para o serviço de investigação de
incêndios
Apontar, reunir e apresentar demandas de capacitações. Elaborar conteúdo no Moodle para instrução e
capacitação continuada. Mater Moodle permanente de PCC para técnicos e peritos.
Nomear em BG militar com mais comptências em TI para ser focal point com a DITIC

Demandar DEHUR, com indicação de nomes, a disponibilização de 4 oficiais para estarem fixos na escala
de peritos
Apontar todos os atores, atividades e documentos envolvidos no macroprocesso da DIEAP. Mapear o
referido processo e publicar em BG. Publicar em BG.
Apontar todos os produtos, respectiva descrição e requisitos envolvidos nas entregas da DINVI. Elaborar
modelos. Publicar em BG.
Apontar todos os produtos, respectiva descrição e requisitos envolvidos nas entregas da DINVI. Elaborar
modelos. Publicar em BG.
Levantar estratégias, elaborar plano de ação simplificado, adotar como padrão e publicar em BG
Encaminhar memorando com a proposta
Levantar competências, elaborar rol de competências conforme QOD, adotar como padrão e publicar em BG
Atualizar e reunir em um ínico documento as prescrições de caráter administrativos da DINVI
Publicar todos documentos em uma área do Portal do CBMDF

Apontar todos os atores, atividades e documentos envolvidos no macroprocesso da DIEAP. Mapear o
referido processo e publicar em BG.

DIEAP

Chefe da SETEC

Até dez 2021.

Propor ao Chefe do DESEG, por do Diretor a nomeação de militares das diretorias para compor grupos
técnicos especialistas nas medidas de segurança passivas e ativas, além das demais normas e
procedimentos para análise, vistoria, credenciamento e investigção de incêndio, que serão responsáveis por
revisar e elaborar propostas de normas e supervisionar cursos e capacitações do CBMDF relacionadas às
atividades de segurança contra incêndio.

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até nov 2021.

Criação do Programa de Capacitação Continuada da DIEAP.

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a manutenção de militares por critérios de competência.

CN9. Identificar e solicitar ao Chefe do DERHU militares especializados em prevenção de incêndio. Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para a gestão por competências da DIEAP.

CN10. Capacitar os analistas para utilização do SCIP e sofwares de análise de projetos.

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até dez 2022.

Implantação do Programa de Capacitação Continuada da DIEAP

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até jul 2022.

Atualizar e reunir as prescrições de procedimentos de técnicos e realizar as capacitações relacionadas

CN6. Elaborar Prospostas de Decisões Técnicas para o Chefe do DESEG , a fim de sanar dúvidas
normativas e para aprimoramento da legislação técnica.

Sanar dúvidas normativas e para aprimoramento da legislação técnica.

CN7. Solicitar ao Chefe do SEANP instruções aos agentes fiscalizadores de análise de projetos para
Instruir os militares da DEIAP quanto às normas de análise de projetos
padronização de procedimentos e análise de projetos.
CN8. Solicitar ao Chefe do DERHU para limitar a rotatividade dos militares da DIEAP com a inclusão
Emprego de efetivo capacidado no setor adequado
de atrativos como o teletrabalho.

Instruir os militares da DEIAP quanto a utilização do SCIP e sofwares de análise de projetos.

CN11. Promover e participar de campanhas educativas em redes sociais direcionadas à
comunidade interna e externa, com a conscientização dos responsáveis técnicos da necessidade de
Dar publicidade às normas da DIEAP, de forma que seja facilmente consultável aos atores envolvidos
especialização e conhecimento das normas de segurança contra incêndio por meio de redes sociais
e palestras.
CN13. Realizar um chamado no GLPI para implementação do SCIPWeb quanto a notificação de
interessados no processo (autores, responsáveis técnicos, proprietários, locatários, analistas) da
mudaça do estado do processo.
CN14. Elaborar instrumentos legais que limitem o prazo de retorno do processo e o número de
retornos.
CN1. Solicitar ao Chefe do DESEG um estreitamento entre os diversos órgãos partes do processo,
como da Rede Simples (Junta Comercial), CAP/SEDUH, DF Legal, entre outros, para definir critérios
e uso e ocupação, risco, requisitos normativos de medidas de segurança, como de assessibilidade
em saídas de emergências e acesso e estabelecimento de viaturas; etapas de processos e
documentos necessários, entre outras padronizações que sejam pertinentes.
CN1. Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da
DIEAP.

Não implantado

Encaminhamento de memorando

eventual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Publicação em BG

anual

Não implantado

Encaminhamento de memorando

anual

Não implantado

Encaminhamento de memorando

eventual

Não implantado

Encaminhamento de memorando

anual

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Publicação no portal do CBMDF

semestral

Não implantado

Publicação em BG

eventual

Não implantado

Encaminhamento de memorando

anual

Não implantado

Publicação em BG

Anual

Não implantado

Publicação em BG e divulgação no portal do CBMDF.

Anual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

WhatsApp enviado

Eventual

Não implantado

Eventual

Não implantado

Publicação em BG

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Capacitação realizada

Eventual

Não implantado

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Publicação no portal do CBMDF e redes sociais da DIEAP

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até ago 2021.

Demandar por meio de chamado no GLPI o desenvolvimento de software para a DITIC.

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Reduzir o retrabalho

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até dez 2021.

Demandar atualização e revisão das normas de procedimentos ao Escritório de normas do DESEG.

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Padronização entre órgãos que são partes integrantes do processo de licenciamento ou autorização de funcionamento de
edificações e áreas de risco para reduzir o retrabalho.

DIEAP

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Chamado GLPI

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Chamado GLPI

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Memorando enviado

Eventual

Não implantado

Publicação no portal do CBMDF e redes sociais da DIEAP

anual

Não implantado

Até set 2021.

Solictar ao Chefe do DESEG um estreitamento entre os diversos órgãos partes do processo

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da DIEAP.

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da DIEAP.

CN2. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

CN3. Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Avaliação de militares para emprego na função

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Instruir os militares da DEIAP quanto às normas de direito penal e administrativo

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

CN7. Aplicar adequadamente a Metodologia para revisão e elaboração de NT (BG-161-23ago2011). Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Aplicar adequadamente a Metodologia para revisão e elaboração de NT (BG-161-23ago2011).

CN1. Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para a gestão por competências da
DIEAP.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da DIEAP.

CN2. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

CN5. Aplicar adequadamente a Metodologia para revisão e elaboração de NT (BG-161-23ago2011). Emprego de efetivo capacidado no setor adequado e elaboração de normas de forma correta

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Aplicar adequadamente a Metodologia para revisão e elaboração de NT (BG-161-23ago2011).

CN1. Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da
DIEAP.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da DIEAP.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Avaliação de militares para emprego na função

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Instruir os militares da DEIAP quanto às normas de direito penal e administrativo

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de projetos para
conscientização e capacitação quanto ética profissional e crimes contra à administração pública.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da DIEAP.

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Avaliação de militares para emprego na função

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Instruir os militares da DEIAP quanto às normas de direito penal e administrativo

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até mar 2022.

Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de projetos para
conscientização e capacitação quanto ética profissional e crimes contra à administração pública.

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIPWeb

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até out 2021.

Abrir um chamado no GLPI para manutenção e implementação da nova funcionalidade SCIPWeb.

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIPWeb

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até out 2021.

Solicitar à DITIC o desenvolvimento de software de integração entre os sistemas para gerar o boleto no
SCIPWeb.

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIPWeb

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até out 2021.

Abrir um chamado no GLPI para manutenção e implementação da nova funcionalidade SCIPWeb.

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIPWeb

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até out 2021.

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIPWeb

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até out 2021.

Dar publicidade às normas da DIEAP, de forma que seja facilmente consultável aos atores envolvidos

DIEAP

Diretor da DIEAP

Até jul 2022.

Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de projetos para
conscientização e capacitação quanto ética profissional e crimes contra à administração pública.
Aplicar adequadamente o Regulamento de funcionamento das comissões e grupos de trabalhos (BG-12710jul2012).
Aplicar adequadamente a NR 001/2008 - Diretrizes e doutrinas para elaboração normas do CBMDF (Portaria
007 de 2008).

Aplicar adequadamente o Regulamento de funcionamento das comissões e grupos de trabalhos (BG-12710jul2012).
Aplicar adequadamente a NR 001/2008 - Diretrizes e doutrinas para elaboração normas do CBMDF (Portaria
007 de 2008).

Solicitar à DITIC que mantenha ao menos um programador exclusivo para manutenção e atualização do
SCIP.
Solicitar à DITIC que mantenha ao menos um programador exclusivo para manutenção e atualização do
SCIP.
Atualizar e reunir as prescrições de procedimentos de técnicos e realizar as capacitações relacionadas

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

PLANO DE
IMPLANTAÇÃO DAS
AÇÕES DE CONTROLE

Quando houver
atualização de
Não implantado
normas e
procedimentos

Atualizar, manutenir e aperfeiçoar o SCIP

Diretor da DIEAP

CN4. Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de
projetos para conscientização e capacitação quanto ética profissional e crimes contra à
administração pública.
CI1. Memorando que demandou da
CN1. Abrir um chamado no GLPI para manutenção e implementação da nova funcionalidade
Secretaria de Fazenda do DF a
SCIPWeb do SCIPWeb.
integração do SCIPWeb e o
CN2.Demandar à DITIC o desenvolvimento de software de integração entre os sistemas para gerar
SISLANCA.
o boleto no SCIPWeb.
CI1. O DESEG mantém um militar
CN1. Abrir um chamado no GLPI para manutenção e implementação da nova funcionalidade
responsável pelo recebimento das
SCIPWeb do SCIPWeb.
demandas do DESEG e suas
CN2. Solicitar à DITIC que mantenha ao menos um programador exclusivo para manutenção e
diretorias para trabalhar junto Á DITIC atualização do SCIP.
a manutenção e atualização do SCIP.
CN1. Solicitar à DITIC que mantenha ao menos um programador exclusivo para manutenção e
CI2. O DESEG mantém um militar
atualização do SCIP.
responsável pelo suporte das
CN2. Promover e participar de campanhas educativas em redes sociais direcionadas à comunidade
demandas do WhatsApp business.
CI3. O DESEG e a DIEAP atualizam interna e externa.
as publicações de informações e
normas referentes à análise de
projetos e vistorias para fácil consulta
no portal do CBMDF.

eventual

Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Diretor da DIEAP

CI1. Ouvidoria do CBMDF e OUV-DF
para denúncias.
CN3. Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Não implantado

Encaminhamento de memorando

Até jul 2022.

Diretor da DIEAP

CN2. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.
CI1. Ouvidoria do CBMDF e OUV-DF
para denúncias.
CN3. Solicitar ao Centro de Inteligência um estudo de vida pregressa do militar.

Não implantado

eventual

Diretor da DIEAP

DIEAP

CN3. Aplicar adequadamente o Regulamento de funcionamento das comissões e grupos de
trabalhos (BG-127-10jul2012).
CN4. Aplicar adequadamente a NR 001/2008 - Diretrizes e doutrinas para elaboração normas do
CBMDF (Portaria 007 de 2008).

Não implantado

eventual

DIEAP

DIEAP

CN4. Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de
projetos para conscientização e capacitação quanto ética profissional.
CN5. Aplicar adequadamente o Regulamento de funcionamento das comissões e grupos de
trabalhos (BG-127-10jul2012).
CN6. Aplicar adequadamente a NR 001/2008 - Diretrizes e doutrinas para elaboração normas do
CBMDF (Portaria 007 de 2008).

Não implantado

eventual

Publicação em BG

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

Emprego de efetivo capacidado no setor adequado

CN2. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.
Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

anual

Publicação em BG
Encaminhamento de memorando

Não se aplica.
Apenas homem/hora trabalhada.

CN1. Solicitar ao Chefe do DERHU a elaborarão de requisitos para da gestão por competências da
Emprego de efetivo capacidado no setor adequado
DIEAP.

CN2. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.
Baixo

1- Mapear os processos dos serviços prestados pela DIVIS
2- Propor alterações na tramitação dos processos para aumentar a celeridade.

Assessor do estúdio da DIVIS

CN4. Solicitar ao Controlador do CBMDF instruções aos agentes fiscalizadores de análise de
projetos para conscientização e capacitação quanto ética profissional e crimes contra à
administração pública.
CN1. Solicitar ao Chefe do DERHU a elaboração de requisitos para da gestão por competências da
DIEAP.
Er17. Reserva de mercado

1- Levantamento dos novos sistemas existentes no mercado não contemplados pelas normas do CBMDF.

DIVIS

CN12. Solicitar ao Chefe do DERHU a movimentação de militares por critérios de competência.

Er12. Alongamento do processo
de licenciamento de edificações e
áreas de risco

1- Levantamento dos novos sistemas existentes no mercado.
2- Encaminhamento de documento ao DESEG para que seja formada a comissão de estudo e, caso
necessário, alteração da norma.
1- Solicitar à DINVI dados das pesquisas realizadas e analisar estatisticamente a maior demanda dentre os
incêndios periciados.

1- Levantamento de informações que demonstrem o impacto na atitude preventiva da sociedade.
2-Produção de cards para divulgação nas redes sociais.
3 - Produção de um cronograma de postagens.
4- Disponibilização contínua dos materiais produzidos.

CN1. Tranformar as Instruções Normativas em um único Procedimento Administrativo Padrão (PAP). Normatizar os procedimentos administrativos da DINVI
Extremo

Como fazer?
1 - Levantamento das normas(leis, instruções normativas,etc) que sofreram alterações no ano anterior a
verificação.
2- Análise das vídeo aulas que sofreram alteração normativa.
3. Realizar contato com instrutor responsável para agendamento de nova gravação.
4- Gravação da aula.
5- Edição da aula.
6- Inserção na plataforma MOODLE, no DELPHOS e YOUTUBE.
1 - Verificação dos materiais disponibilizados nas redes sociais, site, eventos externos.
2 - Análise para atualização do material.
3-Produção de novo material(atualizado)
4- Produção de novos materiais, com outro assunto ou abordagem.

Com a disponibilização de informações e instruções sobre como solicitar um serviço no CBMDF os cidadãos terão
facilidade em ter suas demandas resolvidas de forma rápida e prática.

CN6. Elaborar gestão por competências da DINVI.

Ev10. Informatização da
elaboração e disponibilização do
laudo de investigação de incêndio

Não implantado

CN2. Produção de aulas virtuais para promoção da conscientização da população.

CI1. Cursos semestrais de
especialização em prevenção de
incêndio.
CN2. Fomentar a automatização e aprimoramento do sistema SCIP/INOVA.
Cs2. Sistematização e aprimoramento
do SCIP/INOVA.

CI1. Regimento Interno
CI2. Instruções Normativas existentes.
CI3. Processo único de Circulares da
DINVI.
CI4. Manual de Perícia de Incêndio.
CI5. SCIPWEB
CI6. Portaria de Integração
PCDF/CBMDF.
CI7. Iniativas de PCC.

Situação

Anual

Até dezembro 2021

CN1 Atualizar o sistema SCIP/INOVA com as atualizações que forem disponibilizadas pela
Com a disponibilização de recursos tecnológicos que permitam o acesos rápido e fácil aos serviços da DIVIS, os cidadãos
CI1. ações de conscientização da
plataforma.
ficarão mais satisfeitos com os serviços prestados.
sociedade quanto a prevenção de
incêndio.
CI2. Legislação existente.
CI3. Sistematização e aprimoramento
Os cidadãos concientes dos riscos e das medidas de prevenção exigidas pelo CBMDF compreenderão de melhor forma as
CN2. Conscientizar a população quanto às razões pelas quais os estabelecimentos são interditados.
do SCIP/INOVA.
razões pelas quais os estabelecimentos são interditados.

CI1. Regimento Interno
CI2. Instruções Normativas existentes.
CI3. Política de SCIP.
CI4. Manual de Perícia de Incêndio.
CI5. SCIPWEB
CI6. Portaria de Integração
PCDF/CBMDF.

Periodicidade
da Avaliação

Chefe do estúdio da DIVIS

CN3. Disponibilização de tablets aos agentes fiscalizadores para que as vistorias sejam realizadas
mais rapidamente.

Er4. Diminuição da efetividade na
prevenção de incêndios

Avaliação do Controle

1 - Prazos definidos para os cursos sem necessidade de alteração.
2 - Aumento no número de militares formados.

Quando?
(Prazo)

DIVIS

CN1. Identificação e solicitação de militares especializados lotados em outras unidades para a
DIVIS.
Er3. Descontinuidade na
realização das atividades
relacionadas a vistorias

Avaliação
Quanto?
(Custo/Investimento)

1 - Não se aplica, serão utilizados recursos já disponíveis no CBMDF. Apenas
homem/hora trabalhada.

Quem?
(Responsável)

A produção contínua de aulas virtuais, assim como a atualização das existentes, permite que o curso não sofra
interrupções e também a existência de mais alunos formados por ser em formato semipresencial.

CN3. Divulgação do material informativo produzido à sociedade nas redes sociais.

Er2. Desgaste na imagem da
Corporação

2H
Onde?

CN1. Produção de aulas virtuais para o CEPI evitando a descontinuidade por eventos adversos.

Porquê?

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Plano de Implantação das Ações de Controle

Justi cativas para as ações de
tratamento;
Benefícios esperados a serem
obtidos;
Responsabilizáveis e responsáveis
por aprovar e implementar o plano;
Ações propostas;

fi

Recursos requeridos, incluindo
contingências;

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

PLANO DE
IMPLANTAÇÃO DAS
AÇÕES DE CONTROLE

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Plano de Implantação das Ações de Controle

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

Medidas de desempenho;
Restrições;

PLANO DE
IMPLANTAÇÃO DAS
AÇÕES DE CONTROLE

Relatos e monitoramento requeridos;
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL

Quando se espera que ações sejam
tomadas e concluídas;

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo de Gestão de Riscos

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

PLANO DE
IMPLANTAÇÃO DAS
AÇÕES DE CONTROLE

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo de Gestão de Riscos

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo de Gestão de Riscos

Resultados
esperados

Consequências

não
pretendidas

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo de Gestão de Riscos

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Monitoramento e análise crítica

Monitoramento contínuo
O propósito do monitoramento e análise crítica é
crítica
periódica
assegurar eAnálise
melhorar
a qualidade
e e cácia da
concepção,
implementação
e resultados
do processo
Responsabilidades
claramente
estabelecidas

 


fi

Em todos os estágios do processo

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Monitoramento e análise crítica -

Planejamento

Coleta e análise de informações

Registro de resultados

Fornecimento de retorno

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo de Gestão de Riscos

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Registro e relato - objetivos

Comunicar atividades e resultados de gestão de
riscos em toda a organização
Convém que o processo de gestão de riscos e seus
Fornecer
informações
para a etomada
de decisão
resultados
sejam
documentados
relatados
por meio de
mecanismos apropriado
Melhorar as atividades de gestão de riscos

s


Auxiliar a interação com as partes interessadas,
incluindo aquelas com responsabilidade e com
responsabilização das atividades de GR

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Registro e relato - considerar

Diferentes partes interessadas e suas necessidades
especíé parte
cas de
informação
requisitos da
O relato
integrante
da e
governança
organização e convém que melhore a qualidade do
diálogo
com
as parteseinteressadas
apoie
a Alta
Custo,
frequência
pontualidadeedo
relato
Direção e os órgãos de supervisão a cumprirem suas
responsabilidades
Método de relato

.


fi

Pertinência da informação para os objetivos
organizacionais e para a tomada de decisão

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo de Gestão de Riscos

Disciplina Gestão de Riscos

ISO 31000:2018
Processo

Processo de Gestão de Riscos

Disciplina: Gestão de Riscos

Instrutor: Ten. Cel. QOBM/Comb. Luís Cláudio
Aula 5 - Plano de Implantação das

Ações de Controle

Obrigado!

