
EVENTO DE RISCO TIPO DE TRATAMENTO O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 2017

IDENTIFICAÇÃO
RESPOSTA AO RISCO

MEDIDAS ESTRATÉGICAS DE CONTROLE (ATIVIDADE DE CONTROLE) CONTROLES IMPLEMENTADOS 

 RISCOS PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES 

REITORIA 
(PRODIN/PROAD)  

Ofício nº 66/Reitoria/IFS, de 30 de janeiro de 2017 - Solicita à SETEC/MEC liberação de recursos 
orçamentários para reforço de empenho no valor de R$ 14.613.734,51;

Ofício nº 192/Reitoria/IFS, de 14 de março de 2017 - Solicita à SETEC/MEC liberação orçamentária no 
valor de R$ 14.613.734,51, referente  ao déficit orçamentário após análise do Orçamento de 2017 frente às 
necessidades da instituição;

Ofício nº 629/Reitoria/IFS, de 03 de julho de 2017 - Solicita  à SETEC/MEC recursos para várias obras 
inclusive do Campus Aracaju;

Ofício nº 924/Reitoria/IFS, de 06 de setembro de 2017 - Solicita à SETEC/MEC liberação de recursos para 
conclusão das Obras;

Ofício nº 1047/Reitoria/IFS, de 03 de setembro de 2017 - Esclarecimentos à SETEC/MEC sobre o pedido 
de orçamentário para concluir as obras, em resposta ao Ofício nº 429/2047/GAB/SETEC-MEC, com 
reiteração do 

Ofício nº 1192/Reitoria/IFS, de 06 de novembro de 2017 -  Pedido de reconsideração de decisão a 
DDR/SETEC para não paralisar a Obra do Campus Aracaju;

Ofício nº 1238/Reitoria/IFS, de 17 de novembro de 2017 -  Reitera à SETEC/MEC o Ofício 
1192/2017/Reitoria/IFS, e busca posicionamento sobre a continuidade à licitação da contratação de nova 
empresa, em razão da paralização da obra. 

R01
bloqueio ou contingenciamento de 
parcelas dos recursos orçamentários do 
órgão

TRANSFERIR ou 
COMPARTILHAR — aplica-se à 
situação de risco extremo, alto 

ou médio, que exija a atuação de 
diversas áreas e diferentes 

níveis de gestão

MEC01 
otimização da aplicação dos 
recursos com a priorização 
de demandas

Com  a cientificação/solicitação aos 
órgãos superiores da necessidade de 

recursos para  demandas de obras 
essenciais;

Com a elaboração de um Plano Anual de 
Prioridades Orçamentárias e da 

comunicação deste aos órgãos externos 
superiores, buscando priorizar as obras 

de infraestrutura paralisadas;

Atualização semestral do orçamento 
necessário com observância ao 

desgaste dos serviços executados e 
aumento dos preços unitários dos 

insumos.

http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2022/Transpar%C3%AAncia/2017/0066_-_SETEC_-_Solicita_libera%C3%A7%C3%A3o_de_recursos_de_investimento_para_o_IFS_conforme_compromisso_da_SETEC_-_PRODIN.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2022/Transpar%C3%AAncia/2017/0192_-_MEC_-_Libera%C3%A7%C3%A3o_de_recursos_de_investimento_para_o_IFS_conforme_compromisso_da_SETEC_-_prodin.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2022/Transpar%C3%AAncia/2017/0629_-_SETEC_-_Solicita%C3%A7%C3%A3o_apoio_para_libera%C3%A7%C3%A3o_de_recursos_de_TEDs_cadastrados_no_SIMEC_-_Prodin.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2022/Transpar%C3%AAncia/2017/0924_-_SETEC_MEC_-_Solicita_parecer_conclusivo_sobre_a_liebera%C3%A7%C3%A3o_ou_n%C3%A3o_dos_recursos_-_GR.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2022/Transpar%C3%AAncia/2017/1047_-_SETEC_MEC_-_Resposta_%C3%A0_Nota_T%C3%A9cnica_n_103_2017_CGIN_DDR_SETEC_SETEC_e_reitera%C3%A7%C3%A3o_do_of%C3%ADcio_n_0924_2017_-_GR.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2022/Transpar%C3%AAncia/2017/1192_-_SETEC_MEC_-_Eline_Neves_-_Solicita_reconsidera%C3%A7%C3%A3o_de_delibera%C3%A7%C3%A3o_da_DDR_sobre_a_paralisa%C3%A7%C3%A3o_da_obra_do_Campus_Aju_-_GR.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2022/Transpar%C3%AAncia/2017/1238_-_SETEC_MEC_-_Eline_Neves_-_Reitera%C3%A7%C3%A3o_do_Of%C3%ADcio_n_1192_2017_-_reconsidera%C3%A7%C3%A3o_de_delibera%C3%A7%C3%A3o_da_DDR_sobre_a_paralisa%C3%A7%C3%A3o_da_obra_do_Campus_Aju_-_GR.pdf



