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DECLARAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 

 

A Política de Integridade da EPE estabelece que as melhores práticas de integridade 

devem ser observadas com o propósito de manter a Empresa de Pesquisa Energética como 

referência no planejamento energético brasileiro e torná-la referência mundial, 

promovendo a integridade, a transparência e a mitigação dos riscos de atitudes que violem 

os padrões e regras formalmente estabelecidos. Neste documento, a Diretoria Executiva 

da EPE apresenta a todos os colaboradores e à sociedade o Plano de Integridade da EPE. 

Destacamos a integridade como um dos pilares da boa governança.  Ela tem como base a 

honestidade e a transparência, elevando os padrões de decência e probidade na gestão dos 

recursos públicos e das atividades da Empresa, com reflexo tanto nos processos de tomada 

de decisão, quanto na qualidade de sua gestão e de seus produtos e serviços.  

Convocamos a todos para serem agentes da promoção de uma cultura de integridade na 

Empresa, pois isso é um requisito essencial para o aumento da confiança da sociedade no 

Estado e em suas instituições. Manter um alto nível de integridade e desenvolver uma 

cultura organizacional baseada em elevados valores e padrões de conduta, constitui 

política pública fundamental a ser constantemente promovida e incentivada por todos os 

gestores da EPE. 

Por acreditarmos que o combate a todo e qualquer Risco de Integridade é vital para nossa 

credibilidade e sucesso no cumprimento de nossas atribuições, firmamos o compromisso 

estabelecido neste Plano de Integridade. 

 

Reive Barros dos Santos 

Presidente 

 

Amilcar Guerreiro 

Diretor de Estudos de Energia Elétrica, DEE 

 

Jose Mauro Ferreira Coelho 

Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, DPG 

 

Alvaro Pereira 

Diretor de Gestão Corporativa, DGC 

 

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira 

Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, DEA 
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1. APRESENTAÇÃO 

A EPE como toda empresa pública federal necessita adaptar-se às regulamentações, 

diretrizes e recomendações, traçadas pelos mais diversos instrumentos, sejam eles Leis, 

Decretos, Instruções Normativas, Resoluções, etc. No caso, a Empresa teve que tratar 

recomendações e diretrizes estipuladas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo 

Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, pela Resolução CGPAR de nº 18, de 10 de 

maio de 2016 e pela Instrução Normativa Conjunta nº 1 do Ministério do 

Planejamento/CGU, de 10 de maio de 2016, no que diz respeito à implantação de aspectos 

relacionados à Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos.  

Tais assuntos são extremamente importantes, pois visam assegurar que toda Empresa atue 

com eficiência, eficácia e segurança, viabilizando o atingimento dos seus objetivos 

estratégicos e o alcance de sua visão de longo prazo, em um ambiente que privilegie a 

ética e a integridade.  

Destacam-se, também, como instrumentos regulamentares: a Lei nº 12.846, de 01 de 

agosto de 2013 e o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, que incentivam a adoção 

de um “Programa de Integridade” por empresas públicas e privadas e estipulam 

parâmetros que o programa de integridade deve seguir. 

Por intermédio do Decreto nº 8.945/2016, torna-se mais relevante ainda a questão da 

Integridade nas empresas públicas, denotada, por exemplo, no inciso II, do Art. 15, e no 

Art. 16º, operacionalizando diretrizes da Lei 13.303/2016.  

Além dos instrumentos regulamentares citados acima, destacam-se ainda as seguintes 

publicações: 

 Guia de Integridade Pública: Que dispõe de Orientações para a Administração 

Pública Federal: Direta, Autárquica e Fundacional, chamando a atenção dos 

gestores públicos sobre questões que devem ser discutidas e implementadas com 

o intuito de mitigar a ocorrência de corrupção e desvios éticos no âmbito de órgão 

e entidades (Publicado no site da CGU em dezembro de 2015); 

 Guia de Implantação de Programa de Integridade em Empresas Estatais: Que 

presta orientações para implantar ou aprimorar os programas de integridade das 



 PLANO DE INTEGRIDADE - EPE 6 
 

estatais federais, buscando o cumprimento de normas anticorrupção aplicáveis a 

essas entidades (Publicado no site da CGU em dezembro de 2015); 

 Referencial de Combate à Fraude e à Corrupção - Aplicável a Órgãos e Entidades 

da Administração Pública – TCU: O propósito desse referencial é compilar o 

conhecimento prático que vem sendo aplicado por organizações públicas e 

privadas, dentro e fora do Brasil, no combate à fraude e corrupção e dissemina-lo 

aos gestores públicos de todas as esferas de governo (publicado em dezembro de 

2016); e 

 Plano de Integridade da CGU, publicado em abril de 2018. 

De forma a reforçar os mecanismos e instrumentos que tratam do tema Integridade na 

EPE a Diretoria Executiva da Empresa aprovou um conjunto de ações para estruturação 

da Área de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (GRIC), vinculada à 

Presidência, como por exemplo, a aprovação de políticas e normas relacionadas ao tema 

e a realização de mudanças no estatuto para refletir competências necessárias para tratar 

o assunto.  

Como mais um fator que denota o apoio da alta administração da Empresa no tocante ao 

tratamento dos riscos de fraude e corrupção a EPE assinou, no início de 2017, termo de 

Adesão ao Programa de Fomento à Integridade Pública – PROFIP, uma iniciativa da 

Controladoria Geral da União - CGU para incentivar e capacitar os órgãos e entidades do 

Poder Executivo Federal para que implementem programas de integridade e seus 

respectivos Planos de Integridade. 

O Programa de Integridade consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos 

internos de prevenção, detecção e remediação de fraudes, irregularidades e desvios de 

conduta e é aperfeiçoado e ampliado por meio de um Plano de Integridade que deverá 

conter ações e atividades que mitiguem/tratem possíveis riscos de integridade. 

De tal forma, em 11 de junho de 2018 a Diretoria Executiva da EPE aprovou o Programa 

de Integridade da Empresa, por meio da Resolução de Diretoria de nº 01/458ª.  

De forma complementar, mais ressaltando a importância dada pela alta administração ao 

tema Integridade, o Conselho de Administração aprovou a Política de Integridade por 

meio da DCA nº 02/168ª, de 30 de outubro de 2018. 
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Dessa forma, além de observar o disposto em toda legislação inerente ao assunto, a 

instituição do Programa de Integridade da EPE, assim como da aprovação da Política de 

Integridade contribuem para o atingimento do Objetivo Estratégico “Aperfeiçoar a 

governança institucional” e, em consonância, para a contribuição do cumprimento da 

Inciativa Estratégica “Estimular a vivência de um ambiente de ética e integridade na 

EPE”. 

Contudo, apesar da relevância dos trabalhos mencionados acima, denota-se, ainda, a falta 

do Plano de Integridade, objetivo desse trabalho, que nada mais é do que o conjunto de 

medidas organizado de maneira sistêmica em um documento único, com a finalidade de 

prevenir, detectar e remediar as ocorrências de quebra de integridade nos órgãos e 

entidades públicas, aprovado pela alta direção e sob coordenação de uma área ou pessoa 

responsável. O conjunto de políticas que formam o Ambiente de Integridade da EPE 

observa-se na Figura 1. 

 

Figura 1 - Ambiente de Integridade. 

Ressalta-se, por fim, que uma organização íntegra se faz pelo comportamento íntegro 

diário de todos os seus empregados, da alta administração e dos membros de conselhos. 

Todos numa organização são responsáveis por manter um ambiente ético, íntegro e de 

não tolerância à fraude e à corrupção. E ter um comportamento ético e íntegro é o 

garantidor de que a organização não se desvie de seus propósitos públicos. 
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1.1 Objetivos 

São objetivos do Plano de Integridade da EPE: 

 Estabelecer um conjunto de medidas organizado de maneira sistêmica com a 

finalidade de prevenir, detectar e remediar as ocorrências de quebra de 

integridade; e  

 Fortalecer os Controles Internos e a capacidade de gerir os Riscos da instituição. 

 

Observou-se o seguinte fluxo de atividades para elaboração do Plano de Integridade da 

EPE: 

 

Figura 2 - Fluxo de Atividades para elaboração do Plano de Integridade. 

A aprovação concedida pela Alta Administração, para que aderisse ao PROFIP, e a 

formação de um Grupo de Trabalho que teve como finalidade elaborar este Plano de 

Integridade. Esses fatos passos iniciais corroboraram com a formação do Ambiente de 

Implementação necessário para a elaboração do Plano.  

2. INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO 

2.1. Principais competências 

A Empresa de Pesquisa Energética - EPE foi constituída na forma de empresa pública 

com vistas a subsidiar o MME no cumprimento de suas atribuições. A responsabilidade 

institucional da EPE é definida na Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, que autorizou 

sua criação, e no Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que criou a Empresa e 

aprovou seu Estatuto Social 

A EPE tem o papel de gerar subsídios às entidades governamentais, em especial ao MME, 

ao Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, ao Comitê de Monitoramento do 

Setor Elétrico - CMSE e à Comissão Permanente para Análise de Metodologias e 

Aprovação da 
Alta 

Administração 
para Elaboração 

do Plano

Ambiente para 
Implementação

Identificação e 
avaliação de 

riscos

Identificação, 
avaliação e 

adequação de 
medidas

Plano de 
Integridade
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Programas Computacionais do Setor Elétrico - CPAMP, assim como aos agentes setoriais 

para definição de políticas e ações necessárias à garantia do suprimento de energia, de 

forma módica e ambientalmente sustentável, necessária ao desenvolvimento econômico 

e social do País. 

De acordo com a Lei 10.847, de 15 de março de 2004, a Empresa tem as seguintes 

competências: 

 

Figura 3 - Competências EPE. 

Além das competências citadas acima também destacam-se:  



 PLANO DE INTEGRIDADE - EPE 10 
 

 

Figura 4 - Competências EPE. 

2.2. Diretrizes constantes no Planejamento Estratégico 

Institucional 

Em 2017, na realização do processo de aperfeiçoamento do Planejamento Estratégico 

Institucional, ainda dentro do ciclo 2016-2019, buscou-se garantir um alinhamento maior 

dos objetivos e metas institucionais, com os objetivos e metas do governo como um todo, 

com o MME e com os principais agentes interlocutores do mercado. Os objetivos foram 

revistos, assim como as iniciativas estratégicas, indicadores e metas visando reforçar a 

capacidade interna, aperfeiçoando a gestão e a operação organizacional, esmerando a EPE 

atingir patamares cada vez mais elevados de excelência em sua atuação, de modo a tornar-

se referência mundial no planejamento energético. 

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da EPE referente ao ciclo 2016-2019 

pretende reforçar o direcionamento de desenvolver atividades e projetos primordialmente 

relacionados à excelência do Planejamento Energético Brasileiro, bem como aprimorar a 

capacidade interna da organização no que tange à gestão orçamentária e financeira, de 

pessoas e de infraestrutura, assim como aos processos internos. 
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Destaca-se na figura abaixo o Mapa estratégico da EPE, onde observam-se a Missão, 

Visão e Objetivos Estratégicos subdivididos nas perspectivas Clientes, Processos e 

Pessoas, Aprendizado e Crescimento: 

 

Figura 5 - Mapa Estratégico EPE. 

Observam-se abaixo os Valores, norteadores das ações dos empregados e dirigentes da 

EPE, onde destaca-se o valor da Ética como inerente ao tema Integridade e que é fico 

desse trabalho: 

 Ética - Em nossas ações, compromissos e relações em geral, consideramos 

essenciais à transparência, a impessoalidade, a isonomia e a não discriminação 

como fundamentos para nossa atuação visando um planejamento energético de 

excelência. 

 Iniciativa - Chamar a responsabilidade para si, com pro atividade, buscando 

superar adversidades e desafios.  

 Criatividade - Cultivamos a capacidade de procurar formas alternativas de ver e 

examinar os fenômenos, procurando soluções inclusive inovadoras para as 

dificuldades e desafios enfrentados. 
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 Excelência Técnica - Achamos importante atingir o estado da arte na geração e 

difusão do conhecimento, fazendo uso das melhores ferramentas e com o maior 

rigor técnico-científico, sendo reconhecido pelo alto nível de qualidade dos 

trabalhos elaborados.  

 Comprometimento - Alinhamo-nos à missão e visão da empresa, superando 

obstáculos e encarando os desafios como força motivadora para atingir os 

resultados esperados. 

 Cooperação - Cremos no esforço coletivo para resolver problemas e superar 

desafios. Achamos importante compartilhar metas e objetivos e cultivar a troca de 

conhecimentos e experiências. 

Dessa forma, além de observar o disposto em toda legislação inerente ao assunto, a 

instituição do Programa de Integridade da EPE, assim como da aprovação da Política de 

Integridade contribuem para o atingimento do Objetivo Estratégico “Aperfeiçoar a 

governança institucional” e, em consonância, para a contribuição do cumprimento da 

Inciativa Estratégica “Estimular a vivência de um ambiente de ética e integridade na 

EPE”. 

Além disso, a mitigação dos riscos de integridade também contribui para o atingimento e 

cumprimento de todos os demais Objetivos e Iniciativas Estratégicas constantes no PEI, 

pois riscos de cometimento de qualquer tipo de fraude e corrupção podem trazer 

consequências, para qualquer tipo de projeto ou ação da Empresa resvalando, inclusive, 

como a causa da ocorrência de outros riscos graves, como de sobrevivência da Empresa 

ou de perda da Credibilidade.  

2.3. Unidades e Estruturas – Organograma 

A Empresa de Pesquisa Energética –EPE está vinculada ao Ministério de Minas e Energia 

– MME e conta na sua estrutura organizacional com a Presidência, quatro Diretorias e 

onze Superintendências, conforme organograma disponibilizado abaixo. Além disso, 

também dispõe das seguintes estruturas de governança: Assembleia Geral, Diretoria 

Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria. As 

competências desses órgãos de governança encontram-se detalhadas no Estatuto Social 

da EPE. 
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E como apoio a essa estrutura e no que diz respeito ao tema Integridade a EPE dispõe dos 

seguintes comitês: o Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e Controles 

Internos (CGRIC-E); e o Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e 

Controles Internos (CGRIC-X). 

 

Figura 6 - Organograma EPE. 

2.4. Fundamentos do Programa de Integridade e Relação dos 

principais instrumentos legais relativos à Área de Integridade 

O Programa de Integridade da EPE fundamenta-se em princípios, valores e padrões 

normativos do setor público e adota uma abordagem baseada em riscos, de acordo a 

Política de Gestão de Riscos, com a Política de Gestão de Conformidade e de Controle 

Interno e com a Política de Integridade. 

O Programa foi concebido observando-se a missão, a visão e os valores organizacionais 

presentes no Planejamento Estratégico 2016-2019 da EPE.  
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Destaca-se no Anexo C todo o conjunto normativo e legal, externo e interno que 

impactaram o programa de Integridade da EPE e que influenciaram a elaboração do Plano 

de Integridade. 

2.5. Unidade Responsável e Instâncias de Integridade 

2.5.1. Área de Governança, Riscos, Integridade e Controles 

Internos – Unidade Responsável 

Em 02 de junho de 2017 a Diretoria Executiva da EPE aprovou um conjunto de ações 

para estruturação da Área de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos 

(GRIC), vinculada à Presidência. A Diretoria levou em consideração a legislação e as 

normas vigentes, assim como as Políticas de Gestão de Riscos (PDG-COA-008) e de 

Controles Internos da Gestão e de Conformidade (PDG-COA-009) da Empresa, ambas 

aprovadas em 16 de dezembro de 2016, pelo Conselho de Administração. As medidas 

envolveram a necessidade de mudanças no Estatuto Social no que diz respeito à criação 

e às competências da Área de GRIC, assim como no Regimento Interno, contemplando 

as competências, de forma estendida, dessa área. 

Além disso, houve a designação do Presidente da Empresa como condutor desta área, 

nomeação de um Consultor Técnico designado como seu gestor, bem como foi aprovada 

a designação de um analista de pesquisa energética, para compor a equipe de trabalhos da 

GRIC. Houve também a aprovação dos seguintes comitês e seus respectivos regimentos 

internos: o Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos 

(CGRIC-E); e o Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles 

Internos (CGRIC-X). 

A criação da área permitiu, também, o cumprimento das diversas diretrizes e 

recomendações legais contidas nos principais instrumentos normativos publicados nos 

últimos anos. 

Denota-se que a área de GRIC detém as competências de atuar direta e 

indiretamente na implementação, coordenação e monitoramento das políticas e 

procedimentos de integridade na organização, inclusive identificando atividades 
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expostas a ações de corrupção e respectivos riscos envolvidos, propondo ações de 

mitigação e monitoramento, e quando necessário, ações corretivas. 

2.5.2. Comissão de Ética 

A Comissão de Ética da EPE foi criada em 18 de julho de 2005, em cumprimento ao 

Decreto 1.171, de 22/06/1994, que em seu capítulo II, item XVI estabelece que: "Em 

todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica 

e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo 

poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e 

aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o 

patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de 

procedimento susceptível de censura." 

A partir de abril de 2008, a Comissão de Ética da EPE passou a ser composta por três 

membros titulares e três suplentes escolhidos dentre os empregados do quadro 

permanente, e designados pela Diretoria Executiva da Empresa, para mandatos não 

coincidentes de três anos, facultada uma recondução por igual período. Em 2017, A 

Comissão de Ética ampliou a acessibilidade dos empregados à Comissão por meio da 

disponibilização do canal Fale Conosco no site da Comissão e a Caixa de Denúncias 

afixada nas dependências da Empresa. 

2.5.3. Auditoria Interna 

Conforme previsto no Art. 120 do Estatuto Social a EPE possui área de Auditoria Interna 

como uma das unidades internas de Governança diretamente vinculada ao Conselho de 

Administração da Empresa.  

Competem à Auditoria Interna: a execução das atividades de auditoria de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa; 

a proposição das medidas preventivas e corretivas das não conformidades detectadas; a 

verificação do cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou 

determinações do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, 

do Tribunal de Contas da União – TCU e do Conselho Fiscal; e a aferição da adequação 

do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de 
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governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, 

acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de 

demonstrações financeiras. 

2.5.4. Ouvidoria 

A Ouvidoria da EPE foi criada em 18 de setembro de 2017. Ela recebe manifestações de 

sugestões, elogios, reclamações, denúncias e solicitações de providências. Além disso, é 

a responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão – SIC.  

As manifestações de Ouvidoria podem ser encaminhadas da seguinte forma: 

 Elogios, sugestões, reclamações, solicitações de providências administrativas e 

denúncias: 

o E-OUV: https://sistema.ouvidorias.gov.br 

o E-mail: ouvidoria@epe.gov.br 

o Telefone: (21) 3512-3180 

o Endereço: Av. Rio Branco, nº 1 / 10º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ 

- CEP: 20090-003 

 Solicitações de informações (Lei de Acesso à Informação): 

o E-SIC: http://esic.cgu.gov.br 

o E-mail: sic@epe.gov.br 

o Telefone: (21) 3512-3399 

o Endereço: Av. Rio Branco, nº 1 / 10º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ 

- CEP: 20090-003 

2.5.5. Conflito de Interesses da EPE 

Em novembro de 2013 foi instituída, na EPE, um grupo de trabalho para tratar do tema 

Conflito de Interesses para atender a Coordenação-Geral de Integridade da Controladoria-

Geral da União- CGU, com o propósito de implementar as ações decorrentes da Lei nº 

12.813/2013, conhecida como Lei de Conflito de Interesses. 

mailto:sic@epe.gov.br
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Hoje essa atividade é desempenhada por uma representante do Gabinete da Diretoria de 

Gestão Corporativa, pela Superintendente de Gestão de Pessoas, pela Superintendente 

Adjunta de Gestão de Pessoas e por uma Analista de Gestão Corporativa.  

A avaliação das situações que possam caracterizar possíveis conflitos de interesse é feita 

a partir da provocação dos empregados e detentores de cargos comissionados ou de 

funções gratificadas equivalentes ao nível DAS-4. Os demais, equivalentes aos níveis 

DAS-5 e DAS-6 ou superior são encaminhados à Controladoria Geral da União e à 

Comissão de Ética Pública da Presidência da República. 

Outra forma de atuação reside na divulgação da legislação, orientações, e informações e 

estatísticas em ambiente próprio da intranet. 

2.5.6. Comitê de Auditoria 

Em 25 de junho de 2018, na 164ª Reunião do Conselho de Administração foram eleitos 

os membros do Comitê de Auditoria (COAUD) da EPE. O COAUD é o órgão de suporte 

ao Conselho de Administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria 

e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos 

sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente.  

Dentre suas atribuições destaca-se a competência de analisar relatórios periódicos 

elaborados pela área de GRIC, conforme estabelecido no Art. 126, inciso XI do Estatuto 

Social da EPE.  

3. GESTÃO DE RISCOS DE INTEGRIDADE 

Na EPE Riscos de Integridade caracterizam-se como eventos que representam afronta aos 

princípios da administração pública - legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, com destaque à impessoalidade e/ou moralidade, pois envolvem 

sempre alguma forma de deturpação, desvio ou negação da finalidade pública ou do 

serviço de utilidade pública a ser entregue à sociedade. 

A Metodologia de Gestão de Riscos preconizada no documento normativo POE-GRIC-

002, de 09 de abril de 2018, apresenta a abordagem sistemática do processo Gestão de 
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Riscos – GR, adotada na EPE, visando manter os riscos em níveis aceitáveis e agregar 

valor ao negócio.  

No levantamento dos riscos de Integridade da Empresa foram observadas as seguintes 

atividades contempladas na metodologia:  

a) Identificação dos Riscos; 

b) Análise dos Riscos; 

c) Avaliação dos Riscos; 

d) Tratamento dos Riscos; 

e) Monitoramento e Análise crítica; e 

f) Comunicação e Consulta. 

3.1. Desdobramento das Atividades: 

3.1.1. Identificação dos riscos 

Essa etapa teve por finalidade identificar os riscos relacionados à integridade que 

poderiam afetar os objetivos da Empresa, assim como suas causas e consequências e 

classificação em suas respectivas categorias. Foram utilizados dados históricos e o 

conhecimento empírico dos colaboradores envolvidos no processo. Serviram como 

instrumentos para facilitação dessa atividade: a realização de Seminários e entrevistas e 

capacitações específicas sobre o tema. 

No que diz respeito à capacitação, em 2017 realizou-se a oficina de formação do grupo 

de trabalho instituído pela Diretoria Executiva da EPE sobre o tema Integridade. A oficina 

teve a duração de 2 dias inteiros e foi ministrada pela CGU - Brasília, dentro das ações 

previstas no Programa PROFIP. Em 2018 realizou-se uma oficina de capacitação interna, 

sobre o tema Integridade e processo de elaboração de um Plano de Integridade, 

oportunidade em que os instrutores foram os próprios membros da área de GRIC. 
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Durante essa fase identificaram-se os seguintes riscos, com suas respectivas causas, 

efeitos/consequências e respectivas classificações:  

Tabela 1 - Identificação dos Riscos. 

Nº do 

Risco 

Risco Causas Efeitos / Consequências Categoria 

do Risco 

R1 Nepotismo * Agente público, que exerça 

cargo em comissão ou função de 

confiança, usa da posição de 

poder para nomear, contratar ou 

favorecer um ou mais parentes; 

* Quebra do decreto 7.203 e sanções do TCU; 

* Enquadramento como Improbidade 

Administrativa 

Integridade 

R2 Assédio Moral * Falta de preparo e capacitação 

de gerentes/coordenadores; 

* Falta de preparo e capacitação 

dos demais empregados; 

* Diminuição do moral na EPE 

* Dano à Imagem Corporativa 

* Processos Judiciais  

* Danos à saúde dos colaboradores envolvidos. 

* Sofrimento de humilhações e perseguições, 

reiteradamente, pelo empregado, no ambiente 

de trabalho 

Integridade 

R3 Vazamento de 

informação que 

antecipe resultados de 

processos finalísticos 

e/ou de processos de 

licitação (informação 

privilegiada/restrita) 

* Contato direto e indireto de 

agentes interessados (mercado) 

com os empregados 

* Desconhecimento das 

consequências da divulgação das 

informações 

* Obtenção de ganhos pessoais 

* Falta de ampla divulgação da 

Classificação de documentos 

sigilosos 

* Falta de classificação do nível 

de acesso às informações  

* Favorecimento indevido previsto 

* Acesso à informação privilegiada 

(desequilíbrio de mercado) • Perda da 

Credibilidade da EPE 

* Quebra do artigo 32 da lei 12.527 (LAI) 

Integridade 

R4 Abuso de posição ou de 

poder em favor de 

interesses privados 

* Normativo desatualizado 

* Segregação de função mal 

implementada, concentrando 

funções em um colaborador 

* Falta de atenção/conivência da 

chefia imediata 

* Vazamento de informações sensíveis 

* Dificuldade de responsabilização e correção 

Integridade 

R5 Conflito de Interesses * Normativo desatualizado•Falta 

de treinamento sobre Conflito de 

Interesses 

* Obtenção de vantagem pessoal 

para si ou para terceiros 

* Proposição ou obtenção de troca 

de favores que possam dar origem 

a compromisso que venha a 

influenciar decisões da EPE 

* Mudanças nos resultados da empresa em 

favorecimento dos envolvidos; * Perda da 

imparcialidade no processo decisório; 

Integridade 
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* Prestar serviços ou manter 

relação de negócio com pessoa 

física ou jurídica que tenha 

interesse em decisão do agente 

público 

* Prestar serviços, ainda que 

eventuais, a empresa cuja 

atividade seja controlada, 

fiscalizada ou regulada pelo ente 

ao qual o agente público está 

vinculado 

* Receber presentes de quem 

tenha interesse em decisão do 

agente 

R6 Solicitação ou 

recebimento de 

propina/pagamento 

indevido 

* Obtenção de vantagem pessoal, 

de qualquer espécie, para si ou 

para terceiros 

* Proposição ou obtenção de troca 

de favores que possam dar origem 

a compromisso que venha a 

influenciar decisões da EPE. 

* Demissão dos envolvidos por justa causa 

* Perda da Credibilidade da EPE 

Integridade 

R7 Exercer pressão ilegal 

ou antiética para 

influenciar agente 

público/privado 

Interesses privados que tentam 

alterar ou influenciar, na 

elaboração dos produtos e 

serviços da EPE, para assunção 

de vantagens indevidas 

* Interferências na concorrência do mercado de 

energia; Obtenção de vantagens indevidas 

trazendo prejuízos à ordem pública e à 

terceiros; 

* Quebra do artigo 5° da Lei 12.846 

Integridade 

R8 Falhas na apuração de 

responsabilidades 

funcionais 

* Inexistência de normativo que 

regre o processo administrativo 

disciplinar 

* Intercorrências judiciais Legais 

R9 Fraude e Corrupção *Falta de atualização dos diversos 

normativos internos da Empresa 

ou Instrumentos normativos que 

não sejam eficientes e/ou eficazes 

* Obtenção de vantagem pessoal, 

de qualquer espécie, para si ou 

para terceiros 

* Proposição ou obtenção de troca 

de favores que possam dar origem 

a compromisso que venha a 

influenciar decisões da EPE. 

*Inobservância de aspectos legais 

* Perda da Credibilidade da EPE 

Integridade 
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3.1.2. Análise e Avaliação dos riscos 

Nessa atividade deve-se realizar a análise e avaliação de cada risco identificado levando-

se em consideração a probabilidade de ocorrer e qual o impacto que terá na EPE, de 

acordo com a condição bruta (risco inerente); isto é, sem considerar a aplicação de 

nenhum controle e a condição depois da aplicação dos controles (risco residual). 

Tabela 2 - Analise e Avaliação dos Riscos. 

Nº do 

Risco 
Risco 

Risco Inerente 

Controles Atuais 

Risco Residual 

Im
p

a
c
to

 (
I)

 

P
r
o
b

a
b

il
id

a
d

e
 (

P
) IXP 

Im
p

a
c
to

 (
I)

 

P
r
o
b

a
b

il
id

a
d

e
 (

P
) 

IXP 

R1 Nepotismo 3 3 9 * Legislação mapeada  

* Legislação divulgada pela empresa 

* Cláusula padrão sobre vedação de 

nepotismo existente nos contratos de 

prestação de serviço de consultoria e com 

dedicação de mão de obra exclusiva. (o 

decreto fala de serviço terceirizado) 

* Designação, nomeação e autorização para 

contratação para cargos efetivos ou 

comissionados tomada de forma colegiada 

* Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 

3 1 3 

R2 Assédio Moral 3 3 9 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Comitê de Ética atuante 

* Ouvidoria estabelecida 

2 2 4 

R3 Vazamento de 

informação que 

antecipe resultados 

de processos 

finalísticos e/ou de 

processos de 

licitação 

(informação 

privilegiada/restrita) 

5 5 25 * Gestão de Risco de TI mapeados 

* Orientações de Gestores às equipes 

* Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 

* Normativos de SIC relacionadas à 

informação sensível e privilegiada 

* Utilização do drive "X", de projetos, com 

recursos de SIC 

* CPADS implantada e operacional 

* Ouvidoria estabelecida 

4 3 12 

R4 Abuso de posição ou 

de poder em favor 

3 3 9 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 

2 2 4 
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de interesses 

privados 

R5 Conflito de 

Interesses 

3 3 9 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 

2 2 4 

R6 Solicitação ou 

recebimento de 

propina/pagamento 

indevido 

5 3 15 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 

* Ouvidoria estabelecida 

4 1 4 

R7 Exercer pressão 

ilegal ou antiética 

para influenciar 

agente 

público/privado 

3 3 9 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 

* Utilização de sistemas que automatizem o 

processo de troca de informações entre a EPE 

e as demais empresas 

* Impessoalidade no tratamento com 

empreendedores externos 

2 1 2 

R8 Falhas na apuração 

de 

responsabilidades 

funcionais 

3 3 9 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Comitê de Ética atuante 

3 2 6 

R9 Fraude e Corrupção 4 3 12 •Código de Ética, Conduta e 

Integridade•Comitê de Ética atuante 

* Ouvidoria estabelecida 

4 1 4 

 

Apresenta-se abaixo o mapa de calor, considerando os Riscos de Integridade da EPE.  

Tabela 3 - Matriz de Probabilidade e Impacto (a descrição dos riscos “R1” a “R9” encontram-se na Tabela 1 - 

Identificação dos Riscos. 

      PROBABILIDADE  

      Muito Baixa 

(improvável)  

Baixa (Pouco 

provável)  

Média (Possível)  Alta (Provável)  Muito Alta 

(Frequente)  

Im
p

a
c
to

  

Desprezível       

Baixo  R7 R2, R4, R5    

Crítico  R1 R8    

Grave  R6, R9  R3   

Gravíssimo       
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3.1.3. Tratamento dos Riscos 

Para o tratamento dos riscos são estabelecidos planos de ação visando o aperfeiçoamento 

ou a proposição de novos controles a finalidade de alterar o nível de criticidade, tornando-

o compatível com o apetite ao risco da organização. 

Tabela 4 - Planos de Tratamento dos Riscos. 

Nº do 

Risco 

Risco Descrição do Plano de tratamento / da Modificação dos Controles 

R1 Nepotismo - 

R2 Assédio Moral * Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os colaboradores da EPE. 

* Implantar Programa de Formação de Liderança da EPE 

R3 Vazamento de 

informação que 

antecipe resultados 

de processos 

finalísticos e/ou de 

processos de 

licitação (informação 

privilegiada/restrita) 

* Incluir o tema "Vazamento de informação privilegiada" nas palestras de ambientação e nos programas de 

capacitação (TIC; SIC; Comissão de Ética) 

* Tratar o tema Vazamento de Informações privilegiadas na página da Comissão de Ética 

* Revisar normativos de SIC sobre o tema 

*Realizar campanhas de disseminação de conhecimento sobre o tema "Classificação de Documentos" 

(CPADS) 

* Elaborar normativo para tratamento de documentos sigilosos 

* Implementar a proteção necessária para tratamento de documentos sigilosos 

* Retomar programa de conscientização em SIC 

*Revisar guias de competência frente a nova legislação de forma a assegurar a segregação de função 

* Redefinição de funções e atribuições da Superintendência de Recursos Logísticos (inclusão no 

Regimento Interno) 

* Aperfeiçoamento do Regulamento de Licitações e Contratos* Realização de campanhas periódicas de 

conscientização 

* Melhorar e revisar periodicamente o controle de acesso a determinadas informações (Ex.: Sistema AEGE 

de Leilões) 

* Mapear/aperfeiçoar gestão de processos e programas de acompanhamento destes (controle de 

informações estratégicas) 

* Revisar norma de gestão e fiscalização de contratos 

* Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os colaboradores da EPE 

* Publicar orientação interna quanto ao recebimento de representantes. 

* Divulgação do SECI entre os empregados 

R4 Abuso de posição ou 

de poder em favor de 

interesses privados 

* Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os colaboradores da EPE. 

* Implantar Programa de Formação de Liderança da EPE 

* Revisar Normas vigentes que não se enquadrem na sistemática do Sistema Normativo da EPE 

R5 Conflito de 

Interesses 

* Aperfeiçoar Regulamento de Licitação e Contratos 

* Revisar norma de gestão e fiscalização de contratos 
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* Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os colaboradores da EPE. 

* Publicar orientação interna quanto ao recebimento de representantes 

* Divulgação do SECI entre os empregados 

R6 Solicitação ou 

recebimento de 

propina/pagamento 

indevido 

* Implantar funcionalidade de controle eletrônico de gestão de contratos 

* Aperfeiçoar Regulamento de Licitação e Contratos 

* Revisar norma de gestão e fiscalização de contratos 

* Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os colaboradores da EPE 

R7 Exercer pressão 

ilegal ou antiética 

para influenciar 

agente 

público/privado 

* Estabelecimento de regras de participação em reuniões e contatos com agentes e fornecedores 

R8 Falhas na apuração 

de responsabilidades 

funcionais 

* Definir procedimentos de apuração de responsabilidades funcionais 

R9 Fraude e Corrupção * Revisar instrumentos normativos internos que não estejam aderentes ao Sistema Normativo da EPE, não 

só quanto à sua forma, mas quanto ao seu conteúdo 

* Implantar Programa de Formação de Liderança da EPE  

* Planejamento das aquisições 

 

OBS: A Matriz de Riscos encontra-se detalhada nos Anexos A e B. 

4. MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA 

O processo contínuo de verificação, supervisão, observação crítica ou identificação da 

situação comportamental dos eventos críticos será conduzido pela GRIC por meio do 

recebimento dos documentos e relatórios gerados pelos responsáveis pelos riscos, com 

periodicidade trimestral. 

A partir da análise crítica dos resultados encontrados nos documentos e relatórios será 

determinada a adequação, suficiência e eficácia do processo em questão para o 

atingimento dos seus objetivos. 

  



 PLANO DE INTEGRIDADE - EPE 25 
 

A depender dos resultados encontrados poderá ser apontada a manutenção ou revisão de 

controles, de acordo com as novas variáveis observadas. 

Tabela 5 - Ações de Monitoramento do Plano de Integridade da EPE. 

Ações de Monitoramento Responsáveis Prazo 

Avaliação sobre a execução das medidas de 

integridade 

 Unidades responsáveis / corresponsáveis pelas 

medidas de tratamento 

 GRIC 

Trimestralmente 

Aplicação e consolidação de questionário de 

avaliação à Integridade da EPE para 

empregados e Instâncias de Integridade da EPE 

 GRIC 1º Semestre de 2019 

Avaliação do Programa de Integridade da EPE  GRIC 1º Semestre de 2019 

Elaboração e aprovação de nova versão do 

Plano de Integridade 

 GRIC 

 Comitê Executivo de Governança, Riscos, 

Integridade e Controles Internos (CGRIC-X) 

 Comitê Estratégico de Governança, Riscos, 

Integridade e Controles Internos (CGRIC-E) 

1º Semestre de 2020 

 

5. COMUNICAÇÃO E CONSULTA 

A comunicação do risco e a consulta às partes internas e externas devem acontecer 

durante todas as fases do processo de gestão de riscos e a qualquer momento. Essa 

comunicação deverá ser munida com o preenchimento da tabela de matriz de riscos. 

A Matriz de Comunicação do Plano de Integridade apresenta-se abaixo: 

Ação Objetivo Meio Frequência Participantes Responsáveis Produto 

Avaliação sobre a 

execução das 

medidas de 

integridade 

Avaliar a eficácia 

das medidas de 

integridade 

definidas durante 

os processos de 

gerenciamento de 

riscos à 

integridade ou 

definidas no 

âmbito das 

Instâncias de 

Integridade 

Reunião 

Presencial 

Trimestral 
 Responsáveis 

pelos processos 

organizacionais 

 Unidades 

responsáveis / 

corresponsáveis 

pelas medidas de 

tratamento 

 Instâncias de 

Integridade 

 GRIC 

 CGRIC-X 

GRIC Relatório  
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Avaliação anual 

do Programa de 

Integridade da 

EPE 

Avaliar o 

andamento do 

Programa de 

Integridade da 

EPE na visão de 

seus 

colaboradores e 

das Instâncias 

Aplicação de 

Questionários  

Reunião 

Presencial 

Anual 
 Colaboradores da 

EPE 

 Instâncias de 

Integridade 

 GRIC 

 CGRIC-X  

 CGRIC-E 

GRIC Relatório 

Divulgação de 

eventos de 

capacitação no 

âmbito do 

Programa de 

Integridade / 

Plano de 

Integridade 

Divulgar as ações 

de capacitação 

promovidas no 

âmbito do 

Programa de 

Integridade / 

Plano de 

Integridade 

Banner  

Intranet  

Email 

A cada evento 
 Empregados EPE 

 Assessoria de 

Comunicação 

 Instâncias de 

Integridade 

 GRIC 

Instâncias de 

Integridade 

Atualização do 

Plano de 

Capacitação 

Corporativo e 

Planos de 

Capacitação das 

Instâncias de 

Integridade 

Divulgação sobre 

o Programa de 

Integridade da 

EPE 

Comunicar aos 

colaboradores da 

as diretrizes e a 

execução das 

medidas previstas 

no Programa de 

Integridade 

Evento Anual 
 Empregados da 

EPE 

 Assessoria de 

Comunicação 

 Agentes / 

Instâncias de 

Integridade 

GRIC Colaboradores da 

EPE capacitados 

Divulgação 

interna e externa 

do Programa de 

Integridade / 

Plano de 

Integridade da 

EPE 

Publicar, na 

Intranet e no site 

Institucional da 

EPE, a evolução 

do Programa de 

Integridade / 

Plano de 

Integridade, suas 

atualizações e 

demais notícias 

relacionadas a 

medidas de 

integridade 

adotadas pela 

EPE 

Intranet / Site 

institucional 

da EPE 

Plano de 

Integridade (a 

cada revisão)  

Notícias (sempre 

que necessário) 

 Assessoria de 

Comunicação 

GRIC Atualização do 

site da GRIC, na 

Intranet e sua 

área 

correspondente 

no site 

institucional da 

EPE 
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ANEXO A - MATRIZ DE RISCOS DE INTEGRIDADE: FASES DE IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO 
 

N° do 

Risco 

Identificação de Eventos de Riscos Avaliação do Riscos Antes dos 

Controles 
Controles Atuais 

Risco Causas Efeitos / Consequências Categoria 

do Risco 

Risco Inerente 

Controles Existentes 

Im
p

a
c
to

 (
I)

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
e
 (

P
) IxP 

R1 Nepotismo * Agente público, que exerça 

cargo em comissão ou função de 

confiança, usa da posição de 

poder para nomear, contratar ou 

favorecer um ou mais parentes; 

* Quebra do decreto 7.203 e sanções do TCU; 

* Enquadramento como Improbidade 

Administrativa 

Integridade 3 3 9 * Legislação mapeada  

* Legislação divulgada pela empresa 

* Cláusula padrão sobre vedação de nepotismo existente nos 

contratos de prestação de serviço de consultoria e com 

dedicação de mão de obra exclusiva. (o decreto fala de serviço 

terceirizado) 

* Designação, nomeação e autorização para contratação para 

cargos efetivos ou comissionados tomada de forma colegiada 

* Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 

R2 Assédio Moral * Falta de preparo e capacitação 

de gerentes/coordenadores; 

* Falta de preparo e capacitação 

dos demais empregados; 

* Diminuição do moral na EPE 

* Dano à Imagem Corporativa 

* Processos Judiciais  

* Danos à saúde dos colaboradores envolvidos. 

* Sofrimento de humilhações e perseguições, 

Integridade 3 3 9 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Comitê de Ética atuante 

* Ouvidoria estabelecida 
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reiteradamente, pelo empregado, no ambiente 

de trabalho 

R3 Vazamento de 

informação que 

antecipe resultados de 

processos finalísticos 

e/ou de processos de 

licitação (informação 

privilegiada/restrita) 

* Contato direto e indireto de 

agentes interessados (mercado) 

com os empregados 

* Desconhecimento das 

consequências da divulgação das 

informações 

* Obtenção de ganhos pessoais 

* Falta de ampla divulgação da 

Classificação de documentos 

sigilosos 

* Falta de classificação do nível 

de acesso às informações  

* Favorecimento indevido previsto 

* Acesso à informação privilegiada 

(desequilíbrio de mercado) • Perda da 

Credibilidade da EPE 

* Quebra do artigo 32 da lei 12.527 (LAI) 

Integridade 4 3 12 * Gestão de Risco de TI mapeados 

* Orientações de Gestores às equipes 

* Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 

* Normativos de SIC relacionadas à informação sensível e 

privilegiada 

* Utilização do drive "X", de projetos, com recursos de SIC 

* CPADS implantada e operacional 

* Ouvidoria estabelecida 

R4 Abuso de posição ou de 

poder em favor de 

interesses privados 

* Normativo desatualizado 

* Segregação de função mal 

implementada, concentrando 

funções em um colaborador 

* Falta de atenção/conivência da 

chefia imediata 

* Vazamento de informações sensíveis 

* Dificuldade de responsabilização e correção 

Integridade 3 3 9 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 

R5 Conflito de Interesses * Normativo desatualizado•Falta 

de treinamento sobre Conflito de 

Interesses 

* Obtenção de vantagem pessoal 

para si ou para terceiros 

* Proposição ou obtenção de troca 

de favores que possam dar origem 

* Mudanças nos resultados da empresa em 

favorecimento dos envolvidos; * Perda da 

imparcialidade no processo decisório; 

Integridade 3 3 9 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 
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a compromisso que venha a 

influenciar decisões da EPE 

* Prestar serviços ou manter 

relação de negócio com pessoa 

física ou jurídica que tenha 

interesse em decisão do agente 

público 

* Prestar serviços, ainda que 

eventuais, a empresa cuja 

atividade seja controlada, 

fiscalizada ou regulada pelo ente 

ao qual o agente público está 

vinculado 

* Receber presentes de quem 

tenha interesse em decisão do 

agente 

R6 Solicitação ou 

recebimento de 

propina/pagamento 

indevido 

* Obtenção de vantagem pessoal, 

de qualquer espécie, para si ou 

para terceiros 

* Proposição ou obtenção de troca 

de favores que possam dar origem 

a compromisso que venha a 

influenciar decisões da EPE. 

* Demissão dos envolvidos por justa causa 

* Perda da Credibilidade da EPE 

Integridade 5 3 15 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 

* Ouvidoria estabelecida 

R7 Exercer pressão ilegal 

ou antiética para 

influenciar agente 

público/privado 

Interesses privados que tentam 

alterar ou influenciar, na 

elaboração dos produtos e 

serviços da EPE, para assunção 

de vantagens indevidas 

* Interferências na concorrência do mercado de 

energia; Obtenção de vantagens indevidas 

trazendo prejuízos à ordem pública e à 

terceiros; 

* Quebra do artigo 5° da Lei 12.846 

Integridade 3 3 9 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Política de Integridade 

* Utilização de sistemas que automatizem o processo de troca 

de informações entre a EPE e as demais empresas 

* Impessoalidade no tratamento com empreendedores 

externos 
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R8 Falhas na apuração de 

responsabilidades 

funcionais 

* Inexistência de normativo que 

regre o processo administrativo 

disciplinar 

* Intercorrências judiciais Legais 3 3 9 * Código de Ética, Conduta e Integridade 

* Comitê de Ética atuante 

R9 Fraude e Corrupção *Falta de atualização dos diversos 

normativos internos da Empresa 

ou Instrumentos normativos que 

não sejam eficientes e/ou eficazes 

* Obtenção de vantagem pessoal, 

de qualquer espécie, para si ou 

para terceiros 

* Proposição ou obtenção de troca 

de favores que possam dar origem 

a compromisso que venha a 

influenciar decisões da EPE. 

*Inobservância de aspectos legais 

* Perda da Credibilidade da EPE 

Integridade 4 3 12 •Código de Ética, Conduta e Integridade•Comitê de Ética 

atuante 

* Ouvidoria estabelecida 
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ANEXO B - MATRIZ DE RISCOS DE INTEGRIDADE: FASES DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO 
 

Nº do 

Risco 

Risco Avaliação dos Riscos Depois dos 

Controles 

Ações Propostas 

  Risco Residual 

Tipo de 

Ação 
Descrição do Plano de tratamento / da Modificação dos Controles 

  

Im
p

a
c
to

 (
I)

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
e
 (

P
) IxP 

R1 Nepotismo 3 1 3 Aceitar 

 

R2 Assédio Moral 2 2 4 Mitigar * Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os colaboradores da EPE. 

* Implantar Programa de Formação de Liderança da EPE 

R3 Vazamento de 

informação que 

antecipe resultados 

de processos 

finalísticos e/ou de 

processos de 

licitação (informação 

privilegiada/restrita) 

4 1 4 Mitigar * Incluir o tema "Vazamento de informação privilegiada" nas palestras de ambientação e nos programas de capacitação (TIC; SIC; Comissão de Ética) 

* Tratar o tema Vazamento de Informações privilegiadas na página da Comissão de Ética 

* Revisar normativos de SIC sobre o tema 

*Realizar campanhas de disseminação de conhecimento sobre o tema "Classificação de Documentos" (CPADS) 

* Elaborar normativo para tratamento de documentos sigilosos 

* Implementar a proteção necessária para tratamento de documentos sigilosos 

* Retomar programa de conscientização em SIC 

*Revisar guias de competência frente a nova legislação de forma a assegurar a segregação de função 

* Redefinição de funções e atribuições da Superintendência de Recursos Logísticos (inclusão no Regimento Interno) 
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* Aperfeiçoamento do Regulamento de Licitações e Contratos* Realização de campanhas periódicas de conscientização 

* Melhorar e revisar periodicamente o controle de acesso a determinadas informações (Ex.: Sistema AEGE de Leilões) 

* Mapear/aperfeiçoar gestão de processos e programas de acompanhamento destes (controle de informações estratégicas) 

* Revisar norma de gestão e fiscalização de contratos 

* Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os colaboradores da EPE 

* Publicar orientação interna quanto ao recebimento de representantes. 

* Divulgação do SECI entre os empregados 

R4 Abuso de posição ou 

de poder em favor de 

interesses privados 

2 2 4 Mitigar * Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os colaboradores da EPE. 

* Implantar Programa de Formação de Liderança da EPE 

* Revisar Normas vigentes que não se enquadrem na sistemática do Sistema Normativo da EPE 

R5 Conflito de 

Interesses 

2 2 4 Mitigar * Aperfeiçoar Regulamento de Licitação e Contratos 

* Revisar norma de gestão e fiscalização de contratos 

* Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os colaboradores da EPE. 

* Publicar orientação interna quanto ao recebimento de representantes 

* Divulgação do SECI entre os empregados 

R6 Solicitação ou 

recebimento de 

propina/pagamento 

indevido 

4 1 4 Mitigar * Implantar funcionalidade de controle eletrônico de gestão de contratos 

* Aperfeiçoar Regulamento de Licitação e Contratos 

* Revisar norma de gestão e fiscalização de contratos 

* Ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas para os colaboradores da EPE 

R7 Exercer pressão 

ilegal ou antiética 

para influenciar 

2 1 2 Mitigar * Estabelecimento de regras de participação em reuniões e contatos com agentes e fornecedores 
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agente 

público/privado 

R8 Falhas na apuração 

de responsabilidades 

funcionais 

3 2 6 Mitigar * Definir procedimentos de apuração de responsabilidades funcionais 

R9 Fraude e Corrupção 4 1 4 Mitigar * Revisar instrumentos normativos internos que não estejam aderentes ao Sistema Normativo da EPE, não só quanto à sua forma, mas quanto ao seu conteúdo 

* Implantar Programa de Formação de Liderança da EPE  

* Planejamento das aquisições 
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ANEXO C – CONJUNTO NORMATIVO E LEGAL, EXTERNO E INTERNO 

 

Destacam-se abaixo todo o conjunto normativo e legal, externo e interno que impactam 

o programa de Integridade da EPE e que influenciaram a elaboração do Plano de 

Integridade: 

 Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013: que dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

 Lei 12.813, de 16 de maio de 2013: que dispõe sobre o conflito de interesses no 

exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos 

posteriores ao exercício do cargo ou emprego; e revoga dispositivos da Lei no 

9.986, de 18 de julho de 2000, e das Medidas Provisórias nos 2.216-37, de 31 de 

agosto de 2001, e 2.225-45, de 4 de setembro de 2001. 

 Lei 13.303, de 30 de junho de 2016: que dispõe sobre o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no 

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

 Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. 

 Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 001, de 10 de maio de 2016: que 

dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder 

Executivo federal. 

 Portaria CGU nº 909/2015. 

 Resolução CGPAR nº 10, de 10 de maio de 2016. 

 Resolução CGPAR nº 18, de 10 de maio de 2016. 

 Código de Ética, Conduta e Integridade da EPE. 

 Código de Conduta da Alta Administração Federal, publicado no D.O.U. de 22 de 

agosto de 2000. 

 Política de Gestão dos Estudos e Pesquisas de Planejamento Energético: que 

estabelece orientações estratégicas sobre as práticas de Gestão dos Estudos e 

Pesquisas do Planejamento Energético, adotadas para o cumprimento da Missão 

e o alcance da Visão da Empresa. 
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 Política de Pessoas: que estabelece orientações estratégicas sobre as práticas de 

Gestão de Pessoas adotadas para o cumprimento da Missão e o alcance da Visão 

da Empresa. 

 Política de Aquisições: que estabelece orientações estratégicas sobre as práticas 

de Gestão das Aquisições adotadas para o cumprimento da Missão e o alcance da 

Visão da Empresa. 

 Política de Informações: que estabelece orientações estratégicas sobre as práticas 

de Gestão da Informação adotadas para o cumprimento da Missão e o alcance da 

Visão da Empresa. 

 Política de Segurança da Informação: que estabelece orientações estratégicas 

sobre as práticas de Gestão da Segurança da Informação adotadas para o 

cumprimento da Missão e o alcance da Visão da Empresa. 

 Política de Tecnologia da Informação e Comunicações: que estabelece 

orientações estratégicas sobre as práticas de Gestão da Tecnologia da Informação 

e Comunicações adotadas para o cumprimento da Missão e o alcance da Visão da 

Empresa. 

 Política de Gestão Organizacional: que estabelece orientações estratégicas sobre 

as práticas de Gestão Organizacional a serem adotadas para o cumprimento da 

Missão e o alcance da Visão da Empresa. 

 Política de Gestão de Riscos: que estabelece orientações estratégicas sobre as 

práticas de gestão de riscos adotadas para o cumprimento da Missão e o alcance 

da Visão da Empresa. 

 Política de Controles Internos da Gestão e de Conformidade: que estabelece 

orientações estratégicas sobre as práticas de controles internos da gestão e de 

conformidade adotadas para o cumprimento da Missão e o alcance da Visão da 

Empresa. 

 Política de Integridade: que estabelece diretrizes quanto aos princípios de 

integridade a serem adotados para o cumprimento da Missão, o alcance da Visão 

e a observância dos valores da Empresa. 

 Regulamento de Licitações e Contratos: que regulamenta as licitações e contratos 

da EPE. 
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 Procedimento Metodológico para Gestão de Riscos (POE-GRIC-002, de 09 de 

abril de 2018): que apresenta a abordagem sistemática do processo Gestão de 

Riscos a ser adotada na EPE, visando manter os riscos em níveis aceitáveis e 

agregar valor ao negócio. 

 

http://intranet2.epe.lan/normativo/Documents/Procedimento%20Metodológico%20para%20Gestão%20de%20Riscos.pdf

