
Encontro de Boas 
Práticas das UCIs 

(2021) 



PAUTA DO ENCONTRO

APRESENTAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS
✓ Mapeamento e Matriz de Riscos dos Processos Operacionais 

(UCI AGE)

✓ Sistema de Gestão para Acompanhamento dos Planos de Ação 
das Recomendações (UCI COMPESA)

✓ Sensibilização para o Programa de Compliance - Se Liga no 
Compliance (UCI SUAPE)

APRESENTAÇÃO CCI/DMAC
✓ Caderno de Boas Práticas da UCIs (2ª edição)

✓ Oficina sobre o PACI/RACI (2021)

MOMENTO PARA DÚVIDAS 



Caderno de Boas Práticas 
das UCIs 

2ª Edição



REGRAS PARA O ENVIO DAS INFORMAÇÕES

✓ Período de envio das boas práticas pelas UCIs: 01/10 a 31/12/2021

✓ Endereço para envio das informações: sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br         

✓ A UCI poderá enviar mais de 1 (uma) boa prática para a SCGE

✓ A boa prática deve ter sido executada pela UCI

IMPORTANTE: Somente as UCIs que submeterem as boas práticas implementadas, ou seja, que 
enviarem as informações para análise da SCGE atenderão ao ponto de controle 09 do IAS 2021.                                              

mailto:sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br


ESTRUTURA DO CADERNO
     

1. Informar o nome do órgão/entidade;

2. Informar a nomenclatura da boa prática;

3. Descrever, de forma clara e objetiva, sobre o surgimento e objetivo da boa prática 
de controle;

4. Informar o período de implementação (planejamento a execução) da boa prática;

5. Apresentar o passo a passo para implementação da boa prática;

6. Descrever os resultados esperados e/ou alcançados com a implantação da Boa 
Prática (impacto financeiro e/ou não financeiro);

7. Informar os Produto(s) proveniente(s) da boa prática;

8. Relacionar as temáticas relacionadas com a boa prática apresentada;

9. Informar os contatos dos membros da UCI que participaram da implementação 
da boa prática.      

DICA: Utilizar o Caderno de Boas Práticas das UCIs (1ª Versão) como referência 
para estruturação das informações a serem enviadas para a SCGE.                                  



OFICINA: PACI e RACI 
2021



PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE A OFICINA

I. Participantes: 

➔ Membros das UCIs selecionadas pela equipe da SCGE; 

➔ Membros das UCIs “NÃO” selecionadas pela equipe da SCGE, desde que a UCI solicite a 

participação na oficina, através do seguinte e-mail institucional: 

sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br         

II. Período de inscrição: 22 a 24 de setembro

III. Datas das oficinas: 

➔ 1ª Turma: 05 e 06 de outubro (Tarde)       

➔ 2ª Turma: 13 e 14 de outubro (Tarde)      
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PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE A OFICINA

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO DE BOAS PRÁTICAS (2021)

O link da avaliação será enviado para os e-mails das UCIs e será disponibilizado 
no grupo do Sistema de Controle Interno 

CERTIFICADO DO ENCONTRO DE BOAS PRÁTICAS (2021)

O certificado será enviado para o e-mail informado na inscrição. A confirmação 
ocorrerá durante o evento



Link: Site SCGE-DMAC

estatais.pe@cge.pe.gov.br

CONTATOS DA EQUIPE DMAC

sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br

gestaoderiscos@cge.pe.gov.br

https://www.scge.pe.gov.br/monitoramento-avaliacao-e-controle/
https://www.scge.pe.gov.br/monitoramento-avaliacao-e-controle/
mailto:sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br
mailto:sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br


Diretoria de Monitoramento, Avaliação e Controle

DMAC


