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1.

INTRODUÇÃO
O presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna foi elaborado com base nos dispositivos constantes da Instrução

Normativa SFC nº 01, de 3/1/2007, que estabelece o conteúdo do PAINT, e do item 13 do Capítulo X do Manual do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal.
Nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º da Instrução Normativa citada no parágrafo acima o PAINT em tela é dividido em três
partes: Na primeira parte, para cada objeto a ser auditado, são consignadas as informações previstas nos incisos I a VIII do § 1º do art. 2º; na
segunda parte são detalhadas as ações de desenvolvimento institucional e capacitação, com a justificativa para cada ação que se pretende
realizar ao longo do exercício, conforme § 2º do art. 2º; e, finalmente, na terceira parte, são descritas as ações de fortalecimento da unidade
de auditoria interna, contendo informações relativas à revisão de normativos internos, redesenho organizacional, desenvolvimento ou
aquisição de metodologias e softwares, de acordo com o § 3º do art. 2º.
Na tabela da seção 2, relativa às ações de auditoria interna, as colunas estão dispostas na mesma sequência da disposição dos
incisos I a VIII do art. 2º § 1º da IN SFC nº 01/2007. Exceção à regra descrita são os incisos II e VII. Aquele, em virtude de comentários
apartados na seção 5 deste PAINT; este, por estar em conjunto com a coluna “Objeto a ser auditado”.
O programa de ações de auditoria para o ano de 2015 inclui ações selecionadas a partir de um trabalho de mapeamento de
riscos das atividades de apoio da CVM, atividades definidas pela IN SFC no 01/2007 e uma ação sobre as atividades de correição, que esta
Auditoria Interna-AUD também desenvolve. Na coluna Origem da Demanda na tabela da seção 2 está descrito o fundamento para a inclusão
de cada ação que compõe o PAINT/2015.
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Assim, considerando os temas que a IN SFC nº 01/2007 determina que devem ser relatados no RAINT e que, portanto, devem
ser auditados / revisados ao longo do ano, mais a ação relacionada à atuação desta AUD como Unidade de Corregedoria da CVM, temos um
total de homens-hora no ano dedicados a estas ações de auditoria.
Considerando o total de homens-hora disponíveis no ano, para a equipe de auditoria como um todo, e descontando-se o total
destinado às atividades mencionadas no parágrafo anterior, são incluídas ações discricionárias adicionais no programa anual de auditoria
interna. Para a escolha das ações discricionárias do programa de 2015, realizamos um trabalho de mapeamento de riscos das principais
atividades-meio da CVM, ou seja, aquelas que apoiam as áreas finalísticas para o alcance dos objetivos institucionais da Autarquia.
O objetivo da avaliação de riscos foi orientar o planejamento de atividades para uma atuação seletiva em atividades-meio
relevantes e críticas, onde possíveis fragilidades dos controles internos operacionais, financeiros ou administrativos impliquem em grande
risco de perda para a entidade.
O trabalho foi desenvolvido mediante uma autoavaliação de risco feita pelos servidores da AUD, pelo gerente e, no mínimo, 2
servidores de cada gerência envolvida nas atividades, num total de 43 servidores. Foram avaliadas 36 atividades referentes aos processos
Bens e Serviços, Finanças, Pessoas, Documentação e Tecnologia da Informação. A pontuação de risco foi obtida através da escolha de
opções pré-definidas para cada uma das 21 medidas representativas dos 6 parâmetros de risco utilizados. O relatório final do trabalho detalha
a metodologia utilizada, bem como os conceitos envolvidos.
O anexo 1 detalha o resultado consolidado da avaliação de risco, apresentando as atividades avaliadas ordenadas do maior para
o menor risco. As atividades selecionadas para o programa de auditoria foram aquelas classificadas como de números 1, 7, 9 e 10. Estas
atividades serão auditadas, respectivamente, nas ações de auditoria de números 5, 7, 10 e 12, listadas na seção 2 do PAINT/2015.
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Apesar da maior pontuação de risco, algumas atividades do anexo 1 não foram incluídas devido ao que segue:
- As atividades 3, 4 e 6, já são acompanhadas na ação de número 3 do PAINT (Processos de compras, gestão, fiscalização e
pagamentos dos contratos da CVM.);
- As atividades 5 e 8 estão atualmente passando por grandes alterações em função, respectivamente, da implantação do Projeto
_

_

de Gestão Eletrônica de Documentos-GED conduzido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MPOG e do
desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação-PDTI da CVM. Consideramos que estas atividades serão
passíveis de auditoria após a implantação e consolidação destes projetos; e,
- A atividade 2 é avaliada nas demais ações de auditoria, principalmente SBR (ação 4) e PPA (ação 9).
Finalmente, uma consideração importante a ser fazer relativa às ações de auditoria é de que uma parte importante do trabalho se
refere a avaliação da estrutura de controles internos em cada um dos processos / atividades auditados, com vistas a garantir que os objetivos
estratégicos da Autarquia sejam atingidos.
Nas seções seguintes são descritos os diversos tópicos definidos pela IN SFC nº 01/2007.
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2.

AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Art. 2º, § 1º da IN SFC nº 01/2007 – Ações de Auditoria Interna
Exercício: 2015
Nº

Objeto a ser auditado e

Origem

Objetivo da

Escopo da

Local de realização

Demanda

Auditoria

Auditoria

1

Prestação de Contas
Anual – Exercício
2014
SAD / SPL

2

3

Revisão de
recomendações
formuladas pela
unidade de auditoria
interna em 2014.

Decreto
nº 3.591 / 2000,
parágrafo 6º do
Art. 15.

Elaborar o Parecer de Auditoria Interna sobre a Verificação das contas da CVM e
Prestação de Contas da CVM, referente ao exercício do Relatório de Gestão, relativos
de 2014.
ao exercício de 2014, emitindo o
Visa assegurar a correção das informações e sua Parecer de Auditoria.
observância à legislação, bem como demonstrar Representatividade: 100%,
levando-se em conta as
à sociedade o uso racional e eficiente dos
disposições constantes dos
recursos disponibilizados à Autarquia.
normativos baixados pelo TCU e
pela CGU.
IN_CGU nº 01, Verificar o atendimento, por parte de componentes
Recomendações formuladas pela
de 03/01/07, organizacionais da CVM, de recomendações feitas
AUD em 2014, constantes dos
inciso II do
pela
unidade
de
auditoria.
Relatórios de Auditoria.
Art. 6º.
Visa assegurar a implementação das recomendações Representatividade: 100% das
ou, sendo pertinente, propor a implementação de
recomendações formuladas pela
outras medidas corretivas de forma a mitigar as
AUD em 2014.
constatações elencadas originalmente.

SAD / SPL e Áreas
Fins da CVM.
Processos de compras, IN_CGU nº 01,
de 03/01/07,
gestão, fiscalização e
inciso IV do
pagamentos dos
Art. 7º.
contratos da CVM.

(i) Verificar a conformidade às diretrizes e políticas
institucionais, e às disposições legais e
regulamentares. (ii) Avaliar os controles internos. (iii)
Identificar os pontos críticos e riscos potenciais. (iv)
Melhorar o desempenho e aumentar o êxito das

A auditoria dos processos de
compras, gestão, fiscalização e
pagamentos dos contratos da CVM
abrangerão os processos já encerrados
e aqueles ainda em andamento. Ao

Cronograma
Início

H/H

Término Empregados

03/fev

14/mar

208 H/H

1/set

30/nov

480 H/H

1/abr

30/jun

1.872 H/H

1/out

30/dez
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Art. 2º, § 1º da IN SFC nº 01/2007 – Ações de Auditoria Interna
Exercício: 2015
Nº

Objeto a ser auditado e
Local de realização

SAD

Origem
Demanda

Objetivo da
Auditoria

Escopo da
Auditoria

Cronograma
Início

H/H

Término Empregados

organizações por meio de recomendações oportunas e longo de cada exercício, haverá dois
ciclos ordinários de auditoria dos
factíveis. (v) Aferir a confiabilidade, segurança,
processos de compras, um em cada
fidedignidade e a consistência dos sistemas
semestre. A seleção dos processos
administrativos, gerenciais e de informações.
que serão auditados será com base
Busca-se evidenciar, caso tenham ocorrido,
nas informações constantes na relação
impropriedades e eventuais irregularidades em
de todos os contratos em vigor e
procedimentos licitatórios e na execução de contratos, daqueles encerrados no semestre
e neste caso, recomendar a implantação de medidas anterior. A AUD selecionará um
conjunto de processos de compras
corretivas.
para a realização de auditoria,
observados os seguintes critérios, sem
prejuízo da verificação de qualquer
outro processo por conveniência da
AUD:
(i) Materialidade - montante dos
recursos orçamentários ou financeiros
alocados a determinada aquisição (em
R$); e,
(ii) Criticidade - relevância da
aquisição ou grau de vulnerabilidade
dos controles relacionados à
determinada gestão, de acordo com a
avaliação da AUD.
Representatividade: Em torno de 60%
dos valores dos contratos.
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Art. 2º, § 1º da IN SFC nº 01/2007 – Ações de Auditoria Interna
Exercício: 2015
Nº

Objeto a ser auditado e
Local de realização

4

Sistema de Supervisão
Baseada em Risco
(SBR)
SPL / SEP / SIN /
SMI / SNC

5

Execução Financeira
do orçamento da
CVM
SAD

Origem
Demanda
Resolução
CMN nº
3.427/06 e
Deliberação
CVM nº
521/07

Mapeamento
de riscos das
atividades de
suporte.

Objetivo da
Auditoria

Escopo da
Auditoria

Cronograma
Início

H/H

Término Empregados

(i) Verificar a conformidade às diretrizes e políticas Observância aos dispositivos da
institucionais, e às disposições legais e
Resolução CMN nº 3.427/06 e
regulamentares. (ii) Avaliar os controles internos. (iii) Deliberação CVM nº 521/07.
Identificar os pontos críticos e riscos potenciais. (iv) Verificação do atendimento às
Melhorar o desempenho e aumentar o êxito das
recomendações da AUD, no ano
organizações por meio de recomendações oportunas e de 2014.
factíveis. (v) Aferir a confiabilidade, segurança,
Representatividade: Todas as
fidedignidade e a consistência dos sistemas
áreas atuando na execução da
administrativos, gerenciais e de informações.
SBR serão auditadas.
O resultado esperado desta ação é o de verificar se os
objetivos e metas definidos no SBR foram cumpridos
pelas diversas superintendências da CVM.
Os resultados não atingidos e vulnerabilidades
identificadas serão objeto de recomendações de
medidas de melhoria ou corretivas.

1/mar

30/jun

656 H/H

(i) Verificar a conformidade às diretrizes e políticas
institucionais, e às disposições legais e
regulamentares. (ii) Avaliar os controles internos. (iii)
Identificar os pontos críticos e riscos potenciais. (iv)
Melhorar o desempenho e aumentar o êxito das
organizações por meio de recomendações oportunas e
factíveis. (v) Aferir a confiabilidade, segurança,
fidedignidade e a consistência dos sistemas

1/jul

30/set

520 H/H

Verificação dos controles
existentes, e sua adoção na
operacionalização dos pagamentos
e desembolsos, e na respectiva
retenção de tributos, em
observância a toda legislação
pertinente ao assunto.
Representatividade: 100% do
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Art. 2º, § 1º da IN SFC nº 01/2007 – Ações de Auditoria Interna
Exercício: 2015
Nº

Objeto a ser auditado e
Local de realização

Origem
Demanda

Objetivo da
Auditoria

Escopo da
Auditoria

Cronograma
Início

H/H

Término Empregados

administrativos, gerenciais e de informações.
orçamento da CVM.
O resultado esperado desta ação será o de confirmar
que a execução financeira dos recursos solicitados, e
recebidos, da STN está em conformidade com o
orçamento e devidamente registrada no SIAFI.
As vulnerabilidades identificadas serão mitigadas
com recomendações corretivas.
6

7

AUD
Recomendações das
atuando como
Comissões de
corregedoria
Sindicância e de
Processos
Administrativos
Disciplinares.
Acompanhamento das
atividades de
Correição.

Diversas
Superintendências da
CVM
Elaboração da folha
de pagamentos

Verificar a implementação de providências
recomendadas nos Relatórios de conclusão das
Comissões em referência.
Acompanhar e auditar toda e qualquer atividade
praticada por servidores ensejadores de investigação
e, ao final, propor a instauração de Comissão de
Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar,
se for o caso.

Recomendações de Comissões de
Sindicâncias e de Processos
Administrativos Disciplinares,
constantes dos Relatórios de
conclusão dos trabalhos das
referidas Comissões.
Denúncias e/ou comunicações
sobre eventual transgressão à Lei
8.112/90.
Representatividade: 100% das
recomendações/denúncias.

1/jul

30/nov

832 H/H

Mapeamento (i) Verificar a conformidade às diretrizes e políticas Procedimentos e registros
de riscos das institucionais, e às disposições legais e
referentes a remunerações, férias,
atividades de regulamentares. (ii) Avaliar os controles internos. (iii) informações de cadastro,

1/jul

30/set

520 H/H
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Art. 2º, § 1º da IN SFC nº 01/2007 – Ações de Auditoria Interna
Exercício: 2015
Nº

Objeto a ser auditado e
Local de realização

SAD

Origem
Demanda
suporte.

Objetivo da

Escopo da

Auditoria

Auditoria

Identificar os pontos críticos e riscos potenciais. (iv)
Melhorar o desempenho e aumentar o êxito das
organizações por meio de recomendações oportunas e
factíveis. (v) Aferir a confiabilidade, segurança,
fidedignidade e a consistência dos sistemas
administrativos, gerenciais e de informações.

avaliações de desempenho,
progressão de carreira, cálculo de
rescisões e demais pagamentos de
pessoal.
Representatividade: 30% dos
registros de pagamentos.

Cronograma
Início

H/H

Término Empregados

Busca-se verificar os controles adotados, o
atendimento à legislação vigente, e detectar
eventuais fraquezas, irregularidades ou erros nos
procedimentos e registros efetuados na elaboração

da folha de pagamento dos servidores da
Autarquia e seu registro no SIAPE.
8

Recomendar a implantação de mudanças ou
correções para os problemas encontrados.
IN_CGU nº 01, Verificar o atendimento, por parte de componentes
Verificação do
a) Verificação do atendimento às
de
03/01/07,
atendimento a
organizacionais da CVM, de recomendações de
recomendações do TCU,
inciso I do
recomendações de
auditorias
formuladas
pela
CGU
e
pelo
TCU.
ainda não atendidas, de
Art. 6º.
auditorias da CGU e
Acórdãos emanados por
Visa assegurar a implementação das recomendações,
do TCU
aquele Tribunal;
confirmando a sua conclusão ou, caso ainda não
implementadas, relatando o seu andamento, bem
b) Verificação do atendimento às
como
eventuais
dificuldades
encontradas.
recomendações da CGU,
Diversas
oriundas de auditorias de
Superintendências da
acompanhamento de gestão e
CVM
as remanescentes do Plano de

2/set

30/dez

608 H/H
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Art. 2º, § 1º da IN SFC nº 01/2007 – Ações de Auditoria Interna
Exercício: 2015
Nº

Objeto a ser auditado e
Local de realização

9

10

Origem
Demanda

Objetivo da
Auditoria

Escopo da
Auditoria

Providências Permanente.
Representatividade: 100% das
recomendações
IN_CGU nº 01, (i) Verificar a conformidade às diretrizes e políticas
Execução das ações
Execução das verificações
de
03/01/07,
do Plano Plurianual –
institucionais, e às disposições legais e
relativas às ações sob
inciso I do
PPA.
regulamentares. (ii) Avaliar os controles internos. (iii) responsabilidade dos componentes
Art. 7º.
Identificar os pontos críticos e riscos potenciais. (iv) organizacionais da CVM.
Melhorar o desempenho e aumentar o êxito das
Representatividade: 100% das
SPL
organizações por meio de recomendações oportunas e ações.
factíveis. (v) Aferir a confiabilidade, segurança,
fidedignidade e a consistência dos sistemas
administrativos, gerenciais e de informações.
O resultado esperado é uma avaliação do
cumprimento dos objetivos e metas do programa de
governo afeto a esta Comissão.
Os resultados não atingidos e vulnerabilidades
identificadas serão objeto de recomendações de
medidas de melhoria ou corretivas.
Administração dos
dados da CVM.
SSI

Mapeamento (i) Verificar a conformidade às diretrizes e políticas A verificação considerará as
de riscos das
institucionais, e às disposições legais e
dimensões de processos,
atividades de
regulamentares. (ii) Avaliar os controles internos. (iii) tecnologia, ambiental e adequação
suporte.

Cronograma
Início

H/H

Término Empregados

1/jul

30/nov

832 H/H

3/ago

30/nov

648 H/H

Identificar os pontos críticos e riscos potenciais. (iv) dos recursos físicos e humanos.
Melhorar o desempenho e aumentar o êxito das
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Art. 2º, § 1º da IN SFC nº 01/2007 – Ações de Auditoria Interna
Exercício: 2015
Nº

Objeto a ser auditado e
Local de realização

11

Origem
Demanda

Objetivo da
Auditoria

Escopo da
Auditoria

organizações por meio de recomendações oportunas e Representatividade: 100% da
factíveis. (v) Aferir a confiabilidade, segurança,
atividade.
fidedignidade e a consistência dos sistemas
administrativos, gerenciais e de informações.
O resultado esperado é o de identificar fraquezas na
infraestrutura e gestão da base de dados e determinar
os eventos que podem causar perdas para a
Autarquia.
Recomendar a implantação de mudanças para corrigir
as fraquezas e eliminar as situações que podem
causar perdas.
IN_CGU nº 01, (i) Verificar a conformidade às diretrizes e políticas
Atos de
Verificação de casos de
de
03/01/07,
aposentadoria, pensão
institucionais, e às disposições legais e
aposentadoria, pensão e admissão
inciso VI do
e admissão de pessoal.
regulamentares.
(ii)
Avaliar
os
controles
internos.
(iii)
de pessoal ocorridos ao longo do
Art. 7º.
Identificar os pontos críticos e riscos potenciais. (iv) ano de 2014.
Melhorar o desempenho e aumentar o êxito das
Representatividade: Em relação às
GAH
organizações por meio de recomendações oportunas e aposentadorias e pensões, 100%.
factíveis. (v) Aferir a confiabilidade, segurança,
Em relação às admissões, 50%.
fidedignidade e a consistência dos sistemas
utilizando-se amostragem
administrativos, gerenciais e de informações.
aleatória.
O resultado esperado é assegurar a correção e
legitimidade dos atos de aposentadoria, pensão e
admissão de pessoal da CVM.
Recomendar a implantação de mudanças, ou correção

Cronograma
Início

1/jun

H/H

Término Empregados

30/out

848 H/H
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Art. 2º, § 1º da IN SFC nº 01/2007 – Ações de Auditoria Interna
Exercício: 2015
Nº

Objeto a ser auditado e
Local de realização

Origem
Demanda

Objetivo da
Auditoria

Escopo da
Auditoria

Cronograma
Início

H/H

Término Empregados

de processos, quando necessário.
12

Gestão do
desenvolvimento e
manutenção dos
sistemas
SSI

Mapeamento
de riscos das
atividades de
suporte.

(i) Verificar a conformidade às diretrizes e políticas A ação avaliará a adequação das
institucionais, e às disposições legais e
metodologias e procedimentos de
regulamentares. (ii) Avaliar os controles internos. (iii) desenvolvimento e manutenção
Identificar os pontos críticos e riscos potenciais. (iv) dos sistemas na Autarquia:
Melhorar o desempenho e aumentar o êxito das
concepção,
elaboração,
organizações por meio de recomendações oportunas e construção,
implantação
e,
factíveis. (v) Aferir a confiabilidade, segurança,
posteriormente, a sua manutenção.
fidedignidade e a consistência dos sistemas
Verificará também a adequação
administrativos, gerenciais e de informações.
dos recursos físicos e humanos.
O resultado esperado é o de explicitar as ameaças e as Representatividade: 100% da
vulnerabilidades a que está sujeito o desenvolvimento atividade.
e a manutenção dos sistemas da CVM, tais como
falhas em produtos, processos e controles, e também
o impacto resultante das mesmas.
Recomendar a implantação de ações corretivas aos
problemas encontrados e, também, controles
relacionados às boas práticas dos modelos de
desenvolvimento e manutenção de sistemas.
TOTAL DE H/H

2/fev

30/jun

792 H/H

8.816 H/H
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3.

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Art. 2º, § 2º da IN SFC nº 01/2007 – Ações de desenvolvimento institucional e capacitação

Exercício: 2015

Ações de desenvolvimento institucional/Capacitação

Justificativas

As ações de desenvolvimento e capacitação da equipe de Auditoria se darão
por intermédio de participação em cursos/seminários, cujos principais temas
são:
1.
Auditoria Governamental: Planejamento, procedimentos e técnicas de
auditoria;
2.
Processos licitatórios, incluindo pregão presencial e eletrônico;
3.
Leis nº 8.666/93 e 8.112/90;
4.
Auditoria de Sistemas;
5.
Processos licitatórios específicos para serviços/material de informática;
6.
Dispensa de licitação e inexigibilidade;
7.
Auditoria baseada em riscos;
8.
Controladoria;
9.
Legislação da área de recursos humanos, em especial, cálculos e
procedimentos de aposentadoria, pensão e admissão de pessoal;
10.
Contabilidade pública e orçamento público;
11.
SIAFI gerencial e operacional.
12.
Administração e Fiscalização Patrimonial na Administração Pública.
TOTAL H/H - TREINAMENTO

As atividades de treinamento são a principal fonte de desenvolvimento e
capacitação para a equipe da AUD. Os temas dos cursos são pertinentes à
atividade de auditoria governamental, e o aperfeiçoamento no conhecimento de
tais temas é de vital importância para o bom desempenho das atividades de
auditoria interna.
Assim, entendemos que a ação de desenvolvimento e capacitação —
TREINAMENTO — está de acordo com o preconizado no art. 2º § 2º da IN
SFC nº 01/2007. No entanto, nesta oportunidade, não nos é possível precisar
carga-horária de cada curso/seminário nem o conteúdo programático.
Em realidade, tais informações estarão disponíveis, na medida em que as ofertas
de cursos, ao longo do ano, sejam divulgadas pelas entidades promotoras desse
tipo de evento.
Ressalte-se, ainda, que a lista de cursos da coluna à esquerda não é exaustiva,
podendo ser incluídos outros temas de interesse da equipe de auditoria interna e
que contribua para o aprimoramento dos trabalhos dos integrantes da referida
equipe.
Além dos temas constantes da tabela à esquerda, elencamos, também, a
capacitação em procedimentos adotados em assuntos de correição.

NOTA:

320 H/H

Estima-se em 40 horas o total de treinamento por servidor lotado na Auditoria Interna da CVM e ligado diretamente a essa atividade.
Atualmente há sete analistas (incluindo o Auditor-Chefe) e um agente executivo envolvidos nos trabalhos de auditoria.
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4.

AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AUD

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM

1.

Exercício: 2015

Art. 2º, § 3º da IN SFC nº 01/2007 – Ações de fortalecimento da unidade de auditoria
Revisão de Normativos Internos

A unidade de auditoria, também, atua como unidade seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto nº 5.480/2005.
Nesta capacidade, no exercício de 2014, foi concluída a proposta de revisão do Roteiro de Orientação para Comissão de Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar, especialmente incluindo uma proposta de norma interna para nomeação e impedimento de membros, funcionamento e
constituição de Comissão Permanente de PAD-CPPAD, objetivando ao aperfeiçoamento dos procedimentos internos quanto à matéria correcional. A
proposta encontra-se em discussão na administração desta Autarquia.
Em 2015, a unidade de auditoria interna, junto com as Superintendências Geral e de Planejamento, dará continuidade ao trabalho de revisão da norma
interna de negociação com valores mobiliários por parte de servidores da Autarquia (atual Portaria/CVM/PTE/nº 185/2002).
2.

Redesenho Organizacional

Em 2014, não houve alterações organizacionais da unidade de auditoria interna.
3.

Aquisição de Softwares

Está prevista a aquisição de uma licença do sistema “Audit Command Language-ACL”, software específico para auditoria interna.
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5.
5.1.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAINT CVM 2015
O Art. 2º, § 1º, Inciso II da IN SFC nº 01/2007
Apresentamos a tabela abaixo, a qual contém a avaliação que ora se requer e a relevância em relação à entidade:
Objetos a serem auditados

Avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto/relevância

Importante Processo, do qual o Relatório de Gestão da entidade é parte integrante,
demonstrando à sociedade o uso racional e eficiente dos recursos do orçamento da União
disponibilizados à entidade, em um determinado exercício social. Apresenta riscos materiais,
quanto a uma eventual gestão temerária do orçamento, por parte da administração. Por outro
lado, apresenta riscos de forma quanto à inobservância aos dispositivos constantes dos
normativos emanados pelos órgãos de controle externo e de controle interno, causando
prejuízo informacional ao cidadão, seja por omissão seja por distorção de informações.
A Administração da CVM tem total interesse na transparência dos seus atos de gestão à
sociedade e aos órgãos de controle.
2. Revisão de recomendações formuladas pela unidade Risco de estagnação nos controles aprimoráveis, em virtude de não atendimento a
recomendações da unidade de auditoria interna.
de auditoria interna em 2013.
Sua relevância está no fato de se obter ganhos de eficiência nos processos internos operados
pela Autarquia.
3. Processos de Compras, Gestão, Fiscalização e Risco
relativo
à
inobservância
aos
dispositivos
da
Lei
nº
8.666/93
Pagamentos dos Contratos da CVM.
(Legalidade/Economicidade/Eficiência/Eficácia).
Extremamente relevante, tendo em vista tratar-se de dinheiro público que serão gastos visando
aparelhar a Autarquia, de modo a prestar um serviço eficiente ao público em geral e cumprir
seus mandatos legais.
Ferramenta importantíssima para utilização mais racional dos recursos da Autarquia, focando a
4. Sistema de Supervisão Baseada em Risco.
sua atividade de “enforcement” nos riscos classificados como prioritários, assim entendidos
aqueles que apresentam, simultaneamente, alta probabilidade de ocorrência e alto potencial de
1. Prestação de Contas Anual – Exercício 2013
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Objetos a serem auditados

Avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto/relevância

dano. A sua não-observância poderá refletir em prejuízo à execução racional dos mandatos
legais da Autarquia.
Apresenta riscos materiais resultantes de pagamentos indevidos ou incorretos, bem como riscos
5. Execução Financeira do orçamento da CVM.
associados a não retenção, ou retenção incorreta, dos tributos referentes aos pagamentos. Por
outro lado, apresenta riscos informacionais devido ao não registro, ou registro incorreto, das
atividades executadas no sistema SIAFI.
Importante para assegurar o funcionamento adequado da Autarquia e, também, pelo volume de
recursos transacionados.
6. Recomendações das Comissões de Sindicância e de Relevante o cumprimento das recomendações de Comissões de Sindicância e de Processos
Administrativos Disciplinares, na medida em que o não cumprimento de medidas propostas
Processos Administrativos Disciplinares.
por tais comissões poderá redundar em repetição de ilícitos, tais como desaparecimento de
bens de propriedade da Autarquia, comportamento de servidor não compatível com a carreira
do serviço público, por exemplo. Assim, tendo em vista o risco apresentado, afigura-se
relevante a implementação de medidas propostas.
7. Elaboração da folha de pagamentos.
Risco de fraqueza dos procedimentos adotados, e seus respectivos controles, possibilitarem a
ocorrência das seguintes situações:
a) existência de informações cadastrais desatualizadas;
b) existência de duplicidade no registro cadastral do pessoal ativo/inativo;
c) ocorrência de pagamento de vantagens/benefícios indevidos ou incompatíveis; e,
d) não cumprimento da legislação pertinente.
Importante para garantir que os servidores sejam pagos de forma precisa e oportuna, com a
correta retenção de encargos e descontos estipulados pela legislação.
8. Verificação do atendimento a recomendações de As recomendações da CGU e do TCU são de diversas naturezas: Patrimonial, qualidade da
auditorias da CGU e do TCU.
informação, indicadores de eficiência, gestão orçamentária, etc. Assim, os riscos já estão
contemplados nesta tabela. Relevante para a Administração, tendo em vista tratar-se de
aperfeiçoamento da Gestão, alinhando-a com os interesses do Governo Federal.
Estes objetos estão intimamente ligados ao desenvolvimento do mercado de capitais. Trata-se
9. Execução das ações do Plano Plurianual–PPA.
de diversas ações de fortalecimento da entidade, dentre elas uma eficiente fiscalização do
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Objetos a serem auditados

Avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto/relevância

mercado de valores mobiliários e a defesa e orientação dos investidores. A inobservância ou
execução parcial das metas estabelecidas nos planos pode comprometer o desenvolvimento do
mercado de capitais.
A informação é elemento essencial para todos os processos da organização, sendo, portanto,
10. Administração dos dados da CVM.
um bem de grande valor. Alguma fraqueza nos seus aspectos essenciais - confidencialidade,
integridade e disponibilidade - podem levar a vulnerabilidades significativas nos processos de
supervisão e desenvolvimento do mercado de capitais desenvolvidos pela CVM.
11. Atos de aposentadoria, pensão e admissão de Risco relativo à estrita observância da Lei nº 8.112/90 e legislação pertinente da Secretaria de
pessoal.
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento. Relevante, tendo em vista que o
pagamento de remuneração em desacordo com a legislação em vigor acarretaria prejuízo ao
erário público.
12. Gestão do desenvolvimento e manutenção dos A adequada gestão e execução da atividade de desenvolvimento e manutenção dos sistemas é
sistemas.
fundamental para que a Autarquia atinja seus objetivos institucionais e, também, é importante
pelo volume de recursos envolvidos. Assim, os riscos associados são os de não atendimento
dos objetivos do órgão e de má gestão dos recursos aplicados, resultando em uma baixa relação
custo/benefício ou, na pior situação, perdas de grande monta.
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5.2.

CÁLCULO DE H/H PARA O EXERCÍCIO DE 2015
A Unidade de Auditoria Interna da CVM é composta por sete analistas, sendo um na função de Auditor-Chefe; um agente

executivo, com a função exclusiva de apoio aos seis analistas e, por fim, um Auxiliar de Serviços Gerais na função de secretariado e de apoio
administrativo. O número de dias úteis previstos para a CVM para o ano de 2015 é de 238 dias. Destes, retiramos 22 dias/analista referentes a
férias, reduzindo o saldo para 216 dias. Destes, excluímos 5 dias/analista relativos a treinamento, restando 211 dias/analista.

Assim, e considerando os seis analistas que executam as auditorias, temos um total de horas nominais de 10.128 H/H. Desse
total retiramos 15%, a título de margem de segurança, considerando a participação dos analistas da AUD em eventos de interesse da
administração e que não estejam diretamente ligados à atividade de auditoria interna; licenças médicas e demandas não planejadas, inclusive
decorrentes de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CVM, por exemplo. Em consequência, o total de horas de auditoria para os seis
analistas é de 8.609 Horas.

A diferença entre o total de horas acima e o resultado ao final da tabela da página 11 é decorrente do fato de o objeto a ser
auditado nº 1 (Prestação de Contas) estar a cargo do Auditor-Chefe. Além dessa ação de auditoria, são despendidas horas a cargo do AuditorChefe relativas às atividades: (i) de confecção do Relatório de Auditoria do exercício anterior (RAINT); (ii) do planejamento de auditoria
para o exercício seguinte (PAINT); (iii) de revisão de todos os relatórios gerados pelos analistas para cada ação auditada, dando orientação
técnica aos mesmos e fazendo o acompanhamento das tarefas; e (iv) de consultoria/auditoria específicas demandadas pela alta administração
da CVM, pelo TCU e pela CGU.
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5.3.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Acerca dos conhecimentos específicos que serão requeridos para a realização dos trabalhos de auditoria apresentamos, abaixo,
tabela contendo os objetos a serem auditados e os respectivos conhecimentos requeridos:
Objetos a serem auditados

Conhecimentos específicos necessários

Legislações específicas emanadas pelo TCU e pela CGU, referentes ao
processo de prestação de contas anual. Controladoria. Legislação relativa a
processos licitatórios. Conhecimento das recomendações e determinações
dos órgãos de controles interno e externo. Legislação de pessoal. Processos
administrativos disciplinares.
2. Revisão de recomendações formuladas pela unidade de auditoria Conhecimento e acesso ao teor dos Relatórios gerados na unidade de
interna.
auditoria interna que contém as recomendações de exercícios anteriores.
1. Prestação de Contas Anual.

3. Processos de compras, gestão, fiscalização e pagamentos dos contratos Legislação específica de procedimentos licitatórios, em especial a Lei nº
da CVM.
8.666/93.
4. Sistema de Supervisão Baseada em Risco

5. Execução Financeira do orçamento da CVM.

Conhecimento da Deliberação CVM nº 521/2007 e do Plano Bienal de
Supervisão Baseada em Risco, aprovado pelo Colegiado da CVM em
10/12/2008.
- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo FederalSIAFI;
- Lei nº 4.320/1964; e,
- Demais orientações dos órgãos de controle.
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Objetos a serem auditados

Conhecimentos específicos necessários

Conhecimento e acesso às recomendações formuladas pelas Comissões de
Sindicância e de PAD constantes de seus Relatórios de conclusão dos
Trabalhos. Conhecimento da Lei nº 8.112, em especial os dispositivos
referentes à matéria disciplinar.
7. Elaboração da folha de pagamentos.
- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo FederalSIAFI;
- Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE;
- Decreto no. 67.326, de 05/10/1970; e,
- Demais orientações dos órgãos de controle.
8. Verificação do atendimento às recomendações de auditorias da CGU e Conhecimento do teor dos Acórdãos e Planos de Providências, bem como
do TCU.
da estrutura da CVM e seu funcionamento.
6. Recomendações das Comissões de Sindicância e de Processos
Administrativos Disciplinares, e análise de denúncias/comunicações de
supostas infrações à Lei nº 8.112/90 e normativos internos.

9. Execução das ações do Plano Plurianual –PPA.

Conhecimento do Plano Plurianual-PPA.

10. Administração dos dados da CVM.

Conhecimento da legislação pertinente, códigos de melhores práticas
internacionais (Cobit, ITIL, etc.) e das normas ABNT, além do
conhecimento da infraestrutura e rotinas de gerenciamento da base de
dados da CVM.
Conhecimento da Lei nº 8.112/90 e normativos específicos da matéria, em
especial os emanados pela SRH do Ministério do Planejamento.
Conhecimento da legislação pertinente, códigos de melhores práticas
internacionais (Cobit, ITIL, etc.) e das normas ABNT, além do
conhecimento dos processos de desenvolvimento e manutenção de
sistemas.

11. Atos de aposentadoria, pensão e admissão de pessoal.
12. Gestão do desenvolvimento e manutenção dos sistemas.
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6.

ANEXO 1

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE RISCO
ATIVIDADES DE SUPORTE

Grau de
Risco

% de
Risco
Total

Administração dos dados da CVM - modelo de dados, padronização, integridade lógica.
Suporte a processos de negócios
Fiscalizar os contratos de TI em andamento, no âmbito de serviços, aplicativos ou equipamentos de TI, com base
nas condições, padrões e métricas contratadas.
Estudo e confecção de documentos para processos licitatórios no âmbito dos serviços de manutenção e
desenvolvimento de sistemas de TI.

Forte
Forte

50%
45%

Forte

42%

Forte

41%

5
6

Protocolo
Fiscalizar os contratos de TI em andamento, no âmbito dos serviços de manutenção e desenvolvimento de
sistemas de TI, com base nas condições, padrões e métricas contratadas.

Forte

41%

Forte

41%

7
8

Execução financeira
Planejamento estratégico. Pesquisa e homologação de novas tecnologias. Elaboração de normas e padrões.
Controle de qualidade dos serviços de TI prestados à CVM.

Forte

40%

Forte

40%

9
10
11
12
13

Gerenciar o desenvolvimento e a manutenção dos sistemas da CVM.
Elaborar a folha de pagamento

Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

39%
39%
38%
36%
36%

Avaliadores: Servidores da AUD, SAD e SSI

Ordem
1
2
3
4

Processo / Atividade

Planejamento de mão de obra e administração de concursos públicos
Administrar o patrimônio
Gerenciar segurança de acesso a recursos de TI
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14

Estudo e confecção de documentos para processos licitatórios no âmbito de serviços, aplicativos ou
equipamentos de TI.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
32
33
34
35
36
37
39

Forte

35%

Administração da rede LAN e WAN da CVM, icluindo acesso à Internet e parceiros.
Administrarção dos sistemas operacionais e software básico em produção nos servidores da CVM (CPD).
Execução orçamentária
Fazer licitações e contratos
Analisar, enviar informações, calcular e conferir os benefícios área saúde
Administrar e fazer a cobrança das multas administrativas ou taxas de fiscalização
Administração dos repositórios de dados da CVM, quer sejam bancos de dados realcionais comuns ou datamarts
utilizados em ferramentas de business intelligence.
Atualização e manutenção do sistema cadastral
Arquivo Central
Suporte e atendimento ao usuário final interno e externo dos recursos de TI utilizados pela CVM – sistemas,
suítes de escritório, aplicativos específicos, produtos de acessibilidade, acessórios especiais, etc.

Forte
Acentuado
Acentuado
Acentuado
Acentuado
Acentuado

35%
34%
34%
33%
32%
31%

Acentuado

30%

Acentuado
Acentuado

30%
29%

Acentuado

29%

Administrar o almoxarifado
Administrar os serviços gerais
Análise da legislação para instrução de processos

Acentuado
Acentuado
Acentuado
Acentuado
Acentuado
Acentuado
Acentuado
Acentuado
Acentuado
Médio
Médio

26%
26%
20%
20%
20%
19%
18%
17%
17%
12%
11%

Fraco

7%

Contabilidade
Classificar os benefícios e a aposentadoria
Emitir diárias e passagens
Análise de processos de direito não pecuniários
Realizar a admissão de cargo em comissão e cargo efetivo
Analisar, conferir e enviar informações relativas aos benefícios
Administrar o cadastramento do SICAF
Elaborar Plano de Capacitação Anual
Executar e controlar o Plano de Capacitação Anual
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7.

GLOSSÁRIO

AUD — Unidade de Auditoria Interna
CCP — Coordenadoria de Controle de Processos
CGU — Controladoria Geral da União
CPGF – Cartão de Pagamentos do Governo Federal
CPPAD – Comissão Permanente de PAD
EXE — Secretaria Executiva
GAC — Gerência de Arrecadação
GAG — Gerência de Serviços Gerais
GAH — Gerência de Recursos Humanos
GJU-3 — Gerência Jurídica 3
PAD – Processo Administrativo Disciplinar
PAS — Processo Administrativo Sancionador
SAD – Superintendência Administrativo-Financeira
SBR – Sistema de Supervisão Baseada em Risco
SDM – Superintendência de Desenvolvimento do Mercado
SEP – Superintendência de Relações com Empresas
SFI – Superintendência de Fiscalização Externa
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo
Federal
SIN – Superintendência de Relações com Investidores Institucionais
SMI – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
SNC — Superintendência de Normas Contábeis
SOI – Superintendência de Orientação ao Investidor
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SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
SPL – Superintendência de Planejamento
SRE — Superintendência de Registros de Valores Mobiliários
SSI – Superintendência de Informática
STN – Secretaria do Tesouro Nacional
TAC – Termo de Ajuste de Conduta
TCU – Tribunal de Contas da União
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