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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna foi elaborado com base nos Artigos 2º, 3º e 4º, do Capítulo I da 

Instrução Normativa CGU nº 24, de 17/11/2015, que estabelece o conteúdo do PAINT, que está reproduzido abaixo, e do item 13 do 

Capítulo X do Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (Instrução Normativa SFC nº 01, de 06/04/2001).  

CAPÍTULO I 

DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

Art. 2o O PAINT será elaborado pela unidade de auditoria interna das entidades da administração direta e indireta, com 

finalidade de definir temas e macroprocessos a serem trabalhados no exercício seguinte. 

§ 1º São princípios orientadores do PAINT a segregação de função e a necessidade de preservação da independência. 

§ 2º Não constarão no PAINT atribuições que caracterizem atos de gestão. 

Art. 3o Na elaboração do PAINT, a unidade de auditoria interna deverá considerar o planejamento estratégico, a estrutura de 

governança, o programa de integridade e o gerenciamento de riscos corporativos, os controles existentes, os planos, as metas, os objetivos 

específicos, os programas e as políticas do respectivo órgão ou entidade. 

Art. 4o O PAINT conterá, no mínimo: 

I - relação dos macroprocessos ou temas passíveis de serem trabalhados, classificados por meio de matriz de risco, com a 

descrição dos critérios utilizados para a sua elaboração; 
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II - identificação dos macroprocessos ou temas constantes da matriz de risco, a serem desenvolvidos no exercício seguinte, 

considerando o prazo, os recursos disponíveis e os objetivos propostos; e 

III - estimativa de horas destinadas às ações de capacitação e participação em eventos que promovam o fortalecimento das 

atividades de auditoria interna. 

§ 1o A matriz de risco conterá o resultado da análise dos riscos associados a um macroprocesso ou tema, em termos de impacto 

e de probabilidade, que possam vir a afetar os objetivos do órgão ou entidade pública. 

§ 2o As ações de capacitação e participação em eventos previstas no PAINT deverão estar alinhadas às atividades de auditoria, 

de acordo com o seu caráter multidisciplinar e a atuação profissional dos servidores. 

 

O programa de auditoria para o ano de 2017 inclui ações relativas a temas definidos pela IN SFC n
o
 01/2001, uma ação atinente 

às atividades de correição, que esta Auditoria Interna-AUD também desenvolve e, dando prosseguimento ao trabalho iniciado no ano 

anterior, ações selecionadas a partir do mapeamento de riscos de atividades de logística da CVM. 

A seguir uma descrição dos critérios utilizados para a elaboração da matriz de risco, conforme requerido pela instrução 

normativa. 

O trabalho de mapeamento de riscos, citado anteriormente, teve por objetivo orientar o planejamento de atividades de auditoria 

para uma atuação seletiva em atividades relevantes no apoio às áreas finalísticas da CVM para o alcance dos objetivos institucionais da 

Autarquia, bem como, naquelas onde possíveis fragilidades dos controles internos operacionais, financeiros ou administrativos impliquem 

em grande risco de perda para a entidade. 
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Tendo em conta que os controles internos, simplificadamente, são destinados a assegurar que as ações estejam de acordo com 

os resultados desejados, os fatores determinantes na definição do modelo de avaliação de risco foram aqueles definidos para a administração 

pública em geral, ou seja, o risco de não observância da legalidade e legitimidade dos atos da administração, e avaliação no que diz respeito a 

sua economicidade, eficácia e eficiência. 

O modelo de classificação de riscos considerou os aspectos financeiros, patrimoniais e de gestão. A seleção e priorização de 

macroprocessos e atividades relevantes levou em consideração situações de risco relativas a: fragilidades ou inadequação dos controles 

internos, grandes riscos de perda para a entidade, aspectos financeiros, patrimoniais e de gestão. 

Na definição dos riscos foram observados os seguintes tipos: 

a) Não cobertura – risco relacionado a processo ou área relevante não ser coberto por auditagens devido a falta, ou 

inadequação, de planejamento; 

b) Não detecção – risco relacionado ao próprio trabalho do auditor.  

Bem como os seguintes aspectos: 

i) Fraude ou corrupção – perda financeira e/ou patrimonial; 

ii) Contrariar determinação legal ou regulamentar; 

iii) Defasagem, subutilização ou utilização inadequada dos recursos tecnológicos; 

iv) Disponibilidade e qualificação dos recursos humanos; 
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v) Eficácia e eficiência das atividades operacionais; 

vi) Informação e tomada de decisão. 

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. Estes parâmetros de avaliação, e 

suas medidas representativas, que estão nos anexos 1 e 2 deste PAINT, podem ser entendidos como indicadores da situação atual da 

atividade em termos dos seus controles e desempenho. 

Resumidamente, foram os seguintes os parâmetros: 

Dimensões 

 • Com Governança: o gestor tem poder de controle e direção e, por conseguinte, pode agir para mitigar o risco. Esse 

poder de controle pode ser total ou grande (mesmo que não seja total). 

• Sem Governança: o gestor não tem poder de controle e direção ou, embora tenha algum, pode ser considerado baixo ou 

pouco, sendo inerentes à Unidade/Área/Processo avaliado. 

Parâmetros 

• Materialidade 

• Relevância 

• Criticidade  
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• Controle Interno 

• Aspectos de Gestão 

• Aspectos Externos 

No anexo 3 estão descritos os processos e atividades que foram avaliados, conforme o escopo definido para o trabalho. 

Finalmente no anexo 4, encontra-se o resultado consolidado da avaliação de risco, apresentando os processos e atividades 

avaliados ordenados do maior para o menor risco/relevância. 

Os processos e atividades classificadas como de números 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 24, foram incluídas 

nos PAINTs de 2016, 2015 e 2014. As atividades 3, 4, 6, 14 e 18, são acompanhadas na auditoria dos Processos de compras, gestão e 

fiscalização dos contratos da CVM, incluída no programa de 2017. O processo de número 5, incluído no programa de 2016, será postergado 

e fará parte do programa de 2017. As atividades 11 e 19 não se aplicam, a primeira porque não há concurso público previsto e a segunda 

porque os planos de saúde são agora contratados diretamente pelos servidores. 

Oportunamente, aqui cabe um esclarecimento adicional sobre o papel da Auditoria Interna da CVM nas atividades de unidade 

seccional de corregedoria, atuando como instância auxiliar do órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, decorrente 

das atribuições oriundas do Decreto nº 6.382 de 27 de fevereiro de 2008. 

Ao longo de 2016, foram executados diversos procedimentos correcionais como averiguações preliminares, sindicâncias e 

processos administrativos disciplinares, o que demandou dedicação de tempo superior àquela inicialmente prevista, tanto para o auditor-

chefe, quanto para parte do seu corpo de analistas. 
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Podemos enumerar em linha com os registros do CGU-PAD a execução de 3 sindicâncias investigativas e 2 processos 

administrativos disciplinares, além de averiguações preliminares e emissão de juízos de admissibilidades, preliminarmente ao procedimentos 

anteriormente citados. Para cada um é dedicado tempo de análise de fatos, evidências, tomada de depoimentos, relatórios preliminares e 

finais. 

 A tabela abaixo detalha os procedimentos citados. 

PROCESSO NR. NATUREZA  OBJETO 

19957002584/2015-71 Sindicância Investigativa Comportamento inadequado de servidor. 

19957001980/2016-62 Sindicância Investigativa Suposta violação dos princípios de publicidade e impessoalidade na capacitação 

de servidor. 

19957002279/2016-61 Sindicância Investigativa Supostas irregularidades na execução de contratos do SERPRO. 

19957003675/2015-24 Processo Administrativo 

Disciplinar. 

Utilização indevida de e-mail. 

19957001498/2016-22 Processo Administrativo  

Disciplinar. 

Supostas irregularidades na concessão de diárias e passagens. 
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Ademais, cabe a AUD formar as comissões executivas dos procedimentos, em linha com o Regimento Interno Disciplinar da 

CVM. 

Como consequência, parte do tempo que deveria ser alocado às atividades do PAINT/2016 teve que ser necessariamente 

alocado às citadas atividades correcionais. 

Para 2017, está previsto que a AUD tenha uma equipe de seis (6) auditores, para além do Auditor-chefe. Destes auditores, um 

está dedicado em tempo integral para os trabalhos de corregedoria, um em tempo parcial, e os demais, conforme a demanda. 

Nas seções seguintes são descritos os processos que compõem o plano de auditoria para o exercício de 2017, bem como 

informação sobre capacitação da equipe de auditoria interna. 
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2. RELAÇÃO DE TEMAS E MACROPROCESSOS 
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 

Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

Art. 4º, IN CGU nº 24/2015 e Item 13 do Capítulo X da IN SFC nº 01/2001 

Exercício: 2017 

Nº MACROPROCESSOS / TEMAS 

1 

Prestação de Contas Anual – Exercício anterior. 

Emissão de parecer da unidade de Auditoria Interna (AUD) sobre a prestação de contas anual (§ 6º, art. 15 do Decreto 

3.591/2000). O parecer conterá, além da opinião sobre aspectos relevantes da gestão da UPC estabelecidos no escopo definido 

pela própria unidade de auditoria, opinião expressa sobre a capacidade de os controles internos administrativos da UPC 

identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos relacionados aos processos 

relevantes para a consecução dos objetivos da UPC. 

2 

Processos de compras, gestão e fiscalização dos contratos da CVM. 

A auditoria dos processos de compras, gestão e fiscalização dos contratos da CVM abrangerão os processos já encerrados e 

aqueles ainda em andamento. A seleção dos processos que serão auditados será com base nas informações constantes na relação 

de todos os contratos em vigor e daqueles encerrados. A AUD selecionará um conjunto de processos de compras 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 



     CVM Comissão de Valores Mobiliários            

 

 11 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 

Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

Art. 4º, IN CGU nº 24/2015 e Item 13 do Capítulo X da IN SFC nº 01/2001 

Exercício: 2017 

com a avaliação da AUD. 

Risco relativo à inobservância aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 (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. 

3 

Atos de aposentadoria, pensão e admissão de pessoal. 

Verificação de casos de aposentadoria, pensão e admissão de pessoal ocorridos ao longo do primeiro semestre de 2017. 

Risco relativo à estrita observância da Lei nº 8.112/90 e legislação pertinente da Secretaria de 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. 

4 

Recomendações das Comissões de Sindicância e de Processos Administrativos Disciplinares. 

Acompanhamento das atividades de Correição. 

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. 

Relevante o cumprimento das recomendações de Comissões de Sindicância e de Processos Administrativos Disciplinares, na 

medida em que o não cumprimento de medidas propostas por tais comissões poderá redundar em repetição de ilícitos, tais como 

desaparecimento de bens de propriedade da Autarquia e comportamento de servidor não compatível com a carreira do serviço 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 

Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

Art. 4º, IN CGU nº 24/2015 e Item 13 do Capítulo X da IN SFC nº 01/2001 

Exercício: 2017 

público, por exemplo. Assim, tendo em vista o risco apresentado, afigura-se relevante na implementação de medidas propostas. 

5 

Administração do protocolo da CVM. 

Administração do protocolo da CVM, recebimento e expedição de documentos e correspondências. 

Processo deve garantir a uniformidade dos procedimentos de instauração, tramitação, recuperação das informações, acesso e 

arquivamento de Processos Administrativos na CVM. 

6 

Execução das ações do Plano Plurianual –PPA. 

Execução das verificações relativas às ações sob responsabilidade dos componentes organizacionais da CVM.  

Este objeto está intimamente ligado ao desenvolvimento do mercado de capitais. Trata-se de diversas ações de fortalecimento da 

entidade, dentre elas uma eficiente fiscalização do 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. 

7 
Verificação do atendimento a recomendações de auditorias da CGU e do TCU. 

a) Verificação do atendimento às recomendações do TCU, ainda não atendidas, de Acórdãos emanados por aquele Tribunal; 

b) Verificação do atendimento às recomendações da CGU, oriundas de auditorias de acompanhamento de gestão e as 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 

Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

Art. 4º, IN CGU nº 24/2015 e Item 13 do Capítulo X da IN SFC nº 01/2001 

Exercício: 2017 

remanescentes do Plano de Providências Permanente. 

As recomendações da CGU e do TCU são de diversas naturezas: patrimonial, qualidade da 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. 

8 
Verificação do atendimento a recomendações de exames realizados pela Auditoria Interna da CVM (Relatório 1º. Sem). 

9 
Verificação do atendimento a recomendações de exames realizados pela Auditoria Interna da CVM (Relatório 2º. Sem). 

10 

Avaliação de risco dos processos e atividades da CVM. 

A matriz de risco conterá o resultado da análise dos riscos associados a um macroprocesso ou tema, em termos de impacto e de 

probabilidade, que possam vir a afetar os objetivos do órgão ou entidade pública. Os resultados desta nova avaliação de risco 

serão a base para o planejamento de auditoria dos próximos três (3) anos. 

11 
Plano Anual de Auditoria Interna 2018. 

Desenvolvimento da proposta do PAINT 2018, submento o mesmo ao órgão de controle interno e ao Colegiado da CVM. 

12 
Relatório Anual de Auditoria Interna. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 

Entidade: Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

Art. 4º, IN CGU nº 24/2015 e Item 13 do Capítulo X da IN SFC nº 01/2001 

Exercício: 2017 

Elaboração do RAINT 2017 consolidando todas as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, de acordo com o PAINT 

2017, análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do órgão ou entidade, com base nos trabalhos 

realizados, fatos relevantes que impactaram a unidade de auditoria, ações de capacitação realizadas e quantidade de 

recomendações emitidas e implementadas no exercício, bem como as vincendas e as não implementadas. 

13 
Sistema de Gestão de Desempenho – SGD. 

Elaboração e acompanhamento dos resultados individuais dos servidores da Auditoria Interna, com base nas metas 

estabelecidas. 

14 
Indicadores Institucionais da Auditoria Interna. 

Elaboração, acompanhamento e divulgação dos Indicadores Institucionais da Auditoria Interna. 
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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 Exercício: 2017 

Art. 4º, da IN CGU nº 24/2015 – Ações de capacitação 

 

 

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. 4º, da IN CGU nº 24/2015. 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 ações de capacitação, detalhada a seguir, 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 lista a seguir, elencamos, também, a capacitação em procedimentos adotados em assuntos de correição. 

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) envolvidos nos trabalhos de auditoria. 
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Desta forma, estimamos um Total de 280 H/H – Treinamento.  

Ações de desenvolvimento institucional/Capacitação 

As ações de desenvolvimento e capacitação da equipe de Auditoria se darão por intermédio de participação em 

cursos/seminários, cujos principais temas são: 

 Auditoria Governamental: Planejamento, procedimentos e técnicas de auditoria; 

 Processos licitatórios, incluindo pregão presencial e eletrônico; 

 Leis nº 8.666/93 e 8.112/90; 

 Auditoria de Sistemas; 

 Processos licitatórios específicos para serviços/material de informática; 

 Dispensa de licitação e inexigibilidade; 

 Auditoria baseada em riscos; 

 Controladoria; 

 Legislação da área de recursos humanos, em especial, cálculos e procedimentos de aposentadoria, pensão e admissão de pessoal; 

 Contabilidade pública e orçamento público; 

 SIAFI gerencial e operacional. 

 Administração e Fiscalização Patrimonial na Administração Pública. 
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4. ANEXO 1: Parâmetros gerais de avaliação de risco 

 

Materialidade 

1 Importância relativa ou representativa do valor ou do volume de recursos no contexto do processo (área) a auditar. 

2 Proporção da atividade examinada em relação ao total das atividades do processo (área). 

3 Grau de influência que a atividade tem na interação com outras áreas da Entidade, ou externa à mesma. 

  

       

  

Relevância 

1 
Descumprimento de normas que pode acarretar a formação de contingências, o comprometimento da imagem da entidade ou refletir 

uma vulnerabilidade nos controles internos. 

2 Ações que visem assegurar a integridade dos ativos do processo (no contexto da autarquia). 

3 Existência de métodos preventivos para assegurar a disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações. 

4 Ações que denotem preocupação com a imagem externa (público) e interna (servidores e contratados) da entidade 

5 Gestor ou agente financeiro de política pública 

  

       

  

Criticidade 

1 Interstício entre a última auditoria realizada e o momento atual. 

2 
Deficiências conhecidas nos controles internos; atraso no fornecimento de informações; descumprimento de orçamentos e planos; 

ocorrência de fraudes; não observância a critérios, padrões e normas; denúncias. 

3 Adequacidade dos recursos materiais e orçamentários para a consecução dos objetivos 

4 Adequacidade da tecnologia da informação para a tomada de decisões. 
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Controle interno 

1 Nenhuma pessoa, individualmente, deve ter completamente sob sua responsabilidade um ciclo operacional. 

2 A responsabilidade deve ser determinada.  

3 Todas as instruções devem ser por escrito. 

4 Recursos humanos criteriosamente selecionados, treinados, com perfil e em quantidade adequados.  

  

       

  

Aspectos de Gestão 

1 
Indicador ou medida utilizada, descrição, fonte de obtenção, o padrão ou referencial utilizado para comparação e a frequência dos 

relatórios de acompanhamento; ou nível de aderência relativamente à missão. 

2 Metas quantificáveis previamente planejadas;  ou nível de aderência relativamente à missão. 

  

       

  

Aspectos externos 

1 Cumprimento às diligências, com implementação das decisões. 

2 Implementação de recomendações negociadas, consignadas em relatório. 

3 Visibilidade externa  e transparência da gestão. 
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5. ANEXO 2: Parâmetros adotados para avaliação de risco dos processos e atividades da CVM 

 

 

Parâmetros 
de Risco 

Medidas Representativas 
Com/Sem 

Governança Opções pré-definidas para a classificação 

MATERIALIDADE Volume relativo de recursos Sem Alto Médio Baixo     

  Quantitativo de transações / operações Sem Alto Médio Baixo     

  Vinculação a outras atividades Sem Fundamental Forte Média Fraca Não há 

RELEVÂNCIA Atendimento a exigências legais Com Não atende Atende com ressalvas Atende todas Não aplicável   

  Impacto na segurança do patrimônio Com Alto Médio Baixo Não aplicável   

  Segurança da Informação Com Alto Médio Baixo Não aplicável   

  Impacto na imagem da instituição Com Alto Médio Baixo Não aplicável   

  
Influência no atingimento dos objetivos da 
CVM 

Com Alta Média Baixa Não aplicável   

CRITICIDADE Evidência de problemas nos últimos 2 anos Com Houve Não houve       

  
Há quantos anos não foi auditado Sem Mais de 5 Entre 3 e 5 Entre 1 e 2     

  Instalações / Equipamentos / Orçamento Sem Insuficientes Necessidade de melhorias Adequadas Não aplicável   

  Sistemas informatizados Sem Insuficientes Necessidade de melhorias Adequadas Não aplicável   

CONTROLE 
INTERNO 

Segregações de funções Com Inexistente Existe informal 
Existe formal, mas 
insatisfatório 

Existe formal e 
satisfatório 

Não aplicável 

  
Delegações de competências / 
responsabilidades 

Com Inexistente Existe informal 
Existe formal, mas 
insatisfatório 

Existe formal e 
satisfatório 

Não aplicável 
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Parâmetros 
de Risco 

Medidas Representativas 
Com/Sem 

Governança Opções pré-definidas para a classificação 

  Instruções formalizadas Sem Não há Não atende aos objetivos Em implementação Desatualizadas Atualizadas 

  Adequacidade da equipe Sem 
Equipe reduzida / 
não capacitada 

Nº adequado / falta 
capacitação 

Equipe reduzida, porém 
capacitada 

Nº adequado / 
equipe capacitada 

  

ASPECTOS DE 
GESTÃO 

Atingimento das metas / objetivos formais 
ou informais 

Sem 
Não há metas / 
objetivos 

Não atingidas Atingidas parcialmente Atingidas   

  Indicadores de desempenho Com Não definidos Definidos formalmente       

RECOMENDAÇÕES 
DE AUDITORIAS 

Diligências/auditorias TCU Com 
Recomendações 
não 
implementadas 

Recoemendações sendo 
implementadas 

Recomendações cumpridas 
Auditada, mas sem 
recomendações 

Não auditada 

  Cumprimento de recomendações da CGU Com 
Recomendações 
não 
implementadas 

Recoemendações sendo 
implementadas 

Recomendações cumpridas 
Auditada, mas sem 
recomendações 

Não auditada 

  Recomendações da Auditoria Interna Com 
Recomendações 
não 
implementadas 

Recoemendações sendo 
implementadas 

Recomendações cumpridas 
Auditada, mas sem 
recomendações 

Não auditada 
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6. ANEXO 3: Processos e atividades avaliados na avaliação de risco 

 

 

PROCESSO BENS E SERVIÇOS 

    
  

LICITAÇÕES 

   
Abertura e instrução de processos licitatórios para compra de bens e serviços, 
dentro das diretrizes estabelecidas pela Lei 8.666/93 

   
Elaborar editais de processos licitatórios, com base na especificação de bens e 
serviços produzida pela área demandante e nas exigências da Lei 8.666/93 

   
Designação de Pregoeiros. Dar suporte técnico, operacional e logístico aos 
trabalhos da Comissão Permanente de Licitações. 

   
Modalidades: pregão, dispensa, inexigibilidade e sistema de registro de preço 

  
CONTRATOS 

   
Elaborar os contratos celebrados pela CVM referentes aos processos de 
compra de bens e serviços. 

   

Realizar os procedimentos administrativos relacionados à gestão dos contratos 
existentes, contemplando procedimentos relativos a Controle de Vigência, 
Repactuação, Sanção de Fornecedores. 

  
DIÁRIAS E PASSAGENS 

   
Operacionalizar o atendimento às demandas de viagens de servidores da CVM. 

  
SICAF 

  
 Fazer e administrar o cadastramento de fornecedores no SICAF. 

  
ALMOXARIFADO 

  
 Planejar e controlar o estoque dos materiais de consumo 
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 Gerenciar serviços de almoxarifado (recebimento, conferência, cadastro, 
controle e distribuição dos materiais de consumo) 

  
PATRIMÔNIO 

  

 Gerenciar o patrimônio da CVM (recebimento, conferência, tombo, cadastro e 
controle dos bens móveis) 

  
  Manter cadastro dos bens imóveis no sistema SPIUNET 

  
 Manter a  regularidade documental dos bens móveis e imóveis 

  
GARAGEM 

   
Credenciamento e controle de vaga de garagem 

  
SERVIÇOS GERAIS 

  

 Providenciar a manutenção e reparo de bens móveis e imóveis, de forma 
preventiva ou sob demanda 

  
 Acompanhar e supervisionar contratos de prestação de serviços gerais 

    PROCESSO FINANÇAS 

    

  
TAXA DE FISCALIZAÇAO 

  

 Gerar Taxa de Fiscalização: impressão, envelopamento e envio das Guias de 
Recolhimento da União - GRU para o protocolo 

  
 Controle de GRU devolvidas, com respectiva comunicação aos TCOs 

  

 Apuração da posição de contribuintes sujeitos ao recolhimento da Taxa de 
Fiscalização 

  
 Emitir Notificações de Lançamento para contribuintes inadimplentes 

  
 Analisar recursos de Impugnação à Notificação de Lançamento 

  

 Analisar a documentação de petições de parcelamento e submeter a 
aprovação superior (GAC/GJU3) 

  
 Realizar controle dos casos de parcelamento (GAC/GJU3) 
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 Inscrição de contribuintes devedores no CADIN 

  

 Preparação e encaminhamento à PFE de processos de cobrança para inscrição 
na Dívida Ativa  

  
MULTA COMINATÓRIA 

  

 Gerar multas: impressão, envelopamento,  Aviso de Recebimento - AR, e envio 
das GRU para o protocolo 

  

 
Apurar a posição de débito/crédito dos participantes multados (GAC/GJU3) 

  
 Controle das multas devolvidas para elaboração de Edital 

  

 Analisar a documentação de petições de parcelamento e submeter a 
aprovação superior (GAC/GJU3) 

  
 Realizar controle dos casos de parcelamento (GAC/GJU3) 

  
 Inscrição de contribuintes devedores no CADIN 

  

 Preparação e encaminhamento à PFE de processos de cobrança para inscrição 
na Dívida Ativa  

  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

   
Realização de: Empenho, Reforço, Anulação; para os dispêndios  

   
Acompanhamento das Diretrizes Orçamentárias (orçamento x execução) 

   
Controles no sistema SIAFI e gerenciais das tarifas executadas 

  
CONTABILIDADE 

   
Registros contábeis - Liquidação contábil das despesas 

   
Conformidade diária dos lançamentos contábeis 

   
Conformidade documental dos lançamentos contábeis 

   
Elaboração dos demonstrativos contábeis 

   
Análise contábil dos demonstrativos 

   
Declaração do Contador - prestação de conta anual 

   
Controles no sistema SIAFI e gerenciais das tarifas executadas 

  
EXECUÇÃO FINANCEIRA 
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Operacionalização dos pagamentos e desembolsos 

   
Retenção de tributos referentes aos pagamentos 

   
Solicitação de recursos à STN 

   
Execução dos pagamentos a pessoal (folha, diárias, ...) 

   
Controles no sistema SIAFI e gerenciais das tarifas executadas 

    PROCESSO PESSOAS 

    
 

  APOSENTADORIA 

   
Classificar os benefícios e a aposentadoria 

 
  BENEFÍCIOS 

   
Analisar, conferir e enviar informações relativas aos benefícios (auxílio pré-
escolar, auxílio transporte e alimentação) 

   
Fazer o orçamento da área da saúde 

   
Analisar, enviar informações, calcular e conferir os benefícios área saúde 

   REGISTRO 
 

  
Admissão de cargo em comissão e cargo efetivo 

 
  

Análise de processos de direito não pecuniários 
 

  
Análise da legislação para instrução de processos 

 
  

Atualização e manutenção do sistema cadastral 

 
  ESTÁGIO 

   
Administrar os contratos de estágio 

  
CAPACITAÇÃO 

   

Elaborar o Plano de Capacitação Anual: Levantar demandas e necessidades de 
capacitação na CVM (nas diversas áreas), planejar orçamento de capacitação e 
formatar demandas nas diversas modalidades de capacitação / treinamentos 
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Executar e controlar o Plano de Capacitação Anual: Executar os processos 
necessários para: afastamento para estudo no exterior, licença para 
capacitação, treinamentos externos, treinamentos corporativos, projetos 
especiais, programa de educação regular. elaborar relatório de execução do 
plano de capacitação – em cima de competências. Avaliação, individual ou 
coletiva, dos resultados das ações de treinamento específicas efetuadas. 

   

Integrar novos servidores: Elaborar, aplicar e corrigir provas, e realizar 
dinâmicas de grupo com o objetivo de identificar perfis e competências 
interpessoais, formação e definir alocação 

 
  FOLHA DE PAGAMENTO 

   

Elaborar a folha de pagamento – férias, informações de cadastro, avaliações de 
desempenho, orçamento, cálculo de rescisões e processos da folha de 
pagamentos 

    PROCESSO DOCUMENTAÇÃO 

    
  

ARQUIVO CENTRAL 

   
Implementar tecnicamente a política de gestão de documentos e arquivos 
físicos  

   

Administração do Arquivo Central:  organização, higienização, restauração, 
indexação e arquivamento toda a documentação de guarda provisória ou 
permanente  

  
  

  
PROTOCOLO 

   
Administrar o Protocolo da CVM, recebimento e expedição de todos os 
documentos e correspondências 
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Garantir a uniformidade dos procedimentos de instauração, tramitação, 
recuperação das informações, acesso e arquivamento de Processos 
Administrativos na CVM 

    
PROCESSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

    

   
Gerenciar o desenvolvimento e a manutenção dos sistemas da CVM. 

   
Suporte a processos de negócios 

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

   
Estudo e confecção de documentos para processos licitatórios no âmbito dos 
serviços de manutenção e desenvolvimento de sistemas de TI. 

   

Fiscalizar os contratos de TI em andamento, no âmbito de serviços, aplicativos 
ou equipamentos de TI, com base nas condições, padrões e métricas 
contratadas. 

   

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. 

   
Administrarção dos sistemas operacionais e software básico em produção nos 
servidores da CVM (CPD). 

   
Administração da rede LAN e WAN da CVM, icluindo acesso à Internet e 
parceiros. 

   

Administração dos repositórios de dados da CVM, quer sejam bancos de dados 
realcionais comuns ou datamarts utilizados em ferramentas de business 
intelligence. 

   
Administração dos dados da CVM - modelo de dados, padronização, 
integridade lógica. 
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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. 

   
Gerenciar segurança de acesso a recursos de TI 

   

Planejamento estratégico. Pesquisa e homologação de novas tecnologias. 
Elaboração de normas e padrões. Controle de qualidade dos serviços de TI 
prestados à CVM. 
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7. ANEXO 4: Resultado da avaliação de risco 

 

 
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE RISCO Grau de 

Risco 

% de 
Risco 
Total Ordem Processo / Atividade 

1 Administração dos dados da CVM - modelo de dados, padronização, integridade lógica. Forte 50% 

2 Suporte a processos de negócios Forte 45% 

3 Fiscalizar os contratos de TI em andamento, no âmbito de serviços, aplicativos ou equipamentos de TI, com base 
nas condições, padrões e métricas contratadas. Forte 42% 

4 Estudo e confecção de documentos para processos licitatórios no âmbito dos serviços de manutenção e 
desenvolvimento de sistemas de TI. Forte 41% 

5 Protocolo Forte 41% 

6 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% 

7 Execução financeira Forte 40% 
8 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% 

9 Gerenciar o desenvolvimento e a manutenção dos sistemas da CVM. Forte 39% 

10 Elaborar a folha de pagamento Forte 39% 

11 Planejamento de mão de obra e administração de concursos públicos Forte 38% 
12 Administrar o patrimônio Forte 36% 

13 Gerenciar segurança de acesso a recursos de TI Forte 36% 

14 Estudo e confecção de documentos para processos licitatórios no âmbito de serviços, aplicativos ou 
equipamentos de TI. Forte 35% 

15 Administração da rede LAN e WAN da CVM, icluindo acesso à Internet e parceiros. Forte 35% 
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16 Administrarção dos sistemas operacionais e software básico em produção nos servidores da CVM (CPD). Acentuado 34% 
17 Execução orçamentária Acentuado 34% 
18 Fazer licitações e contratos Acentuado 33% 

19 Analisar, enviar informações, calcular e conferir os benefícios área saúde Acentuado 32% 

20 Administrar e fazer a cobrança das multas administrativas ou taxas de fiscalização Acentuado 31% 
21 Administração dos repositórios de dados da CVM, quer sejam bancos de dados realcionais comuns ou datamarts 

utilizados em ferramentas de business intelligence. Acentuado 30% 

22 Atualização e manutenção do sistema cadastral Acentuado 30% 
23 Arquivo Central Acentuado 29% 

24 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. Acentuado 29% 

25 Administrar o almoxarifado Acentuado 26% 

26 Administrar os serviços gerais Acentuado 26% 
28 Análise da legislação para instrução de processos Acentuado 20% 

29 Contabilidade Acentuado 20% 
30 Classificar os benefícios e a aposentadoria Acentuado 20% 

32 Emitir diárias e passagens Acentuado 19% 

33 Análise de processos de direito não pecuniários Acentuado 18% 

34 Realizar a admissão de cargo em comissão e cargo efetivo Acentuado 17% 

35 Analisar, conferir e enviar informações relativas aos benefícios Acentuado 17% 
36 Administrar o cadastramento do SICAF Médio 12% 

37 Elaborar Plano de Capacitação Anual Médio 11% 

39 Executar e controlar o Plano de Capacitação Anual Fraco 7% 
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8. GLOSSÁRIO 

 

AUD — Unidade de Auditoria Interna 

CGU — Controladoria Geral da União 

CPD – Centro de Processamento de Dados 

PAD – Processo Administrativo Disciplinar 

PAS — Processo Administrativo Sancionador 

PPA – Plano Plurianual da União 

SFC – Secretaria Federal de Controle Interno 

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 

SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 

STN – Secretaria do Tesouro Nacional 

TAC – Termo de Ajuste de Conduta 

TCU – Tribunal de Contas da União 

 


