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MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Controle Interno

 

Assunto: ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO IA-CM – FASE 2 DO PROJETO ORION (aditamento de SUBPRODUTOS da
GEDOP)
 

Processo nº 60100.000174/2019-94
 
 

NOTA TÉCNICA N° 6/CCI/CISET/MD/2020.

 

 

1. Por meio da Nota Técnica 2 (SEI 2273887) a 2ª fase do Projeto ORION teve início, sendo estabelecidas as ações necessárias para
atingir os componentes do IA-CM.
2. Nessa nova etapa, as atividades foram agrupadas em 5 TEMÁTICAS e 7 PRODUTOS, conforme demonstrado a seguir:

 

ITEM TEMÁTICA / KPA PRODUTO

1

Serviços de Auditoria Interna
2.1 (Auditoria de Conformidade)
2.10 (Acesso pleno)
3.1 (Auditoria de Desempenho)
3.2 (Consultoria)

1) Padronização das Auditorias de Conformidade (Manualização)
 
2) Elaboração do Manual de Avaliação Operacional Consultiva
 
3) Revisão do Manual de Autoavaliação de Controles (MAAC)

2 Gestão de Pessoas
2.2 e 2.3 (Pessoas, Treinamento, Seleção) 4) Política de Gestão de Pessoas

3

Plano Anual de Auditoria Interna
2.4 e 3.6 (PAINT)
2.6 (Plano de Negócio)
2.7 (Orçamento)
2.8 (Gerenciamento da AI)

5) Padronização do procedimento de elaboração do Plano Anual de Auditoria
(PAINT) (Manualização)

4

Qualidade
2.5 e 3.7 (PGMQ)
2.8 (Gerenciamento da AI)
2.9 (Fluxo de reporte)

6) Programa de Asseguração da Qualidade e de Melhoria Contínua (implementação)

5
Desenvolvimento e atualizações de normativos
e Gerenciamento do Projeto Orion (IA-CM)
Todos os KPAs em desenvolvimento

7) Atualização e/ou desenvolvimento de Normas, Estatuto e/ou Regimento Interno e
Gerenciamento do Projeto Orion (IA-CM)

 

3. Ato contínuo, cada um dos 7 PRODUTOS acima foram detalhados em SUBPRODUTOS esperados, num total de 66, todos
elencados na citada Nota Técnica.
4. Ocorre que, durante a execução dos SUBPRODUTOS relacionados ao PRODUTO “Programa de Asseguração da Qualidade e de
Melhoria Contínua (implementação)”, esta Gerência de Desenvolvimento Técnico Operacional (GEDOP) identificou a necessidade de serem
adicionados outros SUBPRODUTOS ao rol inicialmente previsto; no entendimento desta GEDOP, os seguintes SUBPRODUTOS devem ser
incluídos:

a) Estruturação da avaliação realizada junto aos AUDITORES, após a conclusão dos trabalhos, para aferir, dentre outros
aspectos, a percepção dos membros das equipes de auditoria quanto ao desempenho, à conduta ética e à postura profissional
do próprio auditor, bem como em relação ao planejamento, à execução do trabalho, ao processo de supervisão, à alocação de
recursos e ao alcance do objetivo da auditoria;
b) Estruturação da avaliação realizada junto aos GESTORES das áreas auditadas, após a finalização do trabalho de auditoria e
a divulgação do resultado correspondente, com foco na avaliação da qualidade do processo de auditoria, do relatório
produzido e da conduta profissional dos auditores, dentre outros aspectos;
c) Estruturação da avaliação realizada junto à ALTA ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA e à
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, destinada, dentre outros aspectos, a colher informações sobre a percepção geral
quanto à atuação da CISET/MD e a agregação de valor promovida pela atividade de auditoria interna governamental;
d) Elaboração de lista de verificação (checklist) relativa ao processo de negócio “AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE OU
DE COMPLIANCE”, para averiguar se manuais e procedimentos estão sendo seguidos;
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e) Elaboração de lista de verificação (checklist) relativa ao processo de negócio “PLANO ANUAL DE AUDITORIA
INTERNA - PAINT”, para averiguar se manuais e procedimentos estão sendo seguidos;
f) Elaboração de lista de verificação (checklist) relativa ao processo de negócio “RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
DE AUDITORIA INTERNA - RAINT”, para averiguar se manuais e procedimentos estão sendo seguidos;
g) Elaboração de lista de verificação (checklist) relativa ao processo de negócio “AVALIAÇÃO OPERACIONAL OU DE
DESEMPENHO”, para averiguar se manuais e procedimentos estão sendo seguidos;
h) Elaboração de lista de verificação (checklist) relativa ao processo de negócio “CONSULTORIA”, para averiguar se
manuais e procedimentos estão sendo seguidos;
i) Estruturação do processo de negócio relativo à “Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da
Atividade de Auditoria Interna Governamental”, incluindo, dentre outros aspectos, os procedimentos de formalização dos
papéis de trabalho, com vistas a futuras avaliações quanto à correta contabilização dos benefícios, bem como o processo de
validação dos benefícios, com o estabelecimento das instâncias de aprovação e da estrutura de governança necessária que
garanta atendimento ao princípio de segregação de funções;
j) Estruturação/Customização de Sistema de Tecnologia da Informação para controle das atividades desenvolvidas na
CISET/MD.

 

5. Assim, submeto à consideração do Senhor Secretário de Controle Interno a presente proposta de aditamento desses 10
SUBPRODUTOS a serem desenvolvidos no âmbito da 2ª fase do Projeto ORION.
6. À superior consideração.

Brasília, 20 de agosto de 2020.
CLEBER TAKAMITI NISHIKAWA

Gerente

 

1. Aprovo.
2. Encaminhe-se o presente documento à ASTEC, à COSEA, à GEAUD e à GEORI, para conhecimento.
3. Após, devolvam-se os autos à GEDOP, para coordenar as medidas necessárias ao desenvolvimento da estratégia proposta no
presente documento.

 
 

PAULO RICARDO GRAZZIOTIN GOMES
Secretário

Documento assinado eletronicamente por Paulo Ricardo Grazziotin Gomes, Secretário(a), em 24/08/2020, às 09:36, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Cleber Takamiti Nishikawa, Gerente, em 24/08/2020, às 10:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador 2588992 e o código CRC 4DA24F74.
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