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1 APRESENTAÇÃO 
 
  O presente Relatório tem por objetivo expor detalhadamente as atividades 
previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT/2020 que foram 
executadas no ano de 2020. 
 

Para a realização de suas atividades esta unidade de Auditoria procurou 
seguir o cronograma de execução constante no PAINT/2020, tendo ocorrido algumas 
alterações com relação ao início e término de algumas auditorias. 

 
As informações contidas neste Relatório atendem ao que determina a 

Controladoria Geral da União CGU, por meio da Instrução Normativa nº 9, de 9 de 
outubro de 2018, Capítulo IV, artigos 16 e 17. 

 
São apresentadas todas as ações desenvolvidas, com observação estrita 

para a elaboração de relatórios, execução de análises e avaliações das respostas das 
áreas auditadas. 

Este documento presta-se, ainda, a identificar os fatos relevantes de 
natureza administrativa, os quais causaram impacto positivo ou negativo sobre a Unidade 
de Auditoria. 

  
Por fim, destaca-se o compromisso desta Unidade de Auditoria com o 

fortalecimento da área, avultando-se as capacitações realizadas pelo auditor responsável 
ao longo do ano de 2020 com vinculação direta aos trabalhos programados. 
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2 TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS E REALIZADOS 
 
  O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI é uma Autarquia 
Federal ligada à Casa Civil da Presidência da República, que tem por missão manter e 
executar as políticas de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, sendo a 
primeira autoridade da cadeia de certificação digital – AC Raiz. 
 
  Na elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 
para o exercício de 2020 considerou-se o Planejamento Estratégico do ITI – PE-ITI 2019-
2022 e programas executados pela Autarquia; a legislação aplicável; os resultados dos 
últimos trabalhos de auditoria realizados; e as diligências oriundas da CGU e TCU. 
   
  Para hierarquização das ações de auditoria, foram avaliados os riscos das 
atividades a serem auditadas, a vulnerabilidade pertinente a cada uma delas e sua 
importância relativa. 
 
  No exercício de 2020, os trabalhos foram desenvolvidos objetivando avaliar 
a legalidade e legitimidade da gestão em relação aos padrões normativos e operacionais 
expressos nas normas e regulamentos aplicáveis, bem como a capacidade de controles 
internos identificarem e corrigirem falhas e irregularidades. Objetivou ainda, nos casos 
aplicáveis, analisar a eficácia, eficiência, efetividade economicidade da gestão em relação 
aos padrões administrativos e gerenciais expressos em metas e resultados. 
 
  Foram realizadas 07 (sete) ações distribuídas conforme a seguir: 
 
 

➢ 03 (três) ações de natureza obrigatória; 
 

➢ 01 (uma) ação de monitoramento; 
 

➢ 01 (uma) ação vinculada ao macro processo de governança; 
 

➢ 01 (uma) ação vinculada ao macro processo de negócios; 
 

➢ 01 (uma) ação vinculado ao macro processo de suporte. 
 
 

Usando os quantitativos de horas planejadas para execução dos trabalhos 
como critério para o cálculo do peso de cada auditoria em relação ao total de auditorias 
do PAINT/2020 do ITI, a execução foi de 100% relativos às horas líquidas previstas. 
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3 TRABALHOS DE AUDITORIA NÃO PREVISTOS NO PAINT 

 
 
  A atividade de auditoria interna do Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação tem como objetivo principal o fortalecimento da gestão e racionalização das 
ações de controle, ficando definitivamente vinculada ao Gabinete do Diretor-Presidente do 
ITI, com a publicação do Decreto n° 9.183, de 30 de outubro de 2017. 
 
  A Coordenação de Auditoria Interna – COAUD, é composta por uma equipe 
enxuta, conta com o Coordenador e mais um profissional terceirizado para exercer as 
atividades previstas no art. 14, do Decreto n° 3.591/2000, para atender todas as 
demandas da unidade.  
 
  Em 2020, a COAUD participou ativamente no auxilio ao cumprimento das 
exigências dos órgãos de controle, Controladoria Geral da União atividades do Sistema 
de Transparência (STA) para monitoramento da Lei de Acesso a Informação e Tribunal de 
Contas da União nos trabalhos de Segurança da Informação (SI) e de segurança 
cibernética (SegCiber), além de auxílio ao trabalhos de auditoria sobre o Plano Anual de 
Contratações e o Sistema PGC e Auditoria sobre a efetividade dos procedimentos de 
backup das organizações federais. 
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  As atribuições da Auditoria Interna representam um conjunto de 
procedimentos tecnicamente normatizados, que funcionam por meio de acompanhamento 
de processos de trabalho, avaliação de resultados e proposição de ações saneadoras 
para os possíveis desvios da gestão. 
  
  Com efeito, a Auditoria Interna exerce suas atividades de forma preventiva, 
concomitante e posterior, a fim de identificar os atos que possam comprometer a 
eficiência, a eficácia e a adequação dos procedimentos administrativos internos, bem 
como das informações físicas, financeiras, contábeis e operacionais da Instituição.  
 
 

4 TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS E NÃO REALIZADOS 

 
  O Plano Anual Atividades de Auditoria Interna – PAINT, para o exercício de 
2020, foi elaborado em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa IN/CGU-PR 
nº 9, de 09 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna – 
PAINT, e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, das 
Unidades de Auditoria Interna governamental do Poder Executivo Federal e em 
observância às determinações do Decreto n° 3.591, de 06 de setembro de 2000, com 
alteração dada pelo Decreto n° 4.304, de 16/07/2002.  
  
  Em 2020 as auditorias foram planejadas e os programas de auditorias 
próprios, cujos objetos foram especificados, levou em conta, além do cumprimento 
normativo, os aspectos relacionados à relevância estratégica, materialidade, fragilidade 
de controles e criticidade. Além do mais, foram identificados e avaliados os riscos 
inerentes aos temas auditados.  
 
  Foram realizadas as auditorias de natureza obrigatória, destaco a Prestação 
de Contas (TCU IN nº 63/2010), além do RAINT/2020 e PAINT/2021. 
 

Na área operacional, foram executadas auditorias na área de licitações e 
contratos a fim de avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação, vigência dos 
contratos, cumprimento das exigências editalícias entre outros, foram realizados trabalhos 
na Gestão do Planejamento e Infraestrutura de Chaves Públicas. 
   

No planejamento para o exercício, estavam previstas 7 auditorias, sendo 3 
de natureza obrigatória e 4 de natureza operacional, desta última uma finalística. 
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  O Paint 2020 foi cumprido na sua totalidade. 
 
 
 

5 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO 
 

 

No decorrer dos trabalhos desta COAUD, foram emitidos 3 (três) 
relatórios ordinários e 2 (duas) notas técnicas que originaram e 8 (oito) recomendações 
conforme se observa na tabela abaixo: 

 

 
 

 
 

6 FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM NOS RECURSOS E NA 
ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIAS 

 

Dentre os fatos mais relevantes do exercício, podemos citar a pandemia 
oriunda do COVID-19 que impactou na implementação ao Programa de Gestão e 
Melhoria da Qualidade (PGMQ) previsto na Instrução Normativa SFC n°03, de 09 de 
junho de 2017, e ao promover as respectivas avaliações externas de qualidade, 
recomenda-se que as Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) utilizem como 
referência, preferencialmente, a metodologia Internal Audit Capacibility Model (IA-CM) do 
Instituto dos Auditores Internos (IIA) 
 

TIPO DE 

AUDITORIA

PAINT/

2020

Execução

/2020

% de 

Execução

Natureza Obrigatória 3 3 100%

Operacional 4 4 100%

Especial 1 3 300%

TOTAL 8 10 125%

 Auditorias Realizadas, previstas no PAINT/2020

Qt. 

Recomendações
Respondidas Acatadas

Em 

andamento
Não acatadas

8 8 5 3 0

Quantitativo de Recomendações emitidas e implementadas em  XXXX
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Tendo em vista que a Auditoria Interna do ITI, na condição de órgão 
auxiliar do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, está sujeita às 
orientações e práticas mencionadas, esta COAUD decidiu implementar a metodologia no 
ano de 2021. 
 
 

7 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS 
 

 

 
 Para o exercício das atividades de auditoria, é fundamental 

importância a capacitação continuada da equipe de auditores internos. Em razão dessa 
necessidade, a tabela a seguir relaciona os cursos realizados pela equipe da COAUD em 
2020, o que dá, em média 47h/auditor. 

 

 
 

 A tabela a seguir demonstra o quantitativo de horas por auditor, 
conforme preconiza a IN CGU n°9 de 09/10/2018, art. 5°, item III, que dispõe um mínimo 
de 40h/ano/auditor. 

 
 

 Verifica-se que esta COAUD, cumpriu com a carga horária 
estabelecida pela IN CGU n°9 de 09/10/2018. 

 
 
 
 

 

EVENTO Realizadora Participantes
Carga 

Horária

Atividade Correcional - Visão Geral (Turma ABR/2020) ENAP 2 50h

Curso de Ágil para Auditoria IIA 1 24h

Gestão de Riscos no Setor Público (Jan/2020) ENAP Auditor 20h

94H

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO (Cursos, Seminários/Outros) - 2020

TOTAL DE HORAS

AUDITOR
Carga 

Horária

Coordenador 49h

Auditora 45h
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8 ANÁLISE CONSOLIDADA DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE 
GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CONTROLES INTERNOS 

 

Com relação a gestão de riscos, destaca-se que o mapeamento das 
atividades do ITI ainda não foi finalizado, cuja previsão é o primeiro semestre de 2021.  

 
Em 2020 a COAUD realizou as seguintes ações, visando aprimorar os 

seus processos sobre a evolução da maturidade da gestão, em especial no que se refere 
aos temas Gestão de Risco, Controles Internos e Integridade. 

 
Ação n° 3 Licitações (Contratações Diretas), foram testados os processos 

e controles internos da área de licitações e contratos do ITI, que se encontram com status 
satisfatório. Foi proposto a substituição da planilha de excel para controle dos processos e 
contratos por um sistema gratuito (em implementação); 

 
Ação n° 4 Gestão do Planejamento foram observadas as evoluções dos 

projetos estratégicos na qual descrevemos abaixo: 
 

a) Implementação do SINAID – Está ligado ao projeto de Lei 
7.316/2002, em tramitação na Câmara dos Deputados. Não há, 
portanto, uma previsibilidade de quando esse projeto deverá de 
fato ser iniciado na autarquia. Verificou-se junto ao Comitê de 
Governança e Planejamento Estratégico que o mesmo sugeriu a 
retirada deste projeto do Planejamento Estratégico 2019-2022. 
 

b) Atualização de Sistema Antifraude – Está em andamento 
dependendo da contratação da fábrica de software, cujo processo 
licitatório está em fase final. 

 
c) Aderência da ICP-BRASIL aos padrões internacionais: Foi 

constatado junto ao Coordenador-Geral de Infraestrutura e 
Segurança da Informação – CGSI que o projeto está ativo desde 
2015. 

 
d) Protocolo de auditoria e sincronismo de tempo: Esse projeto 

se encontra em andamento, já contratado e com a ordem de 
serviço emitida em 08/02/2021. 

 
e) Referência mundial de tempo: Esse projeto está em andamento 

 
f) Modernização tecnológica do ambiente seguro (principal e 

contingência): Esse projeto está em execução constante, onde o 
Coordenador-Geral de Infraestrutura e Segurança da Informação – 



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – CASA CIVIL 
SCN – Quadra 2 Bloco E  - 70712-905 – Brasília/DF 

 

2021 
 

10 

CGSI informou que em 2020 foi feita a aquisição de solução de 
segurança de rede, composta de dois firewalls corporativos e 
multifuncionais já instalados e em operação. Além disso, há 
processos em andamento para aquisição de servidores de rede, e 
aquisição de solução de virtualização e backup que devem ser 
concluídos ainda neste exercício. 

 
g) Gestão de Processos:  Processo se encontra em andamento cuja 

previsão de conclusão é junho de 2020. 
 
Ação n°7 Infraestrutura de Chaves Públicas, foram testados os controles 

internos exercidos pelas áreas Coordenação-Geral de Operações-CGOPE e  
Coordenação-Geral de Infraestrutura e Segurança da Informação-CGSI, como nas 
atividades de gestão de pessoas (AC Raiz e EAT) e treinamentos.  

 

 

9 DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA 
AUDITORIA INTERNA 

 

Foram identificados benefícios não financeiros provenientes de 
atendimento de recomendações de 3 relatórios emitidos pela COAUD, tais 
recomendações resultaram em medidas de aperfeiçoamento da capacidade de gerir 
riscos e implementação de controles internos. 
 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Diante do exposto, e para atender as competências da COAUD, conforme 
descritas na Portaria n°20 de 28/02/2018, a COAUD vem continuamente implementando o 
aprimoramento qualitativo e consubstancial das ações de auditoria interna, bem como do 
aperfeiçoamento de técnicas e de métodos de trabalhos, qual seja, a auditoria interna de 
cada instituição se restringirá à execução de suas atividades típicas, evitando o desvio de 
funções e preservando sua isenção e imparcialidade. 

 
Não obstante as dificuldades enfrentadas pela COAUD, relativo à sua 

exígua estrutura de recursos humanos, vislumbra que a Auditoria Interna cumpriu suas 
competências regimentais no ano de 2020, ao assistir a Autarquia na consecução de seus 
objetivos institucionais, ao propor melhorias nos controles internos administrativos e ao 
elaborar soluções mitigadoras dos riscos identificados, contribuindo assim, de forma 
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independente, objetiva e disciplinada, com o processo de fortalecimento da governança e 
da integridade corporativa e de aprimoramento à gestão. 
 

Brasília, 15 de março de 2021. 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA 

Caio Márcio Fatureto de Brito 

 

 


		2021-03-16T10:37:04-0300
	CAIO MARCIO FATURETO DE BRITO:81604416149




