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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício de 2022 - PAINT/2022 foi elaborado em 

consonância com a Legislação que disciplina o assunto. 

- Decreto nº 3.591, de 06.09.2000; 

- IN/SFC nº 05, de 27.08.2021; 

 

- Regulamento interno de Auditoria Interna da CDC. 

 

O PAINT é elaborado pela unidade de auditoria interna da CDC, com finalidade de definir os trabalhos prioritários a 

serem realizados no período objeto do plano. 

A elaboração do PAINT observou a IN/SFC nº 05, de 27.08.2021 (artigo 3º), considerando o planejamento 

estratégico vigente, as expectativas da alta administração e demais partes interessadas, os riscos significativos a que a unidade 

auditada está exposta e seus processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos, a complexidade do 

negócio, a estrutura e outros fatores da unidade auditada, a estrutura e os recursos humanos, logísticos e financeiros 

disponíveis na unidade de auditoria interna governamental. 

 

2. DA IN/SFC nº 05, de 27.08.2021 

 

A IN/CGU nº 05, de 27.08.2021 revogou a IN/CGU nº 09, de 09.10.2018. Esta Instrução dispõe sobre o Plano Anual 

de Auditoria Interna, sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna e sobre o parecer sobre a prestação de contas 

da entidade das unidades de auditoria interna governamental sujeitas à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal. 

Segundo o art. 4º da IN em referência, para elaboração do PAINT, deve ser observado que o PAINT deve 

estabelecer uma previsão realista das atividades a serem realizadas no período, contendo, no mínimo: 

I - relação dos serviços de auditoria a serem realizados pela UAIG, com informações sobre: (a) o tipo 

de serviço (avaliação, consultoria ou apuração); (b) o objeto; (c) o objetivo; (d) datas previstas de 

início e conclusão; (e) carga horária prevista; e (f) a origem da demanda;  

II - previsão de alocação da força de trabalho, nas seguintes categorias: (a) serviços de auditoria; (b) 

capacitação; (c) monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não 

implementadas; (d) gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental; 

(e) levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo; (f) gestão interna; e (g) 

demandas extraordinárias recebidas pela UAIG durante a realização do PAINT.  

§ 1º A informação sobre a origem da demanda deve considerar as seguintes situações: obrigação 

normativa; seleção baseada em riscos; solicitação da alta administração; solicitação de órgãos de 

controle interno ou externo; e, outras situações, com as devidas justificativas para a sua seleção.  

§ 2º A alocação de horas para atividades de capacitação deve considerar o quantitativo mínimo de 40 

horas anuais para cada auditor, incluído o titular da unidade, em treinamentos, cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu e eventos compatíveis com a atividade de auditoria, ao universo de 

auditoria da UAIG e às competências requeridas dos auditores. 

 

3. ESTRUTURA DA AUDITORIA INTERNA 

 

A Auditoria interna da CDC possui, atualmente, um quadro de lotação com 03 membros: Coordenadora de Auditoria 

(titular da unidade), com formação em Direito e Ciências Contábeis, uma profissional, que atua na assessoria técnica desta 

Coordenadoria, com formação em Ciências Contábeis, e uma profissional cursando Ciências Contábeis. Além disso, há previsão 

de dois estagiários de nível superior, cursando a faculdade de Ciências Contábeis, porém atualmente o setor conta com apenas 

um. 

 

4. ESTIMATIVA DE HORAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E 

ÀS ATIVIDADES PARA FINS DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA AUDITORIA 

 

Em razão da importância de suas atribuições, mister o aperfeiçoamento contínuo dos conhecimentos e capacidades 

dos membros da AUDINT nas mais diversas áreas, como forma de fortalecimento e aprimoramento  de seu trabalho, estando 



previstas, para o exercício vindouro, a quantidade de horas previstas na IN 05 (40 horas por membro do setor) , haja vista a 

necessidade de atualizações sobre os temas, tanto referente à legislação quanto à novas técnicas. 

Os treinamentos e participações em eventos estão compatíveis com a atividade de auditoria, com o universo de 

auditoria da UAIG e com as competências requeridas dos auditores, conforme o parágrafo segundo do art. 4º da IN 05. 

Visando à gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental, foram computadas no 

cronograma do PAINT 2022 as horas julgadas necessárias para as avaliações elaboradas após cada auditoria a ser realizada em 

2022, a elaboração de Relatório Anual sobre o assunto relativo a 2021 e reuniões do setor, totalizando 144 horas, levando-se 

em consideração a estrutura da equipe do setor, bem como as demandas a serem realizadas. 

 

 

5. PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO PAINT 

 

A AUDINT reconhece como premissas restrições e riscos associados à execução do PAINT a pandemia do Corona 

vírus e suas restrições, que ainda perdura, a exucução das novas atividades atribuídas ao setor de auditoria interna da CDC e a 

necessidade do completo reestabelecimento de sistemas a serem utilizados pela CDC após hackeamento. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

O Plano de Auditoria Interna de 2022 abriga as ações de auditoria interna previstas para serem realizadas na 

Companhia Docas do Ceará – CDC. 

As expectativas da auditoria são: gerar a oportunidade de a organização instituir controles para os  riscos 

identificados pela auditoria ou melhorar os controles existentes quando a auditoria detectar sua fragilidade e ineficiência através 

de seus testes e procedimentos; evitar “surpresas negativas” para a organização, fazendo com que esta possa ter um 

planejamento alinhado à sua realidade; proteger a imagem da CDC e gerar uma maior confiança nos acionistas, conselhos e 

sociedade; melhorar os resultados da empresa; e contribuir para que a empresa cumpra leis e normas e não sofra autuações por 

órgãos de controles. 

 

 

Theury Gomes de Oliveira Gonçalves 

 

Coordenadora de Auditoria Interna - CDC



 



Meses Coordenadora Auditora 1 Auditora 2
Janeiro 20 5 15 férias 20
Fevereiro 19 19 19
Março 20 20 20
Abril 18 18 18
Maio 22 22 22
Junho 20 17 3 LRs 20
Julho 11 10 Férias 10 9 férias, 2 LRs 21
Agosto 22 22 9 13 férias
Setembro 21 21 21
Outubro 20 20 20
Novembro 16 3 férias 19 11 08 férias
Dezembro 10 2 férias, 5 LR e 5 RB17 5 RB 17 5 RB

219 210 218
LR 5 5 0
Férias 15 24 21
RB 5 5 5
Total 244 244 244

Atividades Coordenadora Auditora 1 Auditora 2 Separação conforme e-aud
Treinamentos 5 5 5 15 120 Capacitação dos auditores

Reserva técnica 10 10 10 30 240 Reserva Técnica (demandas extraordinárias)
Reuniões de equipe (8) 1 1 1 3 24 144 Gestão interna da UAIG

Relatório COAUD (4) 8 0 0 8 64
Levantamento de informações para órgãos 
de controle interno ou externo

Apoio ao COAUD (12) 0 3 3 6 48
Levantamento de informações para órgãos 
de controle interno ou externo

PAINT 2023 (1) 17 0 0 17 136 Gestão e melhoria da qualidade
RAINT 2021 (1) 10 0 0 10 80 Gestão e melhoria da qualidade
Análise rel. gestão (1) 0 15 0 15 120 Outros
Revisão e Parecer rel. gestão (1) 5 0 0 5 40 Outros
Rel. PGMQ (1) 10 0 0 10 80 Gestão e melhoria da qualidade
Avaliações PGMQ (5) 0 0 5 5 40 Gestão e melhoria da qualidade

Apoio a auditorias externas 10 0 0 10 80
Levantamento de informações para órgãos 
de controle interno ou externo

Planejamento de Auditorias (4) 4 28 0 32 256 Serviços de Auditoria
Execução de auditorias (4) 0 92 21 113 904 Serviços de Auditoria
Revisão de relatórios de auditorias (4) 8 0 0 8 64 Serviços de Auditoria
Planejamento de monitoramentos (2) 9 7 0 16 128 Monitoramento de recomendações
Execução de auditorias e monitoramentos (2) 28 16 12 56 448 Monitoramento de recomendações
Revisão de relatórios de auditorias e monitoramentos (2)4 0 0 4 32 Monitoramento de recomendações
Planejamento de Auditorias 2021 (1) 1 0 4 5 40 Serviços de Auditoria
Execução de auditorias 2021 (1) 0 0 15 15 120 Serviços de Auditoria
Revisão de relatórios de auditorias 2021 (1) 2 0 0 2 16 Serviços de Auditoria
Planejamento de monitoramentos 2021 (1) 5 0 0 5 40 Monitoramento de recomendações
Execução de monitoramentos 2021 (1) 15 0 0 15 120 Monitoramento de recomendações
Revisão de relatórios de monitoramentos 2021 (1)2 0 0 2 16 Monitoramento de recomendações
Execução - pagamentos (12) 0 0 60 60 480 Serviços de Auditoria
Revisão rel. pagamentos (12) 12 0 0 12 96 Serviços de Auditoria
Execução correição (8) 0 32 32 64 512 Serviços de Auditoria
Revisão correição (8) 8 0 0 8 64 Serviços de Auditoria
Relatório trimestral (4) 20 0 0 20 160 Serviços de Auditoria
Revisão de normativo 8 0 0 8 64 Gestão e melhoria da qualidade
Conselhos (preparativos, atas, pendências e reuniões) (24)6 0 36 42 336 Outros

Conselhos (reuniões) (24) 11 1 6 18 144
Levantamento de informações para órgãos 
de controle interno ou externo

Fiscalização de contratos 0 0 8 8 64 Gestão interna da UAIG
Total 219 210 218 647 5176

Dias úteis de 2022

total de dias total de horas
Dias úteis por atividades



PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
Serviços de Auditoria Previstos

UAIG: AUDINT CDC

Exercício: 2022

ID
Tipo de 
Serviço

Objeto Auditado Objetivo da Auditoria
Origem da 
Demanda

Início Conclusão HH Situação
Observaçõ
es/Justifica

tivas
1 Avaliação PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR-PORTUS

(continuação 2021)

Realizar auditoria nos pagamentos à entidade fechada de

previdência complementar que administra plano de

benefícios da CDC (PORTUS).

Obrigação legal

(CGPAR)

Janeiro Janeiro 176

2 Avaliação Exame de Contas Examinar as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2021,
os lançamentos contábeis pertinentes, analisando o processo
quanto à conformidade e aderência aos dispositivos legais
vigentes e recomendações anteriores.

Solicitação da

DIREXE

Fevereiro Março 306

3 Avaliação Contatações diretas Certificar o cumprimento da Legislação aplicável vigente e do

Regulamento de Licitações e Contratos da CDC, verificar a os

processos no tocante às solicitações, autorizações, itens

adquiridos/serviços prestados e possíveis fracionamentos,

objetivando verificar a legalidade e eficiência das

contratações; avaliar a existência de deficiências nas práticas

de gestao das aquisições, utilizando a legislação aplicável e as

boas práticas como parâmetro e avaliar a existência de

deficiências nos controles internos em nível de atividade no

processo de aquisição.

Solicitação do

MINFRA

Abril Junho 306

4 Avaliação Arrendamentos Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, das
obrigações assumidas, do recebimento de valores e do
atendimento às recomendações da ANTAQ e à legislação
aplicável. 

Solicitação do

MINFRA

Junho Agosto 306

5 Avaliação PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR-PORTUS Realizar auditoria nos pagamentos à entidade fechada de
previdência complementar que administra plano de
benefícios da CDC (PORTUS).

Obrigação legal

(CGPAR)

Outubro Dezembro 306

6 Avaliação Avaliação mensal de um pagamento (por

amostragem) a ser realizado.

Verificar os controles adotados para a efetuação dos

pagamentos.

Solicitação da

Gestão

Janeiro Dezembro 576

7 Apuração Verificação de admissibilidade, coordenação

de prazos das comissões e relatório final para

conselho no sitema de correição.

Colaborar com o sistema de correição da CDC. Obrigação legal

(Norma Interna

aprovada)

não

determinado

não

determinad

o

736

2712



METODOLOGIA ADOTADA PARA A SELEÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA COM BASE NA AVALIAÇÃO 

DE RISCOS 

Para elaboração da matriz de riscos dos trabalhos possíveis de serem realizados, foram analisados os riscos 

associados a um macroprocesso ou tema, em termos de impacto e de probabilidade que possam vir a afetar os objetivos da 

CDC. 

Utilizaram-se como base os processos auditáveis integrantes do cadastro de trabalho da AUDINT. 

 

Foram identificados os objetivos do processo auditável, bem como os possíveis riscos impeditivos da realização 

destes objetivos, considerando, ainda, os controles existentes e a confiança da auditoria nestes controles. 

Para cada risco identificado, foram usados os critérios de impacto e probabilidade para sua avaliação, utilizando 

parâmetros de 1 a 5. 

Durante o diagnóstico, foi estabelecida uma métrica, baseada no impacto e probabilidade, que orientasse a 

auditoria a estabelecer prioridade (foi usada uma matriz 5×5). 

Consideraram-se os seguintes conceitos: 

 

- Impacto: É a magnitude de um efeito negativo, no caso de um risco se materializar, ou seja, se um 

evento negativo efetivamente ocorrer. 

- Probabilidade: possibilidade de o risco se materializar, considerando a ausência de uma ação 

administrativa no sentido de mitigá-lo. 

Os riscos, após as avaliações de Impacto e Probabilidade foram classificados na Matriz de Riscos. 

 

Eixo da Probabilidade 

 

Muito Alto (quase certo): é praticamente impossível evitar que o risco aconteça, por isso se pensa em ações de 

mitigação do impacto do risco depois dele ocorrer. 

 

Alta: a chance de o risco ocorrer é grande e frequentemente ele ocorre de fato. 

 

Média: probabilidade ocasional de acontecimento do risco. Deve-se planejar 

desdobramentos, mas não com tanta preocupação como nos casos anteriores. 

 

Baixa: pouca chance de acontecer algum problema advindo desse risco. 

 

Muito baixa (Rara): é bastante improvável que o risco aconteça, só vale a pena se preocupar em casos de 

impacto alto (grave) ou muito alto (gravíssimo) para a consecução do objeto. 

A probabilidade leva em conta os níveis de controle da entidade, quais sejam:  

5 – controle inexistente 

4 – controle desestruturado, sem padronização e gerido ao nível individual  

3 – controle padronizado localmente, no entanto, não são formalizados 

2 – controle padronizado para todo o processo, com documentações, treinamentos e comunicação formais, 

contudo a probabilidade de detecção de desvios é baixa. 

1 – controle institucionalizado, com ações detectivas e corretivas para não conformidades. Melhoria contínua, 

boas práticas e automação são utilizadas. 



Estes critérios são embasados nos 5 componentes do COSO: ambiente de controle, gerenciamento de riscos, 

atividade de controle, comunicação e informação e monitoramento. 

Eixo do Impacto: 

 

Muito Alto (Gravíssimo): pode fazer com que o objeto não seja alcançado ou que o dano ocasionado por ele 

seja irreversível; 

Alto (Grave): compromete de forma acentuada o objetivo, ocasionando prejuízos, atrasos e insatisfações; 

Médio: falhas momentâneas na consecução do objeto que podem ser corrigidas, mas com impactos negativos; 

Baixo (Leve): desvio de pequena proporção dos objetivos, que pode ser facilmente corrigido. 

Muito baixo (Sem Impacto):  não gera nenhum tipo de problema perceptível para o objeto. 

Deve-se ter atenção quando é recorrente (probabilidades muita alta ou alta). 

Após o enquadramento dos riscos na matriz, classificamo-nos em um parâmetro de grau de prioridade, da 

seguinte forma: 

 Cor vermelha – grau de prioridade muito alta 

 Cor Laranja – grau de prioridade alta 

 Cor Amarela - grau de prioridade média 

 Cor Azul – grau de prioridade baixa 

 Cor Verde – grau de prioridade muito baixa 

Depois, verificamos a quantidade de ocorrências de cada cor no processo auditável (chamado de “indicativos”).  

Desta forma, os trabalhos foram classificados da seguinte forma: 

 

a) Macroprocesso/Temas com grau de prioridade Muito Alta: 

 

-                    Operacional 

 

b) Macroprocesso/Temas com grau de prioridade Alta: 

- Contratações Diretas 

- Contratos Administrativos 

- Gestão Orçamentária 

- Governança de TI 

- Recursos Humanos 

- Passivo 

- Transparência 

- Resoluções CGPAR – Governança 

- Exame de Contas 

- Indicadores de desempenho 

 

c) Macroprocesso/Temas com grau de prioridade Média: 

- Arrendamentos operacionais 

- Comissão de ética 

- Contas a Pagar 

- Contas a Receber 

- Convênios 

- Disponibilidades 

- Processos Judiciais 

- Patrimônio 

- Planejamento Estratégico 

- Licitações 

- Previdência Complementar – Portus  

 



d) Macroprocesso/Temas com grau de prioridade Baixa: 

- Arrendamentos não operacionais 

- Diárias e Passagens 

- Gestão Ambiental 

- Suprimento de Numerários 

e) Macroprocesso/Temas com grau de prioridade Muito Baixa: 

Não houve indicações. 

 

Além dessa análise, levando-se em consideração as auditorias realizadas, tendo em vista que o nosso 

gerenciamento de riscos ainda não está amadurecido, a AUDINT também levou em consideração o Relatório de Riscos do 1º 

semestre de 2021, elaborado pela Coordenadoria de Controle da CDC.  

Além disso, levou-se em consideração a recomendação do MINFRA em seu relatório de que a CDC deveria 

envidar esforços para realizar uma auditoria de cunho operacional por ano, razão pela qual o processo de Arrendamentos 

(operacionais e não operacionais) foi selecionado para realização em 2022 (considerado de prioridade média e baixa, 

respectivamente, na matriz de riscos de auditorias anteriores da AUDINT).  

Por solicitação da DIREXE, permaneceu, entre as auditorias selecionadas para 2022, a de exame de Contas 

(considerada de prioridade alta na matriz de riscos de auditorias anteriores da AUDINT). 

Em razão da CGPAR 09 e reuniões do Comitê Técnico de Auditoria, permaneceu, entre as auditorias selecionadas 

para 2022, a de PORTUS (considerada de prioridade média na matriz de riscos de auditorias anteriores da AUDINT). 

Dentre os temas com prioridade alta na matriz da AUDINT, considerou-se importante a realização de Auditoria de 

Contratações Diretas, em razão das contratações emergenciais. 

Após todas essas análises, a AUDINT elaborou um ciclo de auditorias: 

 

 



 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Portus Portus Portus Portus Portus 

2 Contas Contas Contas Contas Contas 

3 Gestão Operacional 
Arrendamentos, cessões e 
autorizações Gestão Operacional 

Arrendamentos, cessões e 
autorizações Gestão Operacional 

4 Licitações e Contratos Contratações Diretas Licitações e Contratos Contratações Diretas 
Orçamento, Planejamento Estratégico e Indicadores 
de Desempenho 

5 
Orçamento, Planejamento Estratégico e 
Indicadores de Desempenho 

 
Gestão de RH Gestão Ambiental 

Disponível (inclui Suprimento) e Contas a Receber 
(inclui proc jud) 

      

 
2026 2027 2028 2029 2030 

1 Portus Portus Portus Portus Portus 

2 Contas Contas Contas Contas Contas 

3 Arrendamentos, cessões e autorizações Gestão Operacional 
Arrendamentos, cessões e 
autorizações Gestão Operacional Arrendamentos, cessões e autorizações 

4 Licitações e Contratos Contratações Diretas 

Orçamento, Planejamento 
Estratégico e Indicadores de 
Desempenho Licitações e Contratos Contratações Diretas 

5 
Governança e Transparência (incluindo 
Governança de TI) e Ética e Integridade 

Passivo (inclui convênios e 
contas a pagar e proc jud) Diárias e Passagens Almoxarifado e Patrimônio Gestão de RH 

      

  
A B C D 

  
Portus Gestão Operacional 

Orçamento, Planejamento 
Estratégico e Indicadores 
de Desempenho Gestão Ambiental 

  
Contas 

Arrendamentos, cessões e 
autorizações Licitações e Contratos Diárias e Passagens 

  
  

 
Contratações Diretas 

Disponível (inclui Suprimento) e Contas a Receber 
(inclui proc jud) 

 
A - 1 ano - Obrigatoriedade legal   

  
Almoxarifado e Patrimônio 

 
B - 2 anos - Objeto fim da empresa     

 
Gestão de RH 

 
C - 5 anos - Assuntos relevantes     

 
Passivo (inclui convênios e contas a pagar e proc jud) 

 
D - 10 anos - Assuntos relevantes     

 

Governança e Transparência (incluindo Governança 
de TI) e Ética e Integridade 

 



AVALIAÇÃO FEITA PELA AUDINT, COM BASE NAS AUDITORIAS REALIZADAS 

 

 

 

 

QUESITOS DE AVALIAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE: 

 

IMPACTO:  

1- Muito baixo  

2- Baixo 

3- Médio 

4- Alto  

5- Muito Alto  

 

PROBABILIDADE:  

1. Pouco provável  

2. Baixa  

3. Média  

4. Alta  

5. Muito Alta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: CONTAS A PAGAR 

 

Objetivos:  

A- Registrar apenas pagamentos após realizado todos os procedimentos necessários;  

B- Proceder aos pagamentos de forma tempestiva;  

C- Manter monitoramento dos pagamentos pendentes;  

D- Aplicar penalidades aos fornecedores inadimplentes  

E- Observar o devido processo legal na aplicação de penalidades (contraditório e ampla defesa)  

F- Monitorar a resolução das pendências contábeis  

G- Possuir normativo interno regulando os procedimentos de contas a pagar  

H- Registrar todos os pagamentos em sistema de contas a pagar 

I - Realizar a retenção de tributos de forma correta atendendo à legislação 

J- Integrar o sistema de pagamento à Contabilidade 

K- Verificar a regularidade fiscal da contratada 

L- Evitar pagamentos com juros e multas  

 

Riscos: 

A1, F1, J1 lançamentos contábeis não refletirem a realidade da empresa  

B1 Multa por atrasos nos pagamentos 

B2 Negativação do nome da CDC em cadastro de devedores  

C1 Retenção de pagamentos devidos  

C2 Pagamentos em duplicidade  

D1 julgamento irregular de contas 

 D2 prejuízo financeiro e estratégico  

E1 Passivos cíveis 

 F2,I1, L1 prejuízo financeiro  

G1 Não continuidade de Procedimentos ao longo do tempo  

G2 erros de condutas por ausência de previsão das condutas devidas 

 H1 Descontrole dos pagamentos  

H2 deficiência de informações gerenciais quanto à totalidade de pagamentos da empresa  

I2 Retenção indevida ou não retenção (responsabilidade)  

J2 Retrabalho  

J3 possibilidade de lançamentos errôneos  

K1 Descumprimento legal (risco de conformidade)  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO   E1 D1, D2     

ALTO   I2, B2, I1, K1 

B1, C2, H2, 

F2, L1  G2   

MÉDIO   A1 

C1, F1, H1, J1, 

J3  G1   

BAIXO   

 

 J2     

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 02 indicativos 

Laranja - Alta – 08 indicativos  

Amarela - Média - 09 indicativos  

Azul – Baixa - 02 indicativos  

Verde - Muito Baixa -sem indicativos  

 

 

 



 

 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: CONTAS A RECEBER 

 

Objetivos:  

A-  Manter uma correta provisão dos lançamentos; 

B - Possuir controle das faturas em atraso;  

C- Considerar quitada a fatura somente quando compreender os pagamentos de eventuais encargos;  

D - Aplicar as penalidades previstas no normativo interno de cobrança de acordo com a periodicidade lá 

prevista  

E - Conciliar os saldos periodicamente  

F- Resolver as pendências de conciliação (monitorar)  

G - Manter documentos suporte das faturas (cobranças) 

H - Aplicar as tarifas do Porto corretamente  

 

Riscos: 

A1 Informação gerencial defasada  

A2, F1 lançamentos não reflitam a realidade da empresa 

B1, C1 Perca de receita (baixa de faturas pagas em atraso sem acréscimo dos encargos)  

B2 não aplicação de penalidades  

D1 Retardo ou não recebimento de valores por conta da não aplicação de medidas que penalizem os 

inadimplentes  

D2 descumprimento de normativo  

E1 Informação gerencial deficiente  

G1 Questionamentos por parte dos usuários sobre as cobranças  

G2 ausência de fundamentação das cobranças  

G3 falta de transparência  

H1 Prejuízo financeiro  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE: 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO   

 

 C1  B1   

ALTO 

 

 A1, H1 

  

 B2, D1 

MÉDIO  E1 

 

 A2, G1, G2, 

G3    D2, F1 

BAIXO       

 

  

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 04 indicativos  

Laranja - Alta - 02 indicativos  

Amarela - Média - 06 indicativos  

Azul - Baixa - 01 indicativo 

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: CONTRATAÇÕES DIRETAS 

 

Objetivos:  

A- Adquirir em conformidade com a Lei, jurisprudência do TCU e normas internas;  

B- Comprar com preço de mercado;  

C - Ter garantia nas aquisições/serviços mais relevantes (como serviços contínuos, altos valores)  

D - Adquirir produto/serviço de acordo com as necessidades reais da Companhia de acordo com o 

planejado  

E- Manter um setor específico da gestão de aquisições  

F- Manter controles para evitar contratações emergenciais  

G- Submeter as contratações à análise jurídica  

H- Emitir instrumentos substitutivos do contrato em caso de não elaboração de contratos 

 |- Manter controle quanto aos valores limites de contratações diretas  

J- Proceder ao recebimento de materiais/serviços  

 

Riscos: 

A1 Descumprimento legal, de normativo interno e de recomendações de órgãos de controle;  

A2, E1 aumentos dos riscos da gestão de aquisições  

A3 contas irregulares ou com ressalvas  

B1 Prejuízo financeiro  

C1 Prejuízos por eventuais danos à CDC 

D1 Não adquirir de acordo com a necessidade (prejuízo financeiro e/ou estratégico)  

D2, E2 fracionamento de contratações 

E3 não comprar o prioritário e estratégico 

F1, H1, I1 Contas irregulares  

G1 Possibilidade de tomar decisões equivocadas e/ou ilegais  

G2, H2, 12, J1 descumprimento de lei (risco de conformidade) 

J2 Falhas no objeto (prejuízo à CDC)  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO   

A2,G1, B1, E1, 

H1, I1 A3 F1   

ALTO   C1, D1, D2 E3,J2 

 

  

MÉDIO   H2,I2, E2, G2 A1,J1     

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 02 indicativos  

Laranja - Alta - 08 indicativos  

Amarela - Média - 05 indicativos  

Azul – Baixa - 04 indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: EXAME DE CONTAS  

Objetivos:  

A- Proceder à feitura das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas anuais  

B - Avaliar com base nos indicativos do CPC 01 as necessidades de realização do teste de impairment nos 

ativos imobilizados;  

C- Realizar lançamentos contábeis com os devidos documentos suportes;  

D - Proceder às corretas provisões que reflitam a realidade da empresa  

E- Relatórios jurídicos com prognósticos e valores devidamente contabilizados  

F- Realizar o registro contábil quanto às obras em andamento e finalizadas  

G- Manter o controle de valores de terceiros a serem restituídos  

H- Parecer sem ressalvas da Auditoria externa  

|- Aprovação das contas em Assembléia Geral  

J- Conciliar valores 

 K- Obedecer às recomendações emanadas pela Assembléia Geral  

L- Baixar saldo de tributos a recuperar que tenham mais de 5 anos  

M- Realizar inventários de bens anualmente  

 

Riscos: 

 A1, C1, D1, E1, H1, 11, K1- Não aprovação das contas da empresa  

A2, B1, C2, D2, E2, J1, K2 - parecer negativo da auditoria externa  

A3, C3, D3, H2 , 12, K3 - Risco de imagem negativa perante sociedade e acionistas  

B2 – super-avaliação do ativo imobilizado (números não refletirem a realidade)  

C4- Ausência de sustentação dos lançamentos  

D4- Ser a empresa acometida por surpresas ao final do exercício, informações gerencias errôneas (danos 

ao planejamento)  

D5, E3, F1, L1- dados não refletirem a realidade da empresa 

 E4- prejuízo no planejamento de ações da empresa 

 F2-Não realização da depreciação de obras já recebidas  

G1- Apropriação indevida pela CDC de valores;  

G2 - passivos cíveis  

J2- Não identificação de valores  

J3- realização de baixas por falta de controles  

J4- prejuízos financeiros 

 L2- Ativo superdimensionado (pela impossibilidade de compensação de crédito)  

M1- Descumprimento de normativo 

M2- divergências dos números lançados (avaliados erroneamente)  

M3- prejuízos  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO 

 K1, A1, E1, 

E3, E4 

A3,C1, 

C3,H1,H2,I2, 

K3 

D1,D3, I1 

    

ALTO  E2, J1, J4 A2,G2, K2 C2, D2, D4 B1,F1, F2   

MÉDIO  J3, L1, L2 C4, G1,M3 D5, J2  B2   

BAIXO   M2 M1     

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 03 indicativos  

Laranja - Alta -14 indicativos  

Amarela - Média - 13 indicativos  

Azul - Baixa - 08 indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Objetivos:  

A- Executar a totalidade do orçamento aprovado quando de ações de investimento (cumprimento de metas)  

B- Não extrapolar os valores aprovados;  

C- Gerenciar os recursos financeiros recebidos  

 

Riscos:  

A1- Descumprimento de metas  

A2- não realização de política publicas e ações estratégicas  

A3- prejuízos à CDC pela falta de execução dos investimentos planejados;  

A4 - ressalvas em julgamento de contas (ineficiência da gestão)  

B1, C1- descumprimento de lei  

B2-julgamento irregular de contas  

C2- Realizar contratações sem os devidos recursos  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO     A4, B2   C2   

ALTO     

 

A1, A2, A3, 

B1, C1   

MÉDIO     

 

    

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 03 indicativos  

Laranja - Alta - 05 indicativos  

Amarela - Média – sem indicativos  

Azul – Baixa - sem indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Objetivos: 

A- Mensurar o alcance das metas anteriormente planejadas (medição da eficiência empresarial)  

B- Propor melhorias para o atendimento dos objetivos planejados  

C- Reuniões periódicas com a Alta Administração sobre o desempenho da CDC  

D- Rever os indicadores de desempenho  

 

Riscos:  

A1- Contas com ressalvas (órgãos de controle externo)  

B1- Resultados operacionais e administrativos ruins  

B2- não diagnosticar gargalos  

C1- Ausência de decisões para sanear falhas/corrigir erros (tomar novas decisões)  

C2- ausência de informações gerenciais  

D1- manter indicadores/metas que não agregam valor à CDC e/ou que não reflitam a realidade da 

empresa  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO     A1     

ALTO   B1, C2  B2, D1, C1 

 

  

MÉDIO     

  

  

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta – 01 indicativo  

Laranja - Alta - 03 indicativos  

Amarela - Média – 02 indicativos  

Azul - Baixa - sem indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: LICITAÇÕES 

 

Objetivos:  

A- Contratar em conformidade com o Planejamento Estratégico da CDC  

B - Cumprir os objetivos de políticas publicas  

C- Atender ao disposto na Lei e regulamento sobre licitações 

D - Republicar Editais quando de alterações relevantes e/ou que alterem a formulação das propostas  

E- Aplicar penalidades previstas em lei, quando os licitantes não mantiverem suas propostas  

F- Ouvir a área técnica quando de impugnações/pedidos de esclarecimentos/recursos na licitação  

G- Não inserir cláusulas restritivas nos Editais, exceto se devidamente justificadas  

H- Utilizar, nas planilhas, unidades de medidas determinadas (evitar a unidade "verba”)  

|- Proceder à ampla pesquisa de mercado (e cotar todos os itens) e analisar a razoabilidade dos preços 

contratados  

J- Considerar na formação dos preços apenas insumos que fazem parte do preço do serviço  

K- Licitar com a previsão de recursos orçamentários  

L- Cadastrar as licitações no site da CDC - LAI e Transparência  

M- Elaborar editais e termos de referências sem falhas e em consonância com os entendimentos do TCU   

N- Receber propostas em consonância com o previsto em Edital  

 

Riscos: 

A1, B1 Contratações mal elaboradas e que não culminam com o atendimento dos objetivos (risco 

estratégico)  

A2, H1, I1, - prejuízos financeiros  

C1, D1, E1, G1, H2, 12, L1, M1, N1 - Contas irregulares ou com ressalvas  

C2, D2, E2, H3, 13, K1, L2- descumprimento legal  

C3, D3, G2-restrição da competitividade  

E3, J1- prejuízos financeiros e/ou operacionais à CDC  

F1- Decisões equivocadas  

K2- contratação sem recursos aprovados/em caixa  

L3- Falta de transparência  

M2- Questionamentos dos licitantes (impugnações, esclarecimentos);  

M3- demora na finalização do certame  

N2- Descumprimento do princípio da vinculação ao instrumento convocatório  

M4- perca de recursos (desperdício de tempo e recursos humanos)  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 02 indicativos  

Laranja - Alta - 09 indicativos  

Amarela - Média – 10 indicativos  

Azul - Baixa - 12 indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

IMPACTO 

MUITO ALTO 

 

C1, D1, E1, G1, 

H2,I2, M1, N1 L1, L3     

ALTO  A1, B1 

A2, E3, H1,I1, 

K2,J1, N2 M3 

 

  

MÉDIO   

C2, C3, D2, 

D3,E2, F1, G2, 

H3, I3,K1, M4 L2 

 

  

BAIXO   

 

 M2     

MUITO 

BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

PROBABILIDADE 



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Objetivos:  

A - Tornar a CDC mais competitiva e eficaz no atendimento dos seus objetivos (otimizando tempo/ 

recursos financeiros e humanos), com base em estratégias.  

B - Traçar objetivos em consonância com a legislação que regula o setor e com as políticas da SEP 

(alinhamento)  

C- Melhorar os resultados operacionais e financeiros da empresa  

D - Ter orçamento compatível com o Planejamento estratégico da empresa (contratações necessárias para 

o atendimento dos objetivos)  

E - Ter um planejamento estratégico que contemple um horizonte de, no mínimo, três anos para frente, 

contudo sujeito a aperfeiçoamentos  

F- Manter indicadores de desempenho da gestão  

 

Riscos:  

A1, D1 - Risco de imagem;  

A2 não redução de custos;  

A3 não atingimento de objetivos e metas  

B1 Não atingimento dos objetivos das políticas públicas;  

B2, D2, E1 - não cumprimento dos objetivos legais e estatutários;  

B3 - não priorização de ações necessárias  

C1 - medidas ineficazes e/ou antieconômicas  

D3, E2 Risco à competitividade no mercado  

F1 - Não avaliar o atendimento dos objetivos/metas;  

F2 ressalvas por parte de órgãos de controle  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO   C1 

A1, A2, 

A3,D1 

 

  

ALTO   

B1, B2, B3, 

E1, E2, F1,F2 D2, D3     

MÉDIO   

 

      

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 04 indicativos  

Laranja – Alta - 03 indicativos  

Amarela - Média – 07 indicativos  

Azul – Baixa – sem indicativos  

Verde - Muito Baixa – sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: RECURSOS HUMANOS 

 

Objetivos:  

A - Conceder férias aos empregados dentro do período de gozo;  

B - Realização de horas extras apenas quando estritamente necessárias, com autorização da chefia e 

dentro do limite legal  

C- Fomentar a assiduidade e a pontualidade dos empregados  

D - Revisar lançamentos da folha de pagamento  

E - Atualizar cadastro de dependentes para efeitos de imposto de renda, plano de saúde e demais 

benefícios  

F - Coletar, anualmente, de cada empregado a declaração de IR ou documento de autorização na forma da 

legislação  

G - Coletar de cada empregado, por ocasião da admissão e periodicamente, declaração de não acúmulo 

de cargos públicos  

H- Manter atualizado o valor do prêmio de seguro de vida  

I - Manter seguro de vida dos empregados  

J - Realizar o desconto de empréstimo de empregados, pela forma e prazo determinados  

K - Coletar de cada empregado que possuir empréstimo consignado ou demais pagamentos consignados 

a prévia autorização de desconto  

L- Realizar os exames admissionais, periódicos e demissionais  

M - Registrar os atos de admissão e dispensa dos empregados efetivos no sistema SISAC do TCU, em 

conformidade com a IN do TCU 55/2007  

N- Observar e fazer cumprir o PCCS e Plano de Funções da CDC  

O - Dimensionar o quantitativo e perfil de pessoal nas diversas áreas da CDC  

P- Fazer e promover o Programa de Treinamento  

Q - Avaliar se as áreas essenciais da CDC estão providas de colaboradores com vínculo empregatício com a 

empresa  

R - Controlar os gastos com pessoal  

S - Coordenar o processo de avaliação de desempenho  

T - Gerenciar o procedimento de cessão e requisição de empregados  

U - Manter sistemas integrados  

 

Riscos:  

A1 Dano financeiro (pagamento de férias dobrado);  

A2, B1, D1, E1, H1, 11, J1, K1, L1, N1 passivos trabalhistas;  

A3, B2, L2, N2 autuações da fiscalização do trabalho  

C1 Descumprimento dos horários de trabalho pré-determinados;  

C2, G1 evasão no trabalho;  

C3 prejuízo à CDC (não desconto de faltas – falta de integração entre sistemas);  

D2 Prejuízos (erros de cálculos); 

E2, J2 Prejuízos financeiros;  

F1, G2, K2, L3 Descumprimento legal;  

F2, G3, M1, N3 julgamento irregular de contas ou ressalvas  

G4 conflito de interesse;  

H2, 12 Descumprimento de cláusula de ACT;  

H3 riscos financeiros (arcar com valor residual),  

I3 riscos financeiros (arcar com valor integral)  

K3 Retenção indevida;  

M2 Descumprimento normativo e legal;  

M3 ausência da declaração positiva no Relatório de Gestão  

N4, S1 descumprimento de normativo  

O1,P1 Fragilidades nos controles por falta de pessoal ou pessoal inadequado (qualitativa e 

quantitativamente); inúmeras possibilidades de falhas por falta de capacitação;  

O2, Q1 descontinuidade dos serviços;  

Q2 perda de informações sensíveis  

R1 Extrapolação orçamentária;  

R2 inexistência de controle gerencial (ausência de informações)  

S2 não identificação de pessoas que não estão agregando, sem aproveitamento (demissões)  



T1 Manter cessão ou requisição sem autorização do órgão cedente/cessionário (expiração do prazo);  

T2 não ressarcimento/atraso de valores – prejuízos financeiros;  

T3 prejuízo financeiro por falta de conferência dos valores a ressarcir  

U1 Interferências humanas;  

U2 inconsistência dos dados;  

U3 retrabalhos  

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 14 indicativos  

Laranja - Alta - 20 indicativos  

Amarela - Média – 12 indicativos  

Azul – Baixa - 07 indicativos  

Verde - Muito Baixa - 01 indicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO 

MUITO 

ALTO   F2, G1, G3, L2 C2, H1, I1,I3, N3 M1 

 

ALTO 

 

A1,A2, B1,G4,L1, 

R1 

A3, B2,D1,H3,N1, N2, 

P1,T2 D2, E1, E2 

O1, 

O2,Q1,Q2, 

S2, U1, 

U2, U3 

MÉDIO 

 

F1,K1,K2, K3, L3, 

R2 G2,H2,I2,J1,J2,T3 C3, M2, M3,S1  C1 

BAIXO  T1 

 

 N4 

 

  

MUITO 

BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

PROBABILIDADE 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Objetivos:  

A- Desonerar planilhas de contratos cujos objetos estejam previstos na legislação aplicável;  

B - Contratar observando os encargos e tributos corretos que estão submetidas as empresas contratadas;  

C- Designar os fiscais de contratos  

D - Aplicar penalidades por descumprimento de contrato  

E - Observar o quantitativo registrado em Ata de Registro de Preços  

F - Fiscalizar os contratos com dedicação de mão-de-obra  

G - Apresentar o ART de contratações de engenharia  

H- Manter garantias em vigor e em valores atualizados  

I - Contratar com previsão dos recursos orçamentários  

J- Acompanhar a vigência dos contratos (Gestão de contratos) 

K- Submeter as alterações e/ou incidentes na contratação à análise jurídica  

L- Fiscalizar os contratos administrativos de acordo com o previsto no Termo de Referência e demais 

disposições aplicáveis  

M- Acompanhar a regularidade fiscal das contratadas (gestão de contratos)  

N- Cadastrar contratos e aditivos no SIASG e LAI  

O- Proceder à composição de todos os custos dos serviços  

P- Manter um setor de gestão de contratos 

Q- Emitir instrumentos substitutivos de contratos em caso de não elaboração de contratos  

R- Atentar para a segregação de funções  

S- Proceder ao recebimento do objeto contratado  

T- Proceder à pesquisa de mercado no caso de solicitações de serviços/bens após longo período da 

assinatura da ata  

 

Riscos:  

A1- Contas irregulares (determinação do TCU à CDC)  

A2, B1, H1, T1- prejuízos financeiros  

C1, E1, G1, 11, K1, N1, 01, Q1, S1, T2-Descumprimento legal (risco de conformidade)  

C2, D1 Contas irregulares (determinação do TCU à CDC)  

E2, G2, J1, M1, N2, Q2, R1- Contas irregulares ou com ressalvas  

F1- Passivos trabalhistas (responsabilidade solidária)  

F2, H2, L1- descumprimento contratual 

F3- prejuízos financeiros (pagamentos indevidos)  

I2- risco de contratar sem recursos disponíveis  

J2 - Contratações emergenciais  

K2, P1- aumento dos riscos quanto à gestão dos contratos  

K3- tomada de decisões equivocadas e/ou ilegais  

L2-não recebimento do objeto ou recebimento inadequado  

M2- Descumprimento legal e contratual  

N3 - falta de transparência;  

O2- impossibilidade de avaliação dos custos que concorreram para o preço  

O3- prejuízo quanto à negociação dos custos não renováveis  

R2- Prejuízo à imparcialidade dos atos  

S2- falhas no objeto (prejuízo à CDC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 03 indicativos  

Laranja - Alta - 22 indicativos  

Amarela - Média - 11 indicativos  

Azul - Baixa - 05 indicativos  

Verde - Muito Baixa - O indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO 

MUITO 

ALTO   

 

A1 F1   

ALTO   E2,K2,K3,P1,Q2,T1,R1,R2 

A2, B1, C2,H1, H2,I2, 

J1, M1,O2,O3,S2 

D1,F3,G2,L2, N2, 

N3  J2 

MÉDIO   I1, K1,Q1,T2,E1 C1,O1, S1 

F2,G1, L1, 

M2,N1   

BAIXO           

MUITO 

BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

PROBABILIDADE 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: GOVERNANÇA DE TI 

Objetivos:  

A- Realizar as contratações de TI nos moldes determinados pelo TCU e com base na legislação aplicável e 

boas práticas  

B - Possuir governança de TI (instituir Comitês de TI)  

C- Estabelecer níveis de serviços para as contratações de TI  

D- Manter uma Política de Segurança da Informação  

E- Manter pessoal de TI em número ideal (quantitativa e qualitativamente)  

F- Capacitar os servidores  

G- Parcelar os objetos de contratação de TI quando técnica e economicamente viável (segregar as 

contratações)  

H- Aprovar e manter atualizado o PDTI (planejamento)  

I- Manter as tarefas sensíveis de TI com funcionários do quadro próprio  

J- Ter indicadores de desempenho de Ti (manter metas e objetivos)  

K- Realizar estudos técnicos preliminares  

L- Realizar análise de riscos de TI  

M- Observar o modelo de Gestão e Execução de Contratos da IN SLTI 04  

N- Prever em contratos a transferência de conhecimento (tecnologia)  

 

Riscos: 

A1- Pagamentos não atrelados a resultados (pagamento de horas ociosas)  

A2- descumprimento legal  

A3- contas irregulares ou com ressalvas  

A4, E1, F1, M1- ausência de gerenciamento da contratação  

B1- Desalinhamento entre os objetivos de TI e os da empresa (falta de planejamento)  

B2- prejuízos financeiros/estratégicos  

B3- aumento dos riscos da gestão de TI.  

B4- ausência de diretrizes e prioridades de investimentos  

C1- Falta de avaliação dos bens e serviços prestados;  

D1- Comprometimento da segurança da informação e comunicação (armazenamento, transporte, 

manipulação de dados, falta de controle de acesso)  

E2- Risco de descontinuidade do serviço  

E3- desestruturação do quadro de TI  

F2, G1, I1, N1- dependência da Administração à empresa contratada;  

G2- monopolização do conhecimento do setor de TI por uma única empresa (risco estratégico)  

G3- menor competição no certame  

H1, N2- Risco estratégico, atendimento à demandas isoladas ou não prioritárias;  

I2- Risco de descontinuidade do serviço  

J1- Falta de monitoramento do desempenho de processos de Ti (comprometimento de estratégias – metas 

e objetivos), não se verificar oportunidade de melhorias na gestão de TI  

K1 - contratações desvantajosas  

K2- Deficiência de projeto básico; não utilização da melhor solução na contratação  

K3 - ações de TI equivocadas  

L1- Desperdícios  

L2- ações ineficazes  

L3- lacunas no tratamento da segurança  

M2- Não aperfeiçoamento da gestão de TI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

IMPACTO 

MUITO ALTO   K1 A1,A3,B2 

E2, F2, I2, 

L1, L2  D1, L3 

ALTO 

 

G3, H1,K2 

A4,B1,B3,B4, C1,F1, G1, G2, 

I1,J1, K3, M1,M2,N1,N2 E1   

MÉDIO   

 

A2 E3   

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta -11 indicativos  

Laranja – Alta – 16 indicativos  

Amarela - Média - 05 indicativos  

Azul – Baixa - sem indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: OPERACIONAL 

 

Objetivos:  

A - Ser um porto eficiente  

B - Manter o porto seguro  

C- Pré-qualificar os operadores de acordo com a Lei e o Regulamento do Porto  

D - Publicar no site as tarifas, modelos de pré-qualificação e demais documentos relevantes da operação  

E- Manter os sistemas em perfeito funcionamento e de forma integrada  

F - Firmar contratos operacionais com o objetivo de movimentar cargas, nos ditames do normativo interno  

G - Firmar contratos operacionais após parecer das áreas técnicas  

H - Prever as metas de movimentação de cargas nos contratos operacionais  

I - Cumprir o normativo interno de contratos operacionais  

J - Cumprir o Regulamento do porto  

K - Proceder às corretas cobranças decorrentes de contratos operacionais  

L- Avaliar os contratos operacionais em conformidade com os termos contratuais  

M - Fiscalizar a atuação (produtividade) dos operadores portuários  

 

Riscos; 

A1, E1 Prejuízos aos clientes (perca de clientes);  

A2, E2 custos da operação encarecidos;  

A3, B1, E3 risco à imagem;  

A4, E4 risco estratégico  

B2 Acidentes (danos financeiros e/ou ambientais);  

C1 Descumprimento legal e de normativo;  

C2 ausência de documentos de operadores ou documentos com impropriedades  

D1 Não divulgação das particularidades do Porto aos interessados em usar os serviços da CDC  

E5 Cobranças incorretas (prejuízos);  

F1, K1, L1 Prejuízos financeiros;  

F2, G1, H1, 11, J1, K2, L2, M1 descumprimento de normativo  

G2 Conceder benefícios à empresas que não darão o retorno esperado à CDC;  

G3 firmar contratos sem condições operacionais para tanto;  

H2 - Impossibilidade de realizar avaliação por ausência de meta a ser avaliada;  

I2, J2 Aumento dos riscos da gestão de contratos operacionais;  

M2 autuações de agência reguladora;  

M3 ressalvas por órgãos de controle;  

M4 ineficiência nas operações portuárias  

 

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 09 indicativos  

Laranja - Alta – 08 indicativos  

Amarela - Média - 08 indicativos  

Azul - Baixa - 08 indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

IMPACTO 

MUITO ALTO   A3,E4,M4,E2 

A1, B1, 

A4,B2, 

E1,K1,L1, 

M2, M3     

ALTO   F1 A2,E5 E3    

MÉDIO    G2, G3 H1,H2  C1   

BAIXO    F2, G1 

C2,D1, L1, 

M1 

 I1, I2, J1, 

J2, K2   

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

PROBABILIDADE 



 

 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: PASSIVO 

 

Objetivos: 

A- Registrar as obrigações da CDC contabilmente  

B - Manter documentos suporte dos lançamentos de obrigações  

C- Registrar as obrigações que envolvam pagamentos no sistema de contas a pagar  

D- Produzir relatórios jurídicos completos e confiáveis para embasar os lançamentos de obrigações 

decorrentes de processos judiciais  

E- Manter segregação de função e alçadas na assunção de compromissos  

F- Monitorar a resolução das pendências contábeis  

 

Riscos:  

A1, D1, F1- Lançamentos contábeis não refletirem a realidade da empresa (distorções dos dados)  

B1- Parecer negativo da auditoria externa  

B2- não aprovação das contas;  

B3 - riscos de imagem  

C1- Descontrole dos pagamentos  

C2- deficiência de informações gerenciais quanto à totalidade dos pagamentos da empresa  

E1- Fraudes  

E2- descumprimento de normativo  

F2- prejuízo financeiro  

 

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO   B1, B2,E1  A1     

ALTO   B3,F2 F1,C1, C2     

MÉDIO  D1 E2   

 

  

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 01 indicativo 

Laranja - Alta - 06 indicativos  

Amarela - Média - 02 indicativos  

Azul – Baixa - 02 indicativos  

Verde - Muito Baixa - O indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: PROCESSOS JUDICIAIS 

 

Objetivos: 

A - Terceirizar demandas jurídicas apenas as estritamente necessárias que comprovadamente não 

puderem ser patrocinadas pelo advogados do quadro próprio  

B - Realizar um único pagamento de defesa de um mesmo direito  

C - Pagar em conformidade com o contrato e com o correto enquadramento na Tabela da OAB se for o 

caso  

D - Juntar aos autos de fiscalização do contrato de serviços jurídicos as demandas que deram origem às 

ações judiciais, bem como as solicitações formais feitas pela CODJUR  

E - Acompanhar a implementação do benefício esperado com a medida judicial (retorno à CDC)  

F - Manter controle e acompanhar todas as ações em que a CDC é parte  

 

Riscos:  

A1 - Contas irregulares ou com ressalvas (entendimento do TCU);  

A2, B1, C1, D1 - prejuízo à CDC;  

A3 - dependência da empresa contratada  

C2 Descumprimento contratual;  

D2 Ausência de transparência;  

D3 dificuldade na fiscalização;  

E1 Prejuízo financeiro (ações sem retorno para a CDC)  

F1 Perca de ações por falta de tomada de decisões;  

F2 Ausência de informações gerenciais  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO  F1 

 

E1 

 

  

ALTO 

 A1, B1, C1, 

D1, F2 A2 

  

  

MÉDIO 

 A3, C2, D2, 

D3 

 

  

 

  

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta – 01 indicativo  

Laranja - Alta - sem indicativos  

Amarela - Média – 07 indicativos  

Azul – Baixa – 04 indicativos  

Verde - Muito Baixa – sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS 

 

Objetivos:  

A - Utilizar recursos do suprimento de fundos apenas para despesas que não podem se submeter ao 

processo normal de aplicação (licitação ou sua dispensa)  

B - Verificar a existência de cobertura contratual e existência em estoque dos materiais/serviços a serem 

adquiridos com recursos do caixinha  

C - Atentar para a correta prestação de contas   

D - Executar as despesas dentro do período de aplicação  

E - Dotar a execução de despesas por meio de caixinha de informações claras sobre a finalidade das 

despesas, contendo sua aplicação  

F - As despesas devem atender ao desenvolvimento de funções específicas dos órgãos integrantes da 

estrutura organizacional da CDC  

G - Obedecer às alçadas de concessão e aprovação dos suprimentos de numerários  

 

Riscos:  

A1, B1 Descumprimento legal e do normativo;  

B2 possibilidade de fracionamento  

C1, D1, E1, F1, G1 Glosa de despesas;  

C2, D2, E2, F2, G2 - descumprimento de normativo  

E3 - prejuízo aos controles gerenciais  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO           

ALTO     B2     

MÉDIO   C1,F1 B1 A1,E1,E3   

BAIXO   C2,D1,D2,F2,G2,G1   E2   

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta – sem indicativos  

Laranja - Alta – 4 indicativos  

Amarela - Média – 2 indicativos  

Azul – Baixa – 8 indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: PREVIDENCIA COMPLEMENTAR – PORTUS 

 

Objetivos:  

A- Atentar às recomendações ministeriais sobre o Portus.  

B - Atentar às situações de enquadramento do Regulamento do PBP1.  

C- Realizar conferência no cálculo das contribuições a serem pagas.  

D- Realizar conferência das informações contidas nos documentos de cobrança.  

E- Realizar conferência no cálculo das parcelas da dívida RTSA.  

 

Riscos:  

A1 - Descumprimento de Orientação do Ministério do Planejamento, baseado em entendimento do TCU.  

A2, B1, C1, D1- Prejuízo financeiro.  

E1 – Possibilidade de Passivo junto ao Portus.  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO      A1     

ALTO   

 

 E1     

MÉDIO     A2,B1,C1  D1   

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 01 indicativo  

Laranja - Alta – 02 indicativos  

Amarela - Média - 03 indicativos  

Azul – Baixa - sem indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: Resoluções CGPAR/ Governança 

 

Objetivos:  

A - Adequar-se às Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração 

de Participações Societárias da União - CGPAR, Instrução Normativa Conjunta MP/CGU no 01/2016 e 

Decreto no 8945/2016.  

 

Riscos:  

A1- Risco de imagem  

A2- Descumprimento legal/normativo  

A3- Falta de transparência  

A4- Aplicação de penalidade administrativa por órgãos de Controle  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE: 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO     

 

    

ALTO      A4  A1  A3 

MÉDIO   

  

 A2   

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 01 indicativo 

Laranja - Alta - 03 indicativos  

Amarela - Média - sem indicativos  

Azul – Baixa - sem indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS 

 

Objetivos:  

A- Cumprir a legislação que traça as diretrizes para os arrendamentos;  

B - Reajustar os contratos em conformidade com os termos contratuais;  

C - Avaliar, periodicamente, os bens afetos aos arrendamentos;  

D - Prever em contratos a reversão dos bens e benfeitorias ao final do arrendamento  

E- Manter todos os arrendamentos com contrato em vigor  

F- Receber os valores devidamente (prazos e montantes)  

G - Aplicar penalidades no caso de descumprimento de contrato  

H - Avaliar e acompanhar as movimentações pactuadas (fiscalização)  

I - Acompanhar a vigência das licenças e dos seguros de áreas dos arrendatários  

 

Riscos:  

A1, E1 – Descumprimento legal (risco de conformidade)  

A2, E2, I1- Autuações por agência reguladora  

A3 - Contas irregulares ou com ressalvas  

B1, D1, F1, H1, 12- Prejuízos financeiros;  

B2, G1, H2, 13 - descumprimento de contrato 

 C1 - prejuízos (danos)  

E3 - descumprimento de obrigações por parte dos arrendatários por conta da ausência de contrato  

G2 - Descumprimento de normativo interno (risco de conformidade)  

G3 - retardamento de recebimento de valores por conta da não aplicação de penalidade  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO   A2, A3  F1     

ALTO   B1, I1, I2 

D1,E2,G3, 

H1 

 

  

MÉDIO   

C1,E3,G1,H2, 

I3 A1,B2,E1,G2     

BAIXO   

 

      

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 01 indicativo  

Laranja - Alta - 06 indicativos  

Amarela - Média - 07 indicativos  

Azul – Baixa - 05 indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: CESSÕES/AUTORIZAÇÕES DE USO - NÃO OPERACIONAIS 

 

Objetivos:  

A- Receber os valores decorrentes das cessões de forma correta, atual e tempestiva  

B - Aplicar reajustes em conformidade com o contrato  

C- Fazer cumprir as cláusulas contratuais  

D - Cumprir o normativo interno de cobrança quanto aos procedimentos lá previstos  

E- Formalizar contratos com aderência ao previsto na legislação e nos normativos  

F- manter todas as áreas cedidas/locadas com contrato celebrado e em vigor  

G - Escolher a correta modalidade de licitação aplicável às cessões e locações  

H - Cumprir fielmente a norma de utilização do TMP  

I - Realizar vistorias do evento e TMP  

J- Enviar cópia dos contratos à ANTAQ  

K- Atentar para que os eventos sejam realizados com cobertura securitária  

L- Cobrar os valores dos eventos no prazo regulamentar  

M- Avaliar periodicamente o normativo interno de utilização do TMP  

N- Atentar para o devido ressarcimento de valores quando houver danos ou prejuízos à CDC por conta das 

locações do TMP  

O- Avaliar periodicamente os bens afetos às cessões  

P- Reversão dos bens e benfeitorias ao final da cessão (prever em contratos)  

 

Riscos:  

A1,B1 Informações com baixa qualidade  

A2, B2, C1, D1, F1, H1, K1, L1, N1, P1 prejuízos financeiros  

A3,B3, C2 descumprimento de cláusulas contratuais (risco de conformidade)  

A4, B4, D2 - Retardamento no recebimento de valores (ausência de cobrança)  

E1, F2, J1 Autuações pela agência reguladora  

E2, F3, J2 descumprimento de normas  

F4 não cumprimento de obrigações pelos cessionários ante à ausência de contrato firmado  

G1 Descumprimento de lei (risco de conformidade)  

G2 contas irregulares ou com ressalvas  

G3 diminuição da competição  

H2, K2, L2 descumprimento de normativo interno (risco de conformidade)  

I1 Possibilidade danos ao TMP  

M1 Prejuízo financeiros à CDC ante a interpretações da norma e valores publicados defasados  

01 Prejuízos à CDC (danos)  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO    E1, F1, F2 A2,B2     

ALTO  G2 O1 

C1, 

D1,H1,I1,K1,N1 J1   

MÉDIO  P1 E2,F4 

A1,A4,B1, 

B4,D2, L1, M1 

 

  

BAIXO  G1, G3 F3 

A3,B3,C2, 

H2,J2, K2, L2 

 

  

MUITO BAIXO   

 

      

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta – 02 indicativos  

Laranja - Alta - 10 indicativos  

Amarela - Média - 09 indicativos  

Azul – Baixa – 11 indicativos  

Verde - Muito Baixa – 02 indicativos 



 

PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: COMISSÃO DE ÉTICA 

 

Objetivos:  

A- Comissão trabalhar com transparência e dentro dos ditames legais;  

B - Difundir o Código de Ética na empresa, bem como aos terceiros interessados;  

C- Chancelar como sigiloso apenas os atos específicos;  

D - Manter arquivos dos atos e documentos referentes à Comissão em ordem  

E - Treinar os membros da Comissão, titulares e suplentes  

F - Promover a integridade na empresa  

 

Riscos:  

A1 Realizar atos e tomar decisões sem a publicidade que a lei requer  

A2, C1, D1 descumprimento legal e de normativo  

B1, F1 Prática de atos antiéticos por desconhecimento do Código e das condutas aceitáveis  

B2, F2 risco de imagem perante à sociedade  

B3, F3 possibilidade de prejuízos  

D2 prejuízo quanto ao planejamento dos trabalhos da Comissão por falta de dados  

E1 Atuações e decisões deficientes da Comissão de Ética  

E2 descumprimento de normativo  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO   

 

 F2  B2   

ALTO   B3,E1  F1, F3 A1, B1   

MÉDIO   

 

A2,C1, E2 

 

  

BAIXO     

 

 D2   

MUITO BAIXO        D1   

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta – 02 indicativos  

Laranja - Alta - 04 indicativos  

Amarela - Média - 06 indicativos  

Azul – Baixa - 01 indicativo  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: CONVÊNIOS 

 

Objetivos:  

A- Aplicar os recursos previstos nos convênios estritamente em sua finalidade e de acordo com o Plano de 

Trabalho (evitar bloqueio de valores de convênio por ordem judicial);  

B - cumprir o plano de trabalho;  

C- Prestar contas em conformidade com o previsto no termo de convênio;  

D - Devolver os recursos do convenente e de aplicações não utilizados na execução do convênio  

E - Atender à legislação aplicável  

F - Manter parcerias em conformidade com a Legislação e os objetivos da CDC  

G - Enviar à contabilidade e patrimônio o posicionamento quanto à propriedade dos bens provenientes de 

convênios  

 

Riscos:  

A1, C1, D1, E1- Tomada de contas especial  

A2- prejuízos financeiros  

A3, B1, C2, D2, E2, F1- descumprimento legal  

A4, C3, D3, E3- contas irregulares ou com ressalvas  

F2- prejuízos financeiros/estratégicos  

G1- Risco no gerenciamento do patrimônio  

G2- dados não refletirem à realidade da empresa  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO     

 A1, A4, 

C1,C3, D1 D3   

ALTO   A2, E1,E3 

 

G2   

MÉDIO   E2,F1,F2 A3,B1,C2,D2 G1   

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 06 indicativos 

Laranja - Alta - 02 indicativos  

Amarela - Média - 07 indicativos  

Azul – Baixa - 03 indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: DIÁRIAS E PASSAGENS 

 

Objetivos:  

A- Seguir os procedimentos estabelecidos em normativos internos  

B - Emissão de passagens apenas por pessoas devidamente autorizadas;  

C- manter organizadas e centralizadas todas as documentações pertinentes às viagens;  

D - Utilizar os créditos de passagens canceladas seguindo procedimento pré-estabelecido  

E- Manter atualizadas e completas as informações no sistema interno e na LAI  

F - Regulamentar todas as situações de ressarcimentos por despesas de viagens  

G - Atentar para os gastos de acordo com o planejado  

 

Riscos:  

A1- Descumprimento de normativo interno (risco de conformidade)  

A2 – Aumento dos riscos da gestão de passagens e diárias  

B1- Descontrole na emissão de passagens  

B2-falhas em procedimentos desejáveis  

B3, D1 - prejuízos  

C1- Perca de documentos comprobatórios de viagens;  

C2 possibilidade de responsabilização perante o TCU e auditoria;  

E1- Falta de transparência quanto às informações das viagens realizadas (informação gerencial deficiente)  

E2- descumprimento da Lei da Transparência (Portaria Interministerial no 140 de 16/03/2006, art. To e LAI)  

F1- Entendimentos divergentes quanto à possibilidade de ressarcimentos de despesas de viagens  

F2- ofensa ao principio da legalidade administrativa  

G1- descumprimento de programas e metas (estratégicos)  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO           

ALTO        B3, D1   

MÉDIO   

 

G1 B1, B2   

BAIXO   C2 A2,C1,F1, F2 E1, E2   

MUITO BAIXO   

 

A1     

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - sem indicativo  

Laranja - Alta - 04 indicativos  

Amarela - Média - 03 indicativos  

Azul - Baixa - 05 indicativos  

Verde - Muito Baixa - 01 indicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: DISPONIBILIDADES 

 

Objetivos:  

A- Manter controles eficazes na gestão de disponibilidades  

B - Proceder corretamente aos lançamentos contábeis, com arquivo de documentos suportes;  

C - Analisar a movimentação diária de caixa (realizar conciliações com extratos);  

D - Identificar os créditos e débitos de origem desconhecida de forma tempestiva (que são lançados no 

Balancete)  

 

Riscos:  

A1, C1- Prejuízos financeiros  

B1, D1- Dados não refletirem a realidade da empresa  

B2- parecer negativo da auditoria externa  

B3- Não aprovação de contas AGO  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO B2, B3 

 

      

ALTO  A1 C1   

 

  

MÉDIO    B1      D1 

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta – sem indicativos  

Laranja - Alta – 01 indicativo 

Amarela - Média - 04 indicativos  

Azul – Baixa - 01 indicativo 

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: GESTÃO AMBIENTAL 

 

Objetivos:  

A- Cumprir os procedimentos do sistema de gestão ambiental e legislação aplicável  

B - Realizar capacitações na área de meio ambiente;  

C - Manter atualizado o acervo da legislação ambiental  

D - Fiscalizar e monitorar (fazer inspeções e monitoramento dos resultados – dos planos de ação das 

recomendações)  

E- Cumprir as condicionantes das licenças ambientais  

F- Manter em dia as licenças ambientais  

G- Manter planos de emergência e treinamentos de emergência  

H- Formalizar plano anual e relatório anual de gestão (metas)  

I- Manter uma política ambiental  

J- Manter procedimentos específicos para aspectos ambientais significativos  

K- Contratar auditores externos ambientais  

 

Riscos:  

A1, C1, G1- Descumprimento legal e de normativo  

A2- contas com ressalvas  

A3, D1- danos 

A4, D2, E1, F1-autuações por órgãos competentes  

A5- falta de monitoramento de aspectos ambientais  

B1, D3- Acidentes  

B2- não cumprimento de metas do Sistema de Gestão Ambiental  

C2- aumento dos riscos quanto ao cumprimento da legislação (informação defasada)  

G2- Acidentes por falta de conhecimento de procedimentos a serem adotados (estratégias de emergência) 

e treinos  

H1, 11, K1- Descumprimento de normativo  

H2- falhas de planejamento ambiental  

J1- Acidentes por falta de controle dos aspectos ambientais significativos  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO   

A4,B1, 

D3,F1,J1 E1  D2   

ALTO   A2,A3,A5, D1 G2 

 

  

MÉDIO  K1 A1,G1, H2, I1 B2, C2     

BAIXO   

 

C1, H1     

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 02 indicativos  

Laranja - Alta - 06 indicativos  

Amarela - Média - 06 indicativos  

Azul - Baixa - 07 indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: PATRIMÔNIO 

 

Objetivos:  

A - Gerenciar os bens da CDC (próprios e os que estiverem sob sua responsabilidade)  

B- Cumprir normativo interno quanto à gestão de bens  

C- Realizar inventários periodicamente  

D - Proceder a leilões de bens inservíveis  

E- Manter sistemas integrados  

F - Manter registros das entradas e saídas dos veículos da CDC  

G - Controlar as obrigações decorrentes dos bens, como IPTU, aforamento, IPVA, licenciamentos, seguros e 

demais encargos decorrentes de bens móveis e imóveis  

 

Riscos:  

A1, D1, G1 Prejuízos;  

A2, E1 lançamentos contábeis não refletirem a realidade da empresa (dados distorcidos);  

B1 descumprimento de normativo;  

B2 aumento dos riscos da gestão do patrimônio;  

C1 Desaparecimento de bens/dificuldade em localizar bens;  

D2 diminuição dos espaços do estoque do Porto, podendo comprometer espaços no almoxarifado, pátios 

e armazéns; 

 F1 Falta de controle gerencial sobre a frota; 

 F2 possibilidade de haver danos e não se identificar o responsável (condutor);  

G2 Autuações de órgãos competentes.  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO      G2     

ALTO   A1,B1, E1,G1,B2 A2,D1  C1, F2   

MÉDIO   

 

  F1   

BAIXO     

 

 D2   

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta - 02 indicativos  

Laranja - Alta – 05 indicativos  

Amarela - Média - 06 indicativos  

Azul – Baixa - sem indicativos  

Verde - Muito Baixa – sem indicativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO/TEMA AUDITÁVEL: TRANSPARÊNCIA 

 

Objetivos:  

A- Fortalecer à Governança  

B - Cumprir a legislação que trata do tema (LAI, Portal da Transparência, SIASG)  

C- Manter sistemas integrados que disponibilizem as informações de forma rápida e confiável  

D - Manter canal de atendimento para as solicitações, dúvidas e reclamações da sociedade e dar retorno às 

demandas na forma da Lei (SIC)  

E - Publicar no site, em local de fácil visualização, informações básicas e primordiais da CDC, as quais 

interessam ao público  

 

Riscos:  

A1, D1 Risco de imagem  

A2, D2- não prestação de contas à sociedade  

B1, C1, D3, E1- Descumprimento legal  

B2, C2- contas irregulares ou com ressalvas  

C3- dados falhos  

D4, E2 falta de transparência  

 

MATRIZ DE RISCOS DA ATIVIDADE 

 

IMPACTO 

MUITO ALTO      C2  B2   

ALTO 

  

A1,A2, D1, 

D2, E2 D3   

MÉDIO 

  

C1,C3, D4, E1 B1   

BAIXO           

MUITO BAIXO           

  

POUCO 

PROVÁVEL 
BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

PROBABILIDADE 

 

GRAU DE PRIORIDADE:  

Vermelho - Muito alta – 02 indicativos  

Laranja - Alta - 07 indicativos  

Amarela - Média - 04 indicativos  

Azul - Baixa - sem indicativos  

Verde - Muito Baixa - sem indicativos 


	Alto (Grave): compromete de forma acentuada o objetivo, ocasionando prejuízos, atrasos e insatisfações;
	Deve-se ter atenção quando é recorrente (probabilidades muita alta ou alta).

