
 

 

 

 

 

CONCLUSÕES DA AUDIN 

• Houve evolução significativa no arcabouço normativo 

relacionado à gestão de riscos, com destaques para os 

seguintes marcos: 

o 5/2015 – Recomendação Acórdão TCU nº 

1.273/2015 – Plenário; 

o 7/2016 – Instituição do GT–Riscos (Portaria CNMP-

SG nº 186/2016);  

o 4/2017 – Publicação da Política de Gestão de Riscos 

(Portaria CNMP-PRESI nº 45/2017); 

o 4/2018 – Instituição do SERSI – Subcomitê 

Estratégico de Gestão de Riscos e Segurança 

Institucional (Portaria CNMP-PRESI nº 50/2018); 

o 12/2018 – Publicação do Plano de Gestão de Riscos 

(Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018); 

o 2/2019 – Projeto Piloto de Gestão de Riscos (Portaria 

CNMP-PRESI nº 33/2019); 

o 12/2019 – Revisão da Política e do Plano de Gestão 

de Riscos (Portarias CNMP-PRESI nº 200 e 

214/2019, respectivamente); 

o 11/2020 – Instituição do CGC – Comitê de 

Governança Corporativa e do CGPO – Comitê de 

Governança de Planejamento e Orçamento em 

substituição ao SERSI (Portaria CNMP-PRESI nº 

197/2020); e 

o 03/2021 – Priorização, pelo CGPO das Unidades a 

terem os riscos mapeados no ano de 2021. 

• A efetiva implementação da gestão de riscos encontra-se em 

estágio inicial, alcançando, até o momento, 29% das Unidades 

da área-meio, e a área finalística ainda não realizou qualquer 

atividade.  

• A maturidade das duas dimensões avaliadas configurou-se no 

nível intermediário, com 46,61% (Ambiente) e 44,26% 

(Processos). 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

Auditoria de Gestão de Riscos 

Relatório de Auditoria nº 4/2021 
OBJETIVO DO 

TRABALHO 

 

Avaliar a maturidade da gestão 

de riscos do CNMP e 

identificar os aspectos que 

necessitam ser aperfeiçoados, 

mediante avaliação dos 

princípios, da estrutura e dos 

demais elementos do processo 

de gerenciamento de risco. 

ESCOPO 

a) Avaliação da maturidade 

na dimensão Ambiente; 

b) Avaliação da maturidade 

na dimensão Processos;  

c) Aderência do processo de 

gestão de riscos aos 

normativos internos sobre 

o tema.  

A avaliação foi 

realizada com base no Modelo 

de Avaliação da Maturidade 

da Gestão de Riscos do TCU, 

o qual aborda quatro 

dimensões: Ambiente, 

Processos, Parcerias e 

Resultados. Entretanto, nesta 

Auditoria, foram abordadas 

somente as dimensões 

Ambiente e Processos, pois, 

nos estudos preliminares do 

objeto, a Equipe de Auditoria 

entendeu que o atual estágio de 

desenvolvimento da gestão de 

riscos do CNMP não 

contempla, ainda, as 

dimensões Resultados e 

Parcerias.   

 
 



 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

• Proposição ao CGC da implementação 

da gestão de riscos estratégicos no 

Planejamento Estratégico desde a sua 

concepção. 

• Proposição para deliberação do CGC da 

definição do nível de maturidade 

almejado para a Gestão de Riscos do 

Conselho e a instituição de um Plano de 

Implementação de medidas para o 

alcance do grau de maturidade 

pretendido. 

• Proposição da revisão da Política e do 

Plano de Gestão de Riscos do CNMP. 

• Proposição de instituição de dispositivo 

no normativo detalhando as 

responsabilidades e atribuições 

específicas de cada nível organizacional, 

incluindo os Servidores do CNMP. 

• Oferecimento de capacitação continuada 

em Gestão de Riscos para os Servidores 

do CNMP. 

• Disponibilização aos Secretários das 

informações encontradas nos 

Questionários aplicados para 

disseminação das informações a todos os 

Servidores. 

• Registro no Relatório de Mapeamento de 

Riscos de informações relativas à análise 

do contexto. 

• Justificativa da escolha do processo a ter 

o risco mapeado, em especial quando 

não constar da Cadeia de Valor ou do 

Plano de Gestão Anual. 

 

 

 

ORIENTAÇÕES 

 
• Proposição ao CGC para definição do 

apetite a riscos estratégicos ou ratificação 

do apetite atualmente vigente.  

• Registro no Relatório de Mapeamento de 

Riscos dos recursos requeridos e do 

cronograma para implementação das ações 

mais complexas relacionadas às medidas 

de tratamento.  

 


