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EXTRATO DA ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  (COAUD) 

 

Data/hora: 18.07.2022, com início às 09h00, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams). 

Local: Setor Comercial Norte Quadra 02, Bloco A, nº 190, 10º andar, sala 1002 – Edifício Corporate 

Financial Center, CEP: 70712-900 – Brasília – DF. 

Quórum/Presença: Quórum atingido, com as presenças dos membros do COAUD: Estela Maris Vieira de 

Souza e Valdir Augusto de Assunção, membros.  

Ordem do dia: 1. Canais de Denúncias; 2. Acompanhamento das Recomendações do COAUD; 3. Relatório 

de Execução do PAINT - 1º Semestre/2022; 4. Relatório de Atividades da AUDIT - Junho/2022; 5. Relatório 

de Ouvidoria 2º Trimestre/2022; 6. Ataques Cibernéticos.   

I –  PAUTA PERMANENTE: 

Relativamente ao item 1, a Gerente Executiva de Governança, Substituta, a Sra. Beatris Brandão de Ávila 

Tolosa registrou que até o dia 18.07.2022, não houve ocorrência de denúncias registradas nos canais da 

Comissão de Ética e da Ouvidoria. Os membros do Comitê informaram que não receberam qualquer 

denúncia via caixa de correio eletrônico do Comitê de Auditoria (coaud@abgf.gov.br). 

Relativamente ao item 2, O Comitê realizou o acompanhamento das suas recomendações.   

II-  PARA CIÊNCIA:  

Relativamente ao item 3, a Gerente Executiva de Auditoria Interna, Sra. Vera Melo informou ao Comitê 

que executou no 1º semestre de 2022, as atividades programadas no Plano de Atividades de Auditoria 

Interna (PAINT), para o exercício de 2022, sendo elas: i) análise e intervenção na revisão do Normativo 

sobre o Relatório Integrado de Gestão (RIG); ii) análise e intervenção na revisão de Políticas; iii) participação 

do processo de seleção para Gerente Executivo de Auditoria Interna; iv) auxílio à Gerência de Gestão de 

Riscos e Conformidade (GERIS) no estudo sobre Prevenção à Fraude, o qual foi enviado para a empresa 

BDO Auditoria Independente, bem como na implantação da Ouvidoria; v) acompanhamento das publicações 

relativas as Demonstrações Contábeis da ABGF, FGIE e FESR, exercício de 2021; vi) participação em 

reuniões Gerenciais, Treinamentos e Eventos Internos; vii)  envio do Plano de Atividades de Auditoria Interna 

exercício 2022, e Relatório de Atividades de Auditoria Interna, exercício 2021 para a Controladoria-Geral da 

União (CGU).  

Relativamente ao item 4, o Comitê tomou conhecimento que durante o mês de Junho de 2022, a Auditoria 

Interna realizou as atividades de: i) acompanhamento dos planos de ação das recomendações da AUDIT, 

junto à Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade, conforme previsto no PAINT 2022; ii) avaliação de 

conformidade da remuneração recebida pela Administradora do FGIE, bem como da estrutura de operação 

da Prefeitura da cidade de Salto; iii) participação nas reuniões Gerenciais e de Disseminação do 

conhecimento e ambientação; iv) revisão do manual de Auditoria Interna,  norma de Estrutura da Auditoria 

Interna e norma de Gestão de Recomendações. 

Relativamente ao item 5, o Comitê apreciou o Relatório de Ouvidoria referente ao 2º Trimestre de 2022, o 

qual não registrou ocorrência de denúncia. 
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Relativamente ao item 6, o Gerente de Tecnologia da Informação, Sr. Éder Campos Lopes relatou para o 

Comitê que após a implantação das ferramentas de Segurança, a GETEC vem evoluindo no processo de 

maturação dos instrumentos adquiridos pela Companhia, a fim de garantir a segurança dos servidores e das 

estações de trabalho, por meio da Central Sopho. Periodicamente o Firewall recebe novas atualizações de 

Firmware, desse jeito todo o ambiente que acompanha a solução de segurança também é atualizado. Além 

disso foram instaladas algumas ferramentas de monitoramento da infraestrutura da rede da ABGF, que 

possibilita a equipe da GETEC o monitoramento dentro e fora das instalações da empresa. Recentemente 

foi realizado Workshop com os funcionários da empresa acerca das novas funcionalidades de Segurança 

Digital da ABGF, assim como sobre a atualização dos normativos e aquisição de novas ferramentas. 

Atualmente a ABGF segue as melhores práticas do mercado em relação a rotina de backup: i) Backup em 

servidor On Premise; ii) Backup em On Line; iii) Backup em Fita (armazenamento em cofre antichamas). A 

GETEC vem realizando diversas atualizações de segurança em alguns de seus servidores, no entanto 

existem limitações técnicas, referentes a aquisição de ferramentas para controle das atualizações e 

obsolescência de alguns sites. A Consultoria Carvalho, Magalhães Sociedade de Advogados contratada 

para a prestação de serviços de consultoria especializada no levantamento e mapeamento de processos e 

sistemas que tratam dados pessoais, realizou testes de invasão nos sistemas de TI, e emitiu Relatório de 

Atestado Técnico (RAT) que assegurou um alto nível de segurança para acessos externos. Diante do 

exposto o Comitê de Auditoria sugeriu a contratação de consultoria independente para Avaliação de 

Maturidade em Segurança de Informação/Cybersecurity, para (i) elaboração de um diagnóstico, com uso de 

modelos de maturidade com referências aos principais frameworks do mercado, para avaliar o nível de 

capacidade dos processos segundo o grau de atendimento às melhores práticas de mercado, indicando o 

Gap Analisys; e (ii) execução de PEN teste. 

Encerramento: nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h16, ficando agendada a próxima 

reunião ordinária para 16 de agosto de 2022, às 9h00. Para fins legais e de direito, na qualidade de 

Secretária da reunião eu, Beatris Brandão de Ávila Tolosa  __________________________, lavrei a 

presente ata. 

            

 

 
 

          
           Estela Maris Vieira de Souza                               Valdir Augusto de Assunção 
                            Membro                                                      Membro 


