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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 24/03/2022 | Edição: 57 | Seção: 1 | Página: 177

Órgão: Controladoria-Geral da União/Gabinete do Ministro

PORTARIA NORMATIVA Nº 5, DE 23 DE MARÇO DE 2022

Estabelece termos e condições para a cessão do direito de uso

do Sistema e-Aud para as Unidades de Auditoria Interna

Governamental do Poder Executivo Federal.

O MINISTRO DE ESTADO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no exercício das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal e considerando o

disposto no art. 22, inciso I, § 5º da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no art. 8º do Decreto nº 3.591,

de 6 de setembro 2000, e conforme o contido no processo nº 00190.109087/2020-41, resolve:

Art. 1º A cessão do direito de uso do Sistema e-Aud para as Unidades de Auditoria Interna

Governamental do Poder Executivo Federal - UAIG obedecerá ao disposto nesta Portaria Normativa.

Parágrafo único. Para os fins desta Portaria Normativa, considera-se:

I - Sistema e-Aud - sistema desenvolvido pela Controladoria-Geral da União - CGU que integra,

em uma única plataforma eletrônica, os processos de planejamento, execução, comunicação de

resultados, monitoramento de recomendações e registro de benefícios decorrentes dos serviços de

avaliação, consultoria e apuração realizados no contexto da atividade de auditoria interna governamental;

e

II - Unidade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (UAIG) - unidade

responsável pela prestação de serviços independentes e objetivos de avaliação, consultoria e apuração,

desenvolvidos para adicionar valor e melhorar as operações da organização, nos termos preconizados pela

Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017.

Art. 2º A cessão do direito de uso do Sistema e-Aud para as UAIG do Poder Executivo Federal

será não onerosa.

Art. 3º A manifestação de interesse da UAIG quanto ao uso do Sistema e-Aud deverá ser

formalmente encaminhada à CGU pelo conselho de administração ou equivalente ou, na sua ausência,

pelo dirigente máximo do órgão ou entidade à qual esteja vinculada, acompanhada pelo Termo de Adesão

constante do Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. A solicitação a que se refere o caput deve manifestar expressa concordância

com os termos e as condições estabelecidas pela presente Portaria.

Art. 4º A cessão do direito de uso do Sistema e-Aud será outorgada pela CGU, considerados os

seguintes fatores condicionantes:

I - conformidade da manifestação de interesse com os termos e as condições estabelecidas

pela presente Portaria; e

II - existência de capacidade operacional e de infraestrutura tecnológica na CGU, adequada e

suficiente para a disponibilização do serviço.

Art. 5º O direito de uso implica responsabilidade da UAIG pela adequada utilização do Sistema

e-Aud e pela fidedignidade das informações nele inseridas, observadas as condições gerais estabelecidas

no Anexo I desta Portaria.

Art. 6º Os dados e as informações registradas no Sistema e-Aud pela UAIG são de sua

competência e uso restrito, sendo vedado o acesso e utilização pela CGU sem prévio e expresso

consentimento da UAIG.
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§ 1º O disposto no caput deste artigo não limita, em hipótese alguma, a obrigação da UAIG de

disponibilizar à CGU, sempre que solicitado, informações detalhadas sobre os trabalhos de auditoria

realizados e a respectiva documentação, a exemplo de papéis de trabalho, relatórios emitidos e o

monitoramento das recomendações expedidas, conforme disposto no artigo 24 da Lei nº 10.180, de 6 de

fevereiro de 2001 e no artigo 19 da Instrução Normativa CGU/SFC nº 5, de 27 de agosto de 2021.

§ 2º A UAIG poderá, independentemente de solicitação, franquear o acesso da CGU e de outras

partes interessadas a dados e informações registradas no Sistema e-Aud, com a finalidade de possibilitar a

cooperação, a avaliação ou a supervisão técnica das atividades desenvolvidas.

§ 3º O compartilhamento dos dados e das informações poderá ser realizado por meio de

transação específica no Sistema e-Aud.

§ 4º O acesso de servidores da CGU e de outras partes interessadas a dados e informações da

UAIG registradas no Sistema e-Aud é vinculado à finalidade e à destinação que fundamentaram a

autorização de acesso, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de uso

indevido, nos termos da legislação em vigor.

Art. 7º A UAIG figurará como controladora dos dados pessoais relacionados ao uso do Sistema

e-Aud, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Parágrafo único. A CGU, na qualidade de cedente do Sistema e-Aud, será considerada como

operadora para as operações de tratamento de dados pessoais que realizem.

Art. 8º A CGU garantirá a disponibilidade do Sistema e-Aud e a integridade das informações

armazenadas em suas bases de dados, observadas as condições gerais definidas no Anexo I desta Portaria

e os níveis de serviços publicados no sítio eletrônico da CGU, ressalvadas as situações de caso fortuito ou

de força maior.

Art. 9º A CGU não será responsabilizada por danos pessoais, institucionais ou por qualquer

prejuízo incidental, especial, indireto ou consequente, incluindo, sem limitação, exposição indevida de

informações, falha de transmissão ou recepção de dados, não continuidade do negócio ou qualquer outro

prejuízo decorrente ou relacionado à inadequada utilização do Sistema e-Aud pela UAIG.

Art. 10. A CGU poderá, a qualquer tempo, revogar a cessão do direito de uso do Sistema e-Aud,

mediante notificação prévia à UAIG, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 1º Na hipótese do disposto no caput deste artigo, serão asseguradas à UAIG o uso de todas as

funcionalidades do Sistema e-Aud durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da referida

notificação.

§ 2º Findo o prazo referido no parágrafo anterior, o Sistema e-Aud permanecerá disponível à

UAIG, na modalidade de consulta, pelo período adicional de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Art. 11. A cessão do direito de uso do Sistema e-Aud será revogada caso o órgão ou entidade à

qual se vincula a UAIG deixe de integrar a estrutura do Poder Executivo Federal.

Parágrafo único. Na hipótese do disposto no caput deste artigo, serão observados os mesmos

prazos e condições previstos no artigo anterior.

Art. 12. Em caso de descontinuidade do Sistema e-Aud pela CGU, serão assegurados os

mesmos prazos e condições previstos no artigo 10 desta Portaria.

Art. 13. Os dados registrados no Sistema e-Aud podem, a critério da CGU, ser armazenados em

ambiente de computação em nuvem.

§ 1º Para fins de atendimento a requisitos mínimos de segurança da informação para utilização

de soluções de computação em nuvem pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal,

cabe à UAIG realizar a análise de riscos acerca dos dados registrados no Sistema, considerando o

armazenamento em ambiente informado no caput deste artigo.

§ 2º Na hipótese do disposto no caput deste artigo, as UAIG serão comunicadas com

antecedência mínima de 30 dias.
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Art. 14. As UAIG que já estiverem fazendo uso do Sistema e-Aud na data de publicação desta

Portaria terão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para formalizar sua expressa concordância com os

termos e as condições ora estabelecidas, na forma prevista no artigo 3º.

Parágrafo único. A ausência de manifestação no prazo previsto no caput deste artigo implicará

suspensão do direito de uso do Sistema e-Aud pela UAIG, nos mesmos prazos e condições previstos no

artigo 10 desta Portaria.

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário-Executivo da CGU.

Art. 16. Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

WAGNER DE CAMPOS ROSARIO

ANEXO I

CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO SISTEMA E-AUD

1. Identificação do serviço

Prover ferramenta on-line de suporte à atividade de auditoria interna realizada por Unidades de

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (UAIG).

2. Escopo do serviço

O e-Aud é um sistema em plataforma web desenvolvido com o propósito de apoiar a atividade

de auditoria interna governamental, fornecendo suporte tecnológico às atividades de planejamento e de

execução dos serviços de avaliação, consultoria e apuração, bem como o monitoramento de

recomendações e o registro dos respectivos benefícios.

A cessão do direito de uso do Sistema e-Aud compreende, no mínimo, as seguintes

funcionalidades:

I - acesso e operacionalização do Sistema e-Aud, via internet, aos usuários credenciados pela

UAIG e pelas unidades organizacionais do órgão ou entidade à qual esteja vinculada;

II - registro, armazenamento e gestão de acesso a informações, dados, arquivos, papéis de

trabalho e evidências para as etapas de planejamento, execução, comunicação de resultados,

monitoramento de recomendações e registro de benefícios referentes aos serviços de auditoria realizados

pela UAIG;

III - processo de comunicação entre a UAIG e as unidades organizacionais objeto dos serviços

de auditoria;

IV - capacitação operacional sobre o processo de auditoria no Sistema e-Aud, na modalidade de

Ensino a Distância; e

V - outras funcionalidades que eventualmente sejam disponibilizadas pela CGU.

3. Critérios de disponibilidade e cópia de segurança

O Sistema e-Aud obedecerá aos níveis de serviço e disponibilidade a serem definidos pela

Diretoria de Tecnologia da Informação da CGU e terá suas cópias de segurança regidas pela Política de

Backup da CGU.

4. Critérios de segurança

O acesso dos usuários das UAIG ao Sistema e-Aud será realizado por meio de credenciamento

pela plataforma gov.br. A lotação e acesso dos usuários à UAIG será viabilizada mediante solicitação do

respectivo usuário, no Sistema, e posterior aprovação por parte dos responsáveis designados pela UAIG.

A UAIG é a única e exclusiva responsável pela gestão (concessão, definição de perfil de acesso,

suspensão ou revogação) dos usuários autorizados a acessar o ambiente e as informações da UAIG no

Sistema e-Aud, cabendo-lhe avaliar periodicamente a conformidade dos usuários ativos e proceder as

necessárias revogações, a fim de evitar acessos indevidos.

A UAIG é responsável por assegurar que os computadores utilizados por seus usuários para

acessar o Sistema e-Aud sejam operacionalizados por softwares originais em versões mais atuais e

protegidos por antivírus e antimalwares atualizados.
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5. Suporte

A unidade da CGU responsável pela supervisão técnica da UAIG (UST) será o canal de

comunicação prioritário entre os usuários da UAIG e a CGU. A UST estará disponível durante o horário

oficial de expediente da CGU, por telefone ou e-mail.

Determinados tipos de chamados podem requerer informações adicionais ou o acionamento de

outras instâncias para serem atendidos, o que poderá impactar o tempo necessário para o seu

saneamento.

6. Matriz de responsabilidade

O quadro abaixo define a responsabilidade sobre diferentes partes de cada aspecto deste

acordo de nível de serviço, em particular quem deve fornecer informações e os responsáveis por

determinadas ações do serviço.

Escopo Descrição Responsável

Requisições
Encaminhar sugestões de melhoria ou solicitar orientações

sobre a operacionalização do Sistema
UAIG

Requisições

resolver as requisições sob sua responsabilidade ou

encaminhá-las à área técnica da Secretaria Federal de Controle

Interno (SFC) responsável pelo Sistema e-Aud, quando

necessário

UST

Requisições

resolver as requisições encaminhadas pela UST ou encaminhá-

las à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da CGU,

quando necessário

Área técnica da SFC

responsável pelo e-

Aud

Requisições
resolver as requisições encaminhadas pela área da SFC

responsável pelo Sistema e-Aud

Diretoria de

Tecnologia da

Informação (DTI) da

CGU

Incidente
Reportar a ocorrência de incidentes relacionados ao Sistema e-

Aud
UAIG

Incidente

Comunicar imediatamente aos Encarregados de Dados da CGU

e do órgão da UAIG registro de incidentes de segurança da

informação que envolvam violação de dados pessoais

UAIG

Incidente

resolver os incidentes sob sua responsabilidade ou encaminhá-

los à área técnica da SFC responsável pelo Sistema e-Aud,

quando necessário

UST

Incidente
resolver os incidentes sob sua responsabilidade ou encaminhá-

los à DTI, quando necessário

Área técnica da SFC

responsável pelo e-

Aud

Incidente
resolver os incidentes encaminhados pela área da SFC

responsável pelo Sistema e-Aud
DTI

Manutenção
Divulgar a agenda de manutenções programadas que geram

indisponibilidade ao gestor da solução de TI
DTI

Segurança da

informação

Observar as normas de segurança da informação e de proteção

e privacidade de dados pessoais, com pleno atendimento aos

presentes requisitos de uso do serviço

UAIG

Segurança da

informação

Realizar a operação e a manutenção do serviço, zelando pelo

pleno atendimento aos presentes requisitos de uso
DTI

Continuidade Executar a política debackupestabelecida pela CGU DTI

Continuidade

Solicitar a recuperação de dados avariados ou perdidos em

decorrência de falhas ou incidentes relacionados ao Sistema e-

Aud

UAIG

Continuidade
Encaminhar a solicitação à área técnica da SFC responsável

pelo Sistema e-Aud, quando apropriado
UST

Continuidade Encaminhar a solicitação à DTI, quando apropriado

Área técnica da SFC

responsável pelo e-

Aud

Continuidade Proceder à restauração dos dados solicitados DTI

ANEXO II

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA E-AUD
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O(A) ______________________________________________ (órgão/entidade do Poder Executivo

Federal), inscrito(a) no CNPJ sob o número ________________________, representado(a) pelo(a)

_______________________________ (cargo), __________________________ (nome do representante), oficializa,

junto à Controladoria-Geral da União (CGU), o presente pedido de adesão da ______________________

(unidade de auditoria interna) ao Sistema e-Aud, vinculando-se aos termos da Portaria Normativa CGU nº 5,

de 23 de março de 2022 e aos compromissos constantes no presente instrumento.

Compete ao órgão/entidade proponente:

1. Designar o administrador local, com os respectivos dados, para fins de cadastramento e

interlocução com a equipe de suporte da CGU;

2. Resguardar a proteção dos dados a que tiver acesso, bem como demais informações sigilosas

inseridas no Sistema, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527/2011 e em consonância com os princípios da

Lei nº 13.709/2018;

3. Observar as orientações da CGU quanto aos procedimentos referentes à utilização do Sistema

e-Aud, manter os dados cadastrais atualizados, bem como relatar imediatamente eventuais incidentes ou

falhas em seu uso;

4. Comunicar imediatamente aos Encarregados de Dados da CGU registro de incidentes de

segurança da informação que envolvam violação de dados pessoais;

5. Cadastrar os usuários do órgão ou entidade para a utilização do sistema, assim como manter

atualizada essa base, observando os perfis de acesso concedidos;

6. Zelar pela segurança do sistema, resguardando senhas de acesso e inativando usuários que

não puderem mais ter acesso ou cujo acesso deva ser restrito a outro perfil de acesso; e

7. Disseminar informações para os usuários, em especial aquelas referentes a atualizações do

Sistema e-Aud, necessidades de atualização de dados, cultura de proteção e privacidade dos dados

pessoais e oportunidades de formação e capacitação.

Compete à CGU:

1. Disponibilizar, gerir, atualizar e manter o Sistema e-Aud para as unidades de auditoria interna

governamental vinculadas aos órgãos e entidades aderentes;

2. Cadastrar os administradores locais designados pelos órgãos e entidades aderentes;

3. Adotar salvaguardas para a garantia da segurança da informação, integridade e

disponibilidade da base de dados do Sistema e-Aud; e

4. Manter canal de comunicação e assessoria aos órgãos e entidades aderentes ao Sistema e-

Aud.

A parte proponente indica os usuários abaixo para exercerem as atribuições de Administrador

Local do Sistema e-Aud:

Nome Cargo/função CPF E-mail Telefone

O presente Termo de Adesão possui caráter gratuito e não acarretará a transferência ou a

disponibilização de recursos financeiros entre as partes, com prazo de vigência a partir de sua aprovação

pela CGU.

___________________________, ____/____/____

Local Data

_________________________________________

Nome por extenso

_________________________________________

Assinatura e carimbo

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


