
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2016

AÇÃO DE AUDITORIA:  AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SUMÁRIO EXECUTIVO :

Desde 2012, a auditoria interna vem executando trabalhos em que analisa a

gestão  e  a  governança de TI  do órgão.  Desde  então,  é  possível  observar  uma constante

evolução do assunto no âmbito da gestão do CNMP.

Um dos principais fatores que influenciaram a melhoria da governança de TI

no CNMP foi a criação dos comitês diretivos de TI (Comitê de Governança Corporativa e da

Estratégia1 e  Subcomitê  Estratégico  de  Tecnologia  da  Informação)  em  2013  e  2014,

respectivamente. 

A última auditoria a respeito dessa matéria ocorreu em 2015. Na ocasião, dois

temas foram elencados como passíveis de melhoria, quais sejam, gestão de riscos de TI e

gestão corporativa de segurança da informação.

Houve avanços nos dois aspectos, em virtude da criação do Grupo de Trabalho

incumbido de propor a Política de Gestão de Riscos e a Política de Segurança Institucional do

CNMP. Os resultados gerados por esse grupo são necessários para implementação da gestão

de riscos de TI e da gestão corporativa de segurança da informação no CNMP.

Durante  a  execução  dos  trabalhos,  encontrava-se  em tramitação  minuta  de

portaria que pretende instituir a Política de Tecnologia da Informação do CNMP.

As análises empreendidas no presente relatório levaram em conta a evolução

pela qual a TI passou ao longo dos anos, além do grau de maturidade da governança de TI no

órgão.

Brasília, 16 de dezembro de 2016.

1 Frisa-se que originalmente, foi criado, por meio da Portaria CNMP-PRESI nº 177/2013, o Comitê de Agenda
no âmbito do CNMP, cuja atribuição era a conciliação dos recursos escassos de forma a permitir o pleno
desenvolvimento das atividades do órgão. Conforme art. 4º da citada portaria, o Comitê de Agenda exerceria
as funções e atribuições do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação definidas na Resolução CNMP
nº 70, de 15 de junho de 2011.
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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2016

I – APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT

2016, apresenta-se o Relatório de Auditoria Interna sobre  Tecnologia da Informação.  Este

trabalho de auditoria interna contém o resultado dos trabalhos de avaliação efetuados no que

diz respeito à Tecnologia da Informação,  tomando-se como principal critério os enfoques

abordados  em acórdãos  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  especialmente  os  Acórdãos  nº

755/2014, 3117/2014 e 228/2015 – todos do Plenário, além de fundamentos adquiridos em

auditorias anteriores.

O  trabalho  foi  realizado  no  período  de  03/10/2016  a 11/11/2016,  sendo

executado de acordo com os procedimentos de auditoria  geralmente aceitos,  na extensão

julgada necessária às circunstâncias apresentadas e não houve restrição aos exames.

Em 06/12/2016 foi realizada reunião com a presença da equipe de auditoria, do

Secretário de Tecnologia da Informação e da Assessora de Políticas de TI, com o objetivo de

possibilitar a manifestação da Unidade acerca das constatações efetuadas durante os trabalhos.

Em 15/12/2016, o Secretário de Tecnologia da Informação encaminhou e-mail

com comentários à minuta de relatório. Esses comentários foram inseridos no texto e fazem

parte da versão final deste relatório de auditoria.

Fazem  parte  deste  Relatório  o  ANEXO  I  “Quadro  de  Consolidação  das

Recomendações  da  Auditoria  Interna”,  e  o  ANEXO  II “Quadro  Consolidação  do

Acompanhamento  das  Recomendações  do  Relatório  de  Auditoria  nº  06/2013,  05/2014 e

02/2015”.

II - ESCOPO DO TRABALHO

a) Governança de TI;

b) Planejamento Estratégico;

c) Planejamento de TI (PDTI);

d) Orçamento de TI;
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e) Desempenho de TI;

f) Gerenciamento de Serviços de TI;

g) Gestão de Riscos de TI; e

h)  Acompanhamento  dos  Relatórios  de  Auditoria  nº  06/2013,  05/2014  e

02/2015.

Cumpre destacar  que o teor  do presente documento,  inclusive as  opiniões,

recomendações e outros juízos de valor incorporados ao mesmo, não deve ser considerado

para situações diversas ao escopo desse trabalho.

III – METODOLOGIA

Procedimentos de auditoria adotados:

 

a) Análise documental;

b) Entrevistas;

c) Conferência de cálculo; e

d) Outros.

IV - BASE NORMATIVA

a) Normativos Internos

- Resolução CNMP nº 102/2013

- Portaria CNMP-PRESI nº 30/2010

- Portaria CNMP-PRESI nº 160/2014

- Portaria CNMP-PRESI nº 32/2016

- Portaria CNMP-PRESI nº 36/2016

- Portaria CNMP-SG nº 50/2016

- Portaria CNMP-SG nº 186/2016
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V - RESULTADO DOS EXAMES

PARTE I

1. Introdução

Durante o planejamento dos trabalhos, foram elaboradas 6 (seis) Questões de

Auditoria  (QA)  sobre  temas relevantes referentes a  Tecnologia  da Informação.  Cada QA

possui quesitos que foram verificados e testados pela equipe de auditoria. 

As QA elaboradas são:

•••• A –  O  planejamento  de  TI  é  feito  em  alinhamento  ao  planejamento

estratégico da instituição?;

•••• B  –  As  instâncias  de  governança  de  TI  têm  funcionado  de  forma

satisfatória?;

•••• C – O desempenho de TI é mensurado adequadamente?;

•••• D – O orçamento de TI é executado a contento?;

•••• E – O processo de gerenciamento de serviços de TI tem sido executado

conforme as boas práticas?;

•••• F – A gestão de riscos relacionada à TI é eficaz?;
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2.  Questão  de  Auditoria  A –  Alinhamento  do  planejamento  de  TI  ao  planejamento

estratégico da instituição

A presente Questão de Auditoria teve por objetivo verificar o alinhamento do

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) ao Planejamento Estratégico do CNMP.

Para isso, foram analisados o Planejamento Estratégico do CNMP (2010-2017),

PDTI 2016-2017 e as atas das reuniões do Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia

(CGCE) e do Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação (SETI) dos anos de 2015 e

2016.

Foram abordados os seguintes aspectos: o processo de planejamento de TI, a

vinculação das ações de TI a indicadores e metas, a existência de estratégia e de um plano

formalmente instituído para a área de TI, se esse plano conta com alocação de recursos e, por

fim,  a  análise  sobre  o  alinhamento  do  plano  de  TI  aos  objetivos  do  plano  estratégico

institucional.

O planejamento de TI é realizado por meio do PDTI,  que versa acerca do

planejamento  tático  da  área  para  um  período  determinado,  desdobrando  o  Planejamento

Estratégico  do  CNMP.  O Plano  Diretor  vigente  foi  formalmente  instituído  pela  Portaria

CNMP-SG nº 50/2016, de acordo com as competências estabelecidas pela Portaria CNMP-

PRESI 160/2014, que instituiu o Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE)

e o Subcomitê Estratégico de TI (SETI).

Desde 2013 a STI realiza planejamento periódico, sendo o PDTI 2016-2017 o

terceiro ciclo de construção do plano diretor. O referido documento está inserido no projeto de

elaboração de planos diretores para todo o Conselho e o término de sua vigência coincidirá

com o  término  da  vigência  do  Planejamento  Estratégico  do  CNMP,  tratado  na  Portaria

CNMP-PRESI nº 36/2016. 

O Plano Diretor contempla 5 objetivos de contribuição, por meio dos quais a

STI pretende atuar para alcançar os objetivos estratégicos do Conselho aos quais se encontra

vinculada. Os objetivos de contribuição são: 

1. Prover soluções de TI que agreguem valor aos processos de negócios do CNMP;
2. Aperfeiçoar a gestão e a governança de TI;
3. Assegurar a infraestrutura necessária às atividades do CNMP;
4. Promover a segurança da informação nos meios de tecnologia da informação;
5. Aprimorar os processos de comunicação da STI.
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Os objetivos de contribuição se desdobram em ações, que foram submetidas à

técnica de priorização para auxiliar as instâncias de governança na alocação das iniciativas

que comporão cada plano de gestão (desdobramento operacional). Dessa forma, os objetivos

de  contribuição  informam  a  estratégia  da  TI  para  dar  suporte  ao  desenvolvimento  do

Conselho,  confirmando-se  o  alinhamento  dos  objetivos  de  contribuição  aos  objetivos  de

negócio do Conselho.

Em relação à vinculação das ações de TI a indicadores e metas, observou-se

que as ações presentes no PDTI estão, de modo geral, vinculadas a um ou mais objetivos

estratégicos que, por sua vez, possuem seus indicadores estratégicos para medir o grau de

atingimento desses  objetivos.  De modo mais  direto,  as  ações do PDTI são medidas,  em

conjunto, pelo indicador tático  CNMP_PD2016_STI_IND – Índice de execução do PDTI.

Outra forma de medi-las é por meio dos objetivos de contribuição, que possuem indicadores

táticos próprios. 

Quanto  aos  recursos  disponíveis  para  a  realização  dessas  ações,  o  PDTI

apresenta  a  alocação  de  recursos  humanos  na  STI  e  de  recursos  orçamentários  para  o

exercício, indicando os valores aprovados para a realização das ações priorizadas para 2016.

Portanto, de modo geral, o PDTI aborda as ações a serem implementadas em um período

determinado, de acordo com os recursos humanos e financeiros disponíveis.

Desse  modo,  é  possível  concluir  que  o  planejamento  de  TI  é  realizado

periodicamente pela área, é monitorado por indicadores e metas próprios e está alinhado ao

planejamento estratégico do CNMP.

3. Questão de Auditoria B – Funcionamento das instâncias de governança de TI 

A Questão  de  Auditoria  B  teve  por  objetivo  verificar  se  as  instâncias  de

governança de TI têm exercido sua função de modo a contribuir para a boa governança do

órgão. Para isso, foram analisadas as atas das reuniões do CGCE, do SETI e das Reuniões de

Acompanhamento Tático (RAT),  a Portaria CNMP-PRESI nº  160/2014 e o Planejamento

Estratégico do CNMP. 

Os requisitos abordados foram: participação dos comitês nas decisões relativas
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a  diretrizes,  estratégias  e  políticas  de  TI,  desempenho  das  atividades  previstas  no  ato

constitutivo,  tratamento  das  demandas  extraordinárias  relacionadas  à  área  de  TI  e  o

acompanhamento da execução do PDTI pela alta administração do órgão.

No CNMP, o CGCE e o SETI funcionam como instâncias de governança nas quais são

tomadas decisões relacionadas à TI. O primeiro é órgão de natureza consultiva que presta

assessoria  à  Presidência,  Secretaria-Geral  e  Plenário  quanto  às  questões  de  governança

corporativa e de estratégia do Conselho e àquelas que necessitam de integração intersetorial.

Já  o SETI  é  órgão vinculado  ao  CGCE que  assessora  a Presidência  e  SG nas  questões

supradepartamentais  relacionadas  à  TI,  conforme  art.  5º  da  Portaria  CNMP-PRESI  nº

160/2014.

Nesse contexto,  o  Subcomitê tem atuado no  sentido  de deliberar  sobre  as

políticas  e  estratégias  apresentadas  pela  STI  e  desenvolver  as  atividades  que  lhe  são

incumbidas  pela  Portaria  CNMP-PRESI  160/2014,  como  por  exemplo,  aprovar  o  PDTI,

acompanhar  o  desenvolvimento  e  implementação  do  Sistema  ELO,  discutir  sobre  os

indicadores  táticos  afetos  à  área,  definir  prioridades  de  investimentos  por  meio  de

remanejamento orçamentário, entre outras. 

No que se refere ao tratamento das demandas extraordinárias relacionadas à

área de TI, não houve, em 2016, demanda que necessitasse de priorização. De acordo com o

Memorando nº 55/2016/STI, em resposta à SAUDI nº 51/2016, o Secretário de Tecnologia da

Informação informa:

Quando  demandas  extraordinárias  são  encaminhadas  à  STI,  estas  são  avaliadas

tecnicamente quanto a viabilidade de execução e esforço necessário. No período de

2016, a maioria das demandas extraordinárias recebidas foram de pequeno esforço,

não sendo necessária priorização frente aquelas previstas no Plano de Gestão. As

demandas  de  maior  esforço  foram  analisadas,  e  por  não  estarem  previstas  no

planejamento do órgão, foram devolvidas aos solicitantes sem execução, não tendo

sido necessário submeter ao SETI para deliberação. Nestes casos, a STI sugeriu a

inclusão no Plano de Gestão de 2017.

3.1 Constatação: Falha quanto à confiabilidade do indicador “Índice de

Execução do PDTI”
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Análise: De maneira geral, o acompanhamento da execução do PDTI pela alta

administração  é  feito  por  meio  das  Reuniões  de  Acompanhamento  Tático,  realizadas

trimestralmente, conforme estabelecido no PDTI.

Primeiramente, cabe ressaltar que para esta análise, foram utilizadas as atas das

RAT que ocorreram em abril e julho de 20162, em razão da vigência do PDTI atual (2016 e

2017). Da análise, foi possível constatar que houve acompanhamento do PDTI por meio dos

indicadores táticos “Índice de utilização do BI”,  “Índice de disponibilidade de serviços” e

“Índice de satisfação dos usuários”, na 12ª RAT.

Contudo, não houve menção ao “Índice de execução do PDTI” nas referidas

reuniões, mesmo em detrimento de este ser o principal indicador estabelecido pela STI para

medir a execução do planejamento de TI.

Além de não ser utilizado nas reuniões de acompanhamento, constatou-se que

o indicador apresenta inconsistência tanto na fórmula quanto no resultado aferido em sua

última medição. Tal fato também foi apontado previamente pelo Secretário de TI durante as

reuniões feitas por ocasião da auditoria. O Secretário ressaltou, em e-mail encaminhado no dia

14/12/2016, que o indicador não foi utilizado nas reuniões de acompanhamento justamente

por apresentar a inconsistência relatada. 

Na planilha encaminhada à AUDIN pela SGE, no dia 26/10/2016, contendo os

resultados do acompanhamento dos indicadores da STI, constam os valores do referido índice

para os meses de junho e setembro de 2016, medindo 20% e 100%, respectivamente. Ou seja,

uma medição de 100% indica que todas as ações planejadas para aquele período da RAT

estariam concluídas.

Entretanto, conforme Memorando nº 53/2016/STI, encaminhado em resposta à

SAUDI nº 49/2016, existe pelo menos uma ação com término previsto para setembro de 2016

que ainda não foi concluída. De acordo com o citado Memorando: 

Para  os  processos  de  “gerenciamento  de  mudanças”,  “gerenciamento  de

configuração e de ativo de serviço” e “gerenciamento de liberação e implantação” há

previstas no Plano de Gestão de 2016 – PG2016 – ações para seu mapeamento e

implantação no ano de 2016.

2 Até  o  fechamento  dos  trabalhos  ainda  não  havia  sido  disponibilizada  a  ata  da  3ª  RAT,  ocorrida  em
15/09/2016.
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Assim, o resultado apresentado no mês de setembro para o “Índice de execução

do PDTI”  não é fidedigno, pois mede 100% sem que todas as ações do período estejam

concluídas. 

Além disso, de acordo com a descrição constante na ficha de detalhamento, “o

indicador pretende acompanhar a execução do PDTI como um todo e a execução das ações

por objetivo”. No entanto, a medição apresentada em setembro de 2016 não representa a

execução do PDTI como um todo, já que o plano foi elaborado para dois anos e antes de

terminar o primeiro ano já conta com uma medição de 100%.

Isso ocorre porque a fórmula descrita para o indicador utiliza como base as

ações executadas  do objetivo  de contribuição  i até a data da RAT divididas  pelas ações

planejadas do objetivo de contribuição i até a data da RAT. Ou seja, a medição considera, por

trimestre, o que foi planejado e o que foi executado. 

Desse modo, o que está sendo medido é a execução das ações considerando-se

o período, mas não a execução do PDTI como um todo. Portanto, o indicador a ser utilizado

para  acompanhamento  da  execução  do  PDTI  pela  alta  administração  do  órgão  não  é

representativo.

Recomendação: Recomenda-se à STI que revise o “Índice de execução do

PDTI” de modo que ele possa representar a execução do planejamento de TI de maneira

efetiva.

4. Questão de Auditoria C – Mensuração do desempenho da TI

A questão  de  auditoria  C  teve  como  foco  analítico  a adequação  entre  os

indicadores e o planejamento da unidade. Em suporte à análise, foram aferidos os seguintes

aspectos: periodicidade com que os indicadores estão sendo colhidos  versus planejamento;

atingimento das metas relacionadas aos indicadores; simetria entre objetivos e indicadores;

capacidade  dos  indicadores  de  mensurar  o  atingimento  dos  objetivos  aos  quais  estão

vinculados;  e  o  resultado  dos  indicadores  na  dinâmica  de  retroalimentação  do  processo

decisório. 

Para verificação dos aspectos elencados, foram utilizados o PDTI 2016/2017,

as atas do Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia, do Subcomitê Estratégico de
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Tecnologia da Informação, e das Reuniões de Acompanhamento Tático, bem como dados de

indicadores inseridos no Channel.

A periodicidade na coleta dos indicadores constitui elemento essencial  para

análise do desempenho da unidade, possibilitando a implementação de soluções tempestivas

por  parte  dos  responsáveis,  evitando,  desse  modo,  o agravamento  de  problemas  que

demandariam, no futuro, maiores esforços visando uma correção de rumos. Observou-se que a

coleta dos indicadores tem ocorrido de forma alinhada ao planejamento no âmbito da STI,

sendo este o ponto de partida das análises ulteriores.

4.1. Informação: Presença de indicadores abaixo da meta estabelecida.

Foram analisados os dados de indicadores coletados de janeiro a setembro de

2016, restringindo-se a análise ao referido recorte temporal. Em linhas gerais, observou-se o

empenho da unidade no atingimento das metas estabelecidas. Todavia, impende ressaltar que

a meta não está sendo alcançada em relação aos seguintes indicadores: “Índice de utilização

do BI”, “Número de divulgações das ações da STI” e “Desenvolvimento e implantação do

processo eletrônico”. 

Ressalta-se, entre os indicadores cuja medição encontra-se abaixo da meta, a

presença de indicador com ênfase em comunicação (Número de divulgações das ações da

STI, ligado ao objetivo “Aprimorar os processos de comunicação da STI”), tema elencado

pela unidade na matriz SWOT do PDTI 2016/2017 no rol das fraquezas. 

Cumpre salientar que o panorama ora apresentado é passível de alteração até o

fim d  a frequência e  stipulada para as metas (anual). 

4.2 Constatação: Ausência de indicador capaz de mensurar em sua totalidade a

execução de objetivo de contribuição.

Análise:  Observou-se, na maioria dos casos, aderência entre os objetivos de

contribuição/estratégicos e seus respectivos indicadores. Pode-se classificar a mensuração dos

objetivos, por meio dos indicadores, como satisfatória, em que pesem eventuais distorções. 

Em  descompasso  com  o  quadro  geral,  constata-se  que  o  objetivo  de
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contribuição “Aprimorar os processos de comunicação da STI” não está sendo mensurado em

sua totalidade. Na descrição do objetivo lê-se:

Adoção de processos mais eficientes de comunicação interna para melhoria do fluxo

de trabalho da STI, bem como de comunicação externa para favorecer a integração

com as demais unidades do CNMP. (grifo nosso)

Conforme o PDTI 2016/2017, são vinculados ao objetivo de contribuição em

epígrafe  o  indicador  “Índice  de  satisfação  dos  usuários”  e  o  indicador  “Número  de

divulgações da STI”. Analisando-se a correlação entre os indicadores vinculados e a descrição

do objetivo de contribuição, percebe-se que os indicadores se referem à comunicação externa,

estando,  desse  modo,  ausente  do  PDTI  2016/2017  um  indicador  com  capacidade  de

mensuração da comunicação interna, a despeito de esse item ter sido definido pela unidade

como uma área passível de melhorias e como um objetivo de contribuição a ser alcançado.

No  que  concerne  ao  objetivo  de  contribuição  “Aperfeiçoar  a  gestão  e  a

governança de TI”, observa-se a vinculação com os indicadores “Índice de mapeamento de

processos da STI” e “Percentual de execução do orçamento da TI”. Constata-se que os dois

indicadores vinculados são relacionados à gestão de TI, inexistindo indicadores vinculados ao

referido  objetivo  de  contribuição  com  capacidade  de mensurar  o  aperfeiçoamento  da

governança de TI. 

Ressalta-se que a governança de TI não constitui atribuição somente da área de

TI da organização, sendo a TI um dos atores participantes do processo. Nessa linha, entende-

se que o mais adequado seria uma avaliação da evolução da governança externamente à STI.

Lembramos que o TCU mede a governança de TI nos órgãos da Administração

Pública Federal a cada dois anos, por meio do iGovTI (índice de governança de TI) e os

resultados gerados podem ser utilizados pela alta administração para o aperfeiçoamento da

governança de TI do CNMP.

Recomendação:  Recomenda-se  à  STI  que  promova  a  simetria  entre  os

objetivos de contribuição nos 2 e 5 do PDTI 2016/2017 e os seus respectivos indicadores

vinculados.
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4.3  Informação:  Utilização  insuficiente  dos  resultados  dos  indicadores  na

retroalimentação do processo decisório.

Visando analisar o impacto dos resultados dos indicadores nas decisões das

instâncias de governança do CNMP que possuam relação com os trabalhos desenvolvidos pela

STI,  foi  realizado um trabalho de análise documental com foco nas atas das reuniões do

CGCE,  SETI  e  das  Reuniões  de  Acompanhamento  Tático. Foi  utilizado  como  recorte

temporal o período de 2015 e 2016. Deve ser assinalado que o enfoque metodológico em

questão é restrito aos registros escritos, não abrangendo eventuais discussões que não foram

registradas.

Observa-se  nos  registros  das  reuniões  das  instâncias  de  governança  que  a

definição dos indicadores tem sido objeto de discussões, com maior ênfase no período de

estabelecimento do Grupo de Trabalho específico de indicadores. Não obstante, infere-se dos

documentos analisados que o desempenho efetivo, mensurado pelos indicadores, não tem sido

utilizado no processo de retroalimentação do processo decisório de maneira efetiva. 

No entanto, ressalta-se a complexidade desse tipo de análise, e embora não

tenha sido constatada, pelos registros escritos, uma efetiva utilização dos indicadores para

retroalimentação do processo, não se pode afirmar que esta não tenha existido, em virtude de

este  tipo  de  decisão  envolver  um  processo  dinâmico  que  nem  sempre  é  fielmente

documentado em atas de reunião. 

Cumpre salientar que a finalidade precípua dos indicadores é propiciar um

entendimento  claro  para  os  tomadores  de  decisão,  possibilitando  soluções  tempestivas,

evitando-se soluções de continuidade em relação ao planejamento da instituição. O custo de

capital  humano e  de infraestrutura  utilizado no estabelecimento  e  coleta  dos  indicadores

enseja utilização de seus resultados, de forma condizente, propiciando uma visão clara da

Administração na definição dos rumos institucionais. 

Sendo  assim,  em  que  pese  o  avanço  institucional  no  estabelecimento  de

diretrizes  e  indicadores  para  mensurar  o  desempenho,  considera-se  que  o  trabalho

desenvolvido terá atingido com êxito o objetivo se os resultados obtidos estiverem presentes

no âmbito das reuniões das instâncias de governança corporativa do órgão.
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5. Questão de Auditoria D – Orçamento de TI 

A Questão de Auditoria D buscou verificar se o orçamento de TI tem sido

executado a contento.  Para  tanto foram analisados o orçamento de 2015 e de 2016 (até

outubro) e foram abordados os seguintes aspectos: montante de recursos disponibilizados à TI

ao longo dos últimos exercícios; ritmo de empenho no decorrer do exercício; relação entre

empenho e liquidação; percentual de execução de despesas correntes; percentual de execução

de despesas de investimento; e percentual de execução de restos a pagar.

O orçamento disponibilizado para a STI teve uma diminuição considerável, de

aproximadamente 50%, entre os anos de 2014 e 2015, e em 2016 manteve-se bastante similar

ao de 2015.

Tabela 1: Orçamento Disponibilizado para a STI

2014 2015 2016

R$ 5.489.229,73 R$ 2.774.457,00 R$ 2.613.795,49

A tabela a seguir demonstra a execução orçamentária de 2015 e 2016 (até 7 de

dezembro):

Tabela 2: Execução do orçamento 

Ano
Natureza de

despesa
Desp. Empenhadas

(E)
Desp.

Liquidadas (L)
(L)/(E)

Restos a
Pagar pagos

2015

Desp. 
Correntes

R$ 1.514.068,66 R$ 962.377,61 63,50%
95,00%

Investimento R$ 617.530,00 R$ 2.530,00 0,40%

TOTAL R$ 2.131.598,66 R$ 964.907,61 45,20%

2016 (até
6/12/2016)

Desp. 
Correntes

R$ 1.419.728,46 R$ 915.954,15 64,51%

78,00%
Investimento R$ 772.895,00 R$ 0,00 0,00%

TOTAL R$ 2.192.623,46 R$ 915.954,15 41,77%
Fonte: SIAFI

Tanto em 2015, quanto em 2016, o percentual médio de orçamento de custeio e

orçamento de investimento foi de 70% e 30%, respectivamente, relativamente aos recursos
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Ressalta-se o caráter distinto de padrão de execução orçamentária entre as despesas

correntes  e  os  investimentos.  Tipicamente  os  investimentos  de  TI  são  apenas

empenhados no ano corrente, ficando as demais etapas como restos a pagar em

exercícios posteriores. (Relatório do Acórdão TCU nº 228/2015-P, item 20).

O Acórdão demonstra um percentual de aproximadamente 80% de execução

das despesas correntes de TI entre 2010 e 2013 na Administração Pública Federal;  e  um

percentual de aproximadamente 30% de execução de despesas de investimento.

Em 2015 não houve melhora em relação à execução das despesas correntes

(conforme  havia  sido  recomendado  na  auditoria  anterior),  mantendo-se  praticamente  no

mesmo percentual: 63,97% em 2014 e 63,50% em 2015.

Cabe ressaltar que, até o ano de 2015, parte do orçamento da STI se destinava

ao atendimento de iniciativas de outros setores que, por vezes, não realizavam a execução

adequada. Segundo o Secretário de TI, em e-mail do dia 14/12/2016:

(…)  Espera-se  que  esta  tendência  se  reverta  em 2016,  já  que  foi  realizada  no

exercício a alocação de orçamento destinado a aquisições de TI em Planos Internos

gerenciados por outros setores. 

Outro ponto relevante é que, no início do exercício, as iniciativas do Plano de

Gestão relacionadas a investimento da STI para o ano de 2016 foram suspensas por falta de

orçamento. Somente no mês de agosto, conforme ata da 6ª reunião ordinária do SETI, foi

aprovada a reativação das iniciativas pelo Subcomitê, bem como o pedido de remanejamento

de R$ 318.308,02 e de uma dotação extra de R$ 340.486,98. Desse modo, somente após esse

período a STI teve orçamento de investimento disponível para execução. 

Até o momento não é possível traçar uma análise definitiva quanto à execução

das despesas correntes de 2016, porém, como até 6 de dezembro de 2016 o percentual de

execução  estava  em 64,51%,  é  provável  que  a  execução  final  não  atinja  um percentual

satisfatório.

Conforme demonstrado na Tabela 2 acima, em 2015, houve uma execução de

apenas 0,4% do orçamento de investimento,  e em 2016 (até 06/12) nenhuma despesa de

investimento havia sido executada. 

Assim, por mais que se reconheça a dificuldade de execução de despesas de

investimento durante o exercício, nota-se que o percentual atingido pelo CNMP é bastante
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baixo, portanto, passível de melhora.

Recomendação: Recomenda-se à STI que se empenhe no sentido de executar

o orçamento do exercício, tanto em relação às despesas correntes quanto em relação às de

investimento, buscando atingir percentuais satisfatórios, e/ou, no mínimo, equivalentes aos da

Adm. Pública Federal.3

6. Questão de Auditoria E – Processo de gerenciamento de serviços de TI

A presente questão tinha por objetivo verificar se o processo de gerenciamento

de serviços de TI tem sido executado conforme as boas práticas. Para tanto, foram requeridas

informações  a  respeito  da  existência  de  catálogo  de serviços,  além  de  processos  de

gerenciamento de: i) continuidade de serviços de TI; ii) mudanças; iii) configuração de ativos;

iv) liberação e implantação; v) incidentes; e vi) problemas. 

6.1 Constatação: Ausência de catálogo de serviços formalmente instituído.

Análise: Por meio do Memorando nº 053/2016/STI, a STI informa que “(…)

não possui Catálogo de Serviços formal publicado. No entanto, há em andamento ação de

confecção deste artefato (…)”.  A STI encaminhou em anexo ao memorando documentos

preliminares que contêm um esboço do catálogo de serviços, porém, não informou prazo para

a sua implementação.

O Modelo ITIL define Catálogo de Serviços como uma “declaração escrita de

todos os serviços disponíveis de TI, níveis padrões de fornecimento e respectivas opções de

escolha”, em que um serviço é definido como “um ou mais sistemas de TI que habilitam um

processo de negócio”.4

Há muitas vantagens em se criar  um catálogo de serviços,  sendo uma das

principais  a  definição  clara  dos  serviços  a  serem  fornecidos  aos  usuários,  com  suas

3 Nesse caso,  optou-se por baixar a recomendação anterior  que somente abordava a execução de despesas
correntes e emitir uma nova recomendação abrangendo os dois tipos de despesa.
É importante ressaltar que a STI possui, no PDTI, indicador responsável por medir o percentual de execução do
orçamento de TI. No entanto, diferentemente do critério utilizado pela AUDIN (e pelo TCU) para demonstrar a
execução (despesas liquidadas/despesas empenhadas), a STI utiliza a fórmula: recursos empenhados/recursos
disponibilizados*100.
4 http://www.milldesk.com.br/o-que-e-catalogo-de-servicos/#.WCTWtiRMZR0 (Acesso em 10/11/2016)
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características,  regras,  requisições,  prazos,  etc.  Além  disso,  a  padronização  dada  a  um

eventual  incidente  relacionado  a  um  serviço  auxilia a  equipe  de  suporte  no  melhor

atendimento e resolução do chamado.

A utilização  do  catálogo  de  serviços  é  recomendável para  entidades  que

queiram  implementar  o  gerenciamento  de  nível  de  serviço  de  acordo  com  as  melhores

práticas.

Quanto aos processos, a STI informou que possui mapeados e implantados os

processos  de  “gerenciamento  de  incidentes”  e  de “gerenciamento  de  problemas”,  ambos

constantes  de  manual  publicado  na  intranet

(http://www.cnmp.mp.br/intranet/images/Documentos/Manuais/Manuais_de_Processos/MAN

UAL-STI.pdf).  Também  se  encontra  disponível  no  referido  manual o  processo  de

“gerenciamento de liberação e implantação”.

Quanto aos processos de “gerenciamento de mudanças” e de “gerenciamento

de configuração de ativos” informou que há iniciativas no Plano de Gestão que preveem a sua

execução para 2016.

O Secretário de TI conclui as suas informações informando que:

(…)  não há  previsão nesse  momento da criação do Plano  de  Continuidade dos

Serviços de TI. A criação desse plano só será possível quando houver a definição

pelo  CNMP de  seu  Plano  de  Continuidade  de  Negócios. (…)  Como  ação  de

contingência pela inexistência do Plano de Continuidade dos Serviços de TI, a STI

previu no Plano de Gestão 2016 a iniciativa 'CNMP_PG_16_STI_041', que trata da

revisão do PDTI 2016/2017 para inclusão de capítulo descrevendo a contingência

operacional adotada pela STI em seu ambiente tecnológico.

Recomendação:  Recomenda-se à  STI que implante,  no âmbito  do CNMP,

catálogo de serviços de TI.

6.2 Informação: Ainda relativamente aos serviços, avaliamos se a TI mede a

satisfação  do  usuário  em relação aos  serviços  que presta.  Observamos que  existem dois

indicadores, um de nível tático e outro de nível operacional para realizar tal medição.

O primeiro, de nível tático, é o “Índice de Satisfação dos Usuários”, que avalia

o  atendimento  quanto  aos  chamados  (helpdesk)  após  cada  solicitação  do  usuário.  Já  o
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indicador estratégico “Satisfação do usuário com as soluções de TI” é medido por meio de

questionário periódico aplicado no âmbito da pesquisa de clima organizacional.

Em 26/09/2016, foi publicado na intranet o resultado da pesquisa de satisfação

interna 2014 e 2015, realizada entre 07 e 18/12/2015, em que constam os resultados em

relação à satisfação do usuário com as soluções de TI (2015). Foram avaliados critérios como:

atendimento oferecido pela STI, qualidade dos equipamentos e serviços de escritório, sistemas

de informação oferecidos pela STI, e sistema ELO.

De maneira geral,  os itens alcançaram um percentual de 74% das respostas

entre “bom” e “ótimo”. (Esse total não levou em consideração as notas vinculadas ao sistema

ELO).

A  próxima  avaliação  resultará  da  aplicação  da  pesquisa  de  clima

organizacional  prevista  no  Plano  de  Gestão  (iniciativa  CNMP_PG_16_COGP_029)  que

incluiu a mensuração da satisfação dos usuários da TI e foi realizada entre os dias 9/11 e

2/12/2016.

7. Questão de Auditoria F – Gestão de riscos relacionada à TI

A questão de auditoria F teve por finalidade avaliar a eficácia da gestão de

riscos relacionada à TI. Com esse intuito, verificou-se a existência de processo de estimativa

de  riscos  relacionada  à  TI;  ações  tomadas  pela  área para  reduzir  a  probabilidade,  as

consequências negativas, ou ambas, associadas aos riscos estimados e/ou aqueles elencados

no  PDTI;  a  forma  como  ocorre  o  processo  de  comunicação  dos  riscos  no  âmbito  da

governança de TI;  e a existência de política de retenção de riscos definida pela instância

competente.

Em resposta à SAUDI nº 51/2016-CNMP, que solicitava informações sobre os

itens  de  verificação  supracitados,  a  unidade  informa,  por  meio  do  Memorando  nº

055/2016/STI,  que o  processo  de gestão  de riscos  não está  implementado no  âmbito  da

governança de TI do CNMP, inexistindo tratamento sistemático em relação aos riscos, apenas

ações pontuais. 

Nota-se  que  no  PDTI  2016/2017  existe  um tópico  destinado  à  Gestão  de

Riscos, em que são elencados riscos relacionados às ações constantes do planejamento. Para
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cada risco elencado, são relacionadas ações de prevenção, mitigação e contingência, além do

responsável pela gestão de cada um dos riscos.

No entanto, acredita-se que este tópico do PDTI representa um embrião da

gestão de riscos de TI, uma vez que o próprio responsável pela área informou que não há um

tratamento sistemático em relação aos riscos.

Ademais,  mostra-se  necessário  que  o  CNMP finalize  seu  trabalho  sobre  a

Política de Gestão de Riscos do órgão (Portaria CNMP-SG nº 186/20165) para que, dessa

forma, a STI implemente seu processo de gestão de riscos e a AUDIN esteja apta a avaliar

seus controles.  

Na 6ª reunião ordinária do SETI, ocorrida no dia 10/08/2016, foi submetida

uma proposta de Política de TI do CNMP, onde está definida a obrigatoriedade da existência

de processo de gestão de riscos, bem como suas diretrizes mínimas. A minuta da referida

política foi analisada pela AUDIN no decorrer dos trabalhos. 

No entanto, pelo fato de ainda não estarem formalmente instituídas a Política

de Gestão de Riscos e a Política de TI do CNMP, não há como a AUDIN avaliar e opinar

sobre a gestão de riscos de TI, deixando este assunto para ser analisado em trabalhos futuros

de auditoria.

5 Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho, vinculado ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
(CGCE), incumbido de propor a Cadeia de Valor, a Política de Gestão de Riscos e a Política de Segurança
Institucional do CNMP e dá outras providências
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PARTE II - Acompanhamento das Recomendações do Relatório de Auditoria nº 06/2013,

05/2014 e 02/2015

Relatório de Auditoria nº 06/2013

Recomendação 5:

-Envidar esforços no sentido de atualizar e difundir com efetividade os efeitos do disposto na

Portaria CNMP-PRESI nº 30/2010.

No momento da expedição desta recomendação, constatou-se que a Portaria

CNMP-PRESI  nº  30/2010,  ainda  vigente, já  se  encontrava  desatualizada  e  não  era

devidamente difundida e aplicada. Observou-se, também, que o CNMP não tinha um Plano de

Segurança da Informação que estabelecesse diretrizes e procedimentos operacionais.

Em que pese tal situação ainda persistir,  atualmente existem duas minutas de

Portaria que tratam sobre a instituição da Política de Tecnologia da Informação e sobre os

critérios de uso dos ativos de Tecnologia da Informação do Conselho Nacional do Ministério

Público, encaminhadas a esta AUDIN por meio de Memorando nº 51/2016/STI, em resposta à

SAUDI nº 48/2016-AUDIN/CNMP.

Dessa  forma,  até  que  os  normativos  sejam  publicados,  considera-se  a

recomendação 5 pendente de execução. 

Relatório de Auditoria nº 05/2014

Recomendação 6

- Iniciar  ações  no  sentido de estabelecer  uma Política de Segurança da Informação no

CNMP, a exemplo da classificação da informação, da análise de riscos, e da instituição de

um comitê de segurança da informação, a fim de que em um período razoável, o órgão esteja

apto a implementar uma Política de Segurança da Informação institucional.

Existe uma proposta de resolução (Proposição nº 1501/2013-36) que pretende

instituir a Política de Segurança Institucional e o Sistema Nacional de Segurança Institucional

do Ministério Público. Essa proposição está aguardando julgamento pelo Plenário do CNMP.

Ademais,  a  Portaria  CNMP-SG  nº  186/2016,  que  dispõe sobre  grupo  de
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trabalho  vinculado  ao  CGCE  (GT-Riscos),  prevê  como  um  dos  resultados  do  grupo,  a

elaboração de proposta de política e implementação da gestão da segurança institucional, a ser

submetida à apreciação do CGCE. O prazo estipulado para a finalização das atividades é

fevereiro de 2017.

Assim, até que a Política de Segurança Institucional, que servirá de guia para a

Política  de  Segurança  da  Informação  do  CNMP,  não  seja  instituída,  considera-se  a

recomendação 6 do relatório de auditoria nº 06/2013 pendente de execução. 

Recomendação 7:

- Considerar em seus estudos a viabilidade de se instalar uma sala-cofre ou outra alternativa

que contemple os requisitos de segurança adequados à proteção dos dados do CNMP.

Este item foi objeto de avaliação na 1ª janela de acompanhamento realizada

por  esta  AUDIN,  oportunidade em que  se  constatou  a  implementação  de  uma “Solução

integrada de infraestrutura de alta disponibilidade (Siad)”, considerada adequada à segurança

de dados, conforme Memorando nº 027/2016/STI, de 29/06/2016. No  entanto,  restaram

providências quanto ao deslocamento do cofre de mídias ao novo local disponibilizado pela

COENG/SA. 

Recentemente, o cofre foi instalado na sala técnica norte localizada no andar

térreo, conforme constatado em inspeção física realizada no dia 15/12/201.

Desse modo, a recomendação 7 está acatada. 

Recomendação 9.3

- Estudar a possibilidade de implementar um portfólio de competências técnicas e gerenciais

para servidores que atuam na área de TI, com o intuito de direcionar estrategicamente as

ações de capacitação desses profissionais. 

Esta  recomendação  foi  objeto  de  análise  da  Nota  Técnica  nº  112/2016-

AUDIN/CNMP, emitida por ocasião do acompanhamento das recomendações de auditoria

sobre gestão de pessoas.

Em resposta à SAUDI nº 50/2016-AUDIN/CNMP, a Coordenadoria de Gestão

de Pessoas informou, por  e-mail do dia 03/11/2016, que está na fase inicial do projeto de

gestão por competências do CNMP. De acordo com o Coordenador de Gestão de Pessoas
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Substituto:

Devido à complexidade da ação, optou-se por dividir o projeto em fases.

A primeira fase vai de julho/2016 a agosto/2017 e, nela, contemplam as seguintes

ações:

-Mapeamento das competências organizacionais;

-Mapeamento das competências comuns;

-Mapeamento das competências gerenciais.

Aqui, serão levantadas as competências necessárias para o CNMP atingir os seus

objetivos organizacionais.

Para a segunda etapa (setembro/2017 a dezembro/2018) estão previstas duas ações

principais:

-Levantamento do gap de competência dos gestores (lacuna entre o necessário e o

existente);

-Criação de trilhas de desenvolvimento gerencial.

Por fim, após criar os programas de desenvolvimento gerencial, as competências

específicas (técnicas) das unidades serão mapeadas, incluindo a STI, para levantar a

lacuna e criar as demais trilhas de desenvolvimento.

Assim,  nota-se  que  o  desenvolvimento  de  um  portfólio  de  competências

técnicas e gerenciais para os servidores da área de TI ocorrerá no contexto do mapeamento de

competências para o órgão como um todo, com previsão de término ao final de 2018.

Desse modo, considera-se a recomendação 9.3 pendente de execução.

Relatório de Auditoria nº 02/2015

Recomendação 4.3a:

-Quando da identificação de soluções similares disponíveis em outras entidades da Adm.

Pública, empreenda estudos (e faça-os constar do processo) no sentido de averiguar a sua

aderência à solução pretendida pelo CNMP, assim como a viabilidade de sua implementação

no  órgão,  nos  termos  da  Análise  da  Viabilidade  da  Contratação  (Resolução  CNMP nº

102/2013, art. 10 a 12).

A presente recomendação não fez parte do escopo da presente auditoria. Por

essa  razão,  mantém-se  o  status  do  Relatório  de  Auditoria  nº  08/2015,  pendente  de
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verificação.

Recomendação 5:

- Empenhe-se no sentido de executar o orçamento do ano, no mínimo no tocante às despesas

de  custeio,  para  que  mantenha  uma execução  orçamentária  satisfatória  no  decorrer  do

exercício.

A presente recomendação foi tratada no item 5.1 do presente relatório, ocasião

em que foi efetuada nova recomendação (mais abrangente do que a original).

Assim, considera-se a recomendação 5 baixada e passa-se a acompanhar a este

assunto na recomendação 5.1 deste relatório de auditoria.

Relatório de Auditoria nº 01/2016

Recomendação 2.1a

- Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação que, nos casos de aquisição de

soluções que contemplem treinamento, adote, nos editais e termos de referência, critérios

para pagamento de acordo com a entrega de cada parcela do objeto, de forma a obedecer as

fases de recebimento e pagamento previstas nas Leis nº 8.666/93 e 4.320/64.

Essa recomendação não fez parte do escopo da presente auditoria, razão pela

qual será acompanhada em trabalhos futuros.
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VI – CONCLUSÃO

Com base nas considerações apresentadas neste Relatório, recomenda-se o seu

envio  à  Presidência  e  à  Secretaria-Geral,  para  ciência,  e  à  Secretaria  de  Tecnologia  da

Informação, para adoção de providências. 

BÁRBARA GOMES ARAUJO FERNANDES
Analista de Controle Interno

GUILHERME PINHEIRO GUEDES
Técnico Administrativo

RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT
Coordenadora de Auditoria

De acordo,

ANTONIO GOMES FERREIRA
Auditor-Chefe do CNMP
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Anexo I – Relatório de Auditoria nº 02/2016

Quadro de Consolidação das Recomendações da Auditoria Interna

Item Recomendação Unidade

3.1
Recomenda-se à STI que revise o “Índice de execução do PDTI” de
modo que ele possa representar a execução do planejamento de TI
de maneira efetiva.

STI

4.2
Recomenda-se à STI que promova a simetria entre os objetivos de
contribuição nos 2 e 5 do PDTI 2016/2017 e os seus respectivos
indicadores vinculados.

STI

5.1

Recomenda-se à STI  que se empenhe no sentido  de executar  o
orçamento  do  exercício,  tanto  em relação  às  despesas  correntes
quanto em relação às de investimento, buscando atingir percentuais
satisfatórios, e/ou, no mínimo, equivalentes aos da Adm. Pública
Federal.

STI

6.1
Recomenda-se à STI que implante, no âmbito do CNMP, catálogo
de serviços de TI.

STI
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Anexo II – Relatório nº 02/2016

Quadro Consolidação do Acompanhamento das Recomendações do Relatório de Auditoria nº

06/2013

Item Unidade Recomendação Status

5 STI
Envidar  esforços  no  sentido  de  atualizar  e  difundir com
efetividade os efeitos do disposto na Portaria CNMP-PRESI nº
30/2010

Pendente de
Execução

Quadro Consolidação do Acompanhamento das Recomendações do Relatório de Auditoria nº

05/2014

Item Unidade Recomendação Status

6 PRESI

Iniciar  ações  no  sentido  de  estabelecer  uma  Política  de
Segurança  da  Informação  no  CNMP,  a  exemplo  da
classificação  da  informação,  da  análise  de  riscos,  e  da
instituição de um comitê de segurança da informação, a fim de
que  em  um  período  razoável,  o  órgão  esteja  apto  a
implementar  uma  Política  de  Segurança  da  Informação
institucional.

Pendente de
Execução

7 STI --- Acatada

9.3 COGP

Estudar  a  possibilidade  de  implementar  um  portfólio de
competências técnicas e gerenciais para servidores que atuam
na área de TI, com o intuito de direcionar estrategicamente as
ações de capacitação desses profissionais.

Pendente de
Execução

Quadro Consolidação do Acompanhamento das Recomendações do Relatório de Auditoria nº

02/2015

Item Unidade Recomendação Status

4.3a STI

Quando da identificação de soluções similares disponíveis em
outras entidades da Adm. Pública, empreenda estudos (e faça-
os  constar  do  processo)  no  sentido  de  averiguar  a  sua
aderência  à  solução pretendida  pelo  CNMP,  assim como a
viabilidade de sua implementação no órgão,  nos termos da
Análise da Viabilidade da Contratação (Resolução CNMP nº
102/2013, art. 10 a 12).

Pendente de
Verificação

5 STI ---- Baixada
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Quadro Consolidação do Acompanhamento das Recomendações do Relatório de Auditoria nº

01/2016

Item Unidade Recomendação Status

2.1a STI

Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação que,
nos  casos  de  aquisição  de  soluções  que  contemplem
treinamento, adote, nos editais e termos de referência, critérios
para pagamento de acordo com a entrega de cada parcela do
objeto,  de  forma  a  obedecer  as  fases  de  recebimento e
pagamento previstas nas Leis nº 8.666/93 e 4.320/64.

Sem análise
da AUDIN
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