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Senhora Coordenadora-Geral, 

O presente Levantamento, realizado em órgãos da administração 

estadual, dá continuidade aos trabalhos na área de Tecnologia da Informação 

(TI) desenvolvidos pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD,  

atribuição prevista no Ato Normativo n.º 131/2013, objetivando a realização de 

um diagnóstico da situação de Governança de TI atuante naqueles órgãos 

jurisdicionados, visando a subsidiar as ações de fiscalização deste Tribunal 

nesta área e orientá-los quanto a ações que conduzam ao incremento dos 

respectivos níveis observados. 

Retorna o presente, a esta Coordenadoria face ao despacho da CPR 

de fls. 1190/1191, encaminhando os documentos nele elencados e assinalando 

o silêncio quanto aos ofícios PRS/SSE/CSO n.os 14367/13, 14369/13, 14374/13 

e 14387/13. 

Da análise 

Ab initio, reproduz-se a seguir o voto proferido em sessão Plenária 

de 30.04.2013, pelo Conselheiro-Relator Marco Antonio Barbosa de Alencar:  

VOTO 

1 - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado da 
Casa Civil, com base no disposto no art. 6º, § 1º, da Del. TCE-
RJ n.º 204/96, a ser efetivada na forma do art. 3º da Del. TCE-
RJ nº 234/2006, alterada pela Del. TCE-RJ nº 241/2007, ou, na 
impossibilidade, na ordem sequencial do art. 26, do Regimento 
Interno desta Corte, para que, no prazo legal, através de seus 
Agentes competentes, sejam adotadas as providências 
necessárias, visando à observância da seguinte 
Recomendação: 

• implementação das ações, com vistas ao incremento 
dos níveis de GOVERNANÇA de Tecnologia da 
Informação - TI, nos Órgãos Auditados e em toda a 
Administração Estadual, com base nas informações 
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constantes do presente Relatório de Auditoria 
Governamental. 

2 – Pela COMUNICAÇÃO aos atuais Titulares dos Órgãos 
Estaduais a seguir relacionados, com base no disposto no art. 
6º, § 1º, da Del. TCE-RJ n.º 204/96, a ser efetivada na forma do 
art. 3º da Del. TCE-RJ nº 234/2006, alterada pela Del. TCE-RJ 
nº 241/2007, ou, na impossibilidade, na ordem sequencial do 
art. 26, do Regimento Interno desta Corte, para que tomem 
Ciência do inteiro teor deste Relatório de Auditoria 
Governamental e deste Voto, bem como, no prazo legal, 
através de seus Agentes competentes, e com base nas 
informações constantes do presente Levantamento, sejam 
implementadas, em seus órgãos, ações que visem o 
incremento da Gestão e da Governança de TI: 

• Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 
SEPLAG; 

• Secretaria de Estado de Saúde - SES; 

• Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC; 

• Secretaria de Estado de Segurança - SESEG; 

• Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ; 

• Procuradoria Geral do Estado - PGE; 

• Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ; 

• Companhia Estadual de Água e Esgoto - CEDAE; 

• Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro 
– DETRAN/RJ;  

• Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – 
TJ/RJ. 

3 – Pela CIÊNCIA ao Órgão de Instrução competente, 
objetivando o futuro Monitoramento das providências 
efetivamente adotadas pelo CONSETI, bem como pelos 
Órgãos Auditados e em toda a Administração Estadual, visando 
o cumprimento das Determinações proferidas através da 
presente Decisão Plenária. 

4 – Por DETERMINAÇÃO à Secretaria Geral das Sessões – 
SSE, para que, ao materializar a presente Decisão, remeta 
cópia do Relatório do Corpo Instrutivo e do parecer do 
Ministério Público Especial (fls. 437 a 460), bem como do 
inteiro teor deste Voto. 

 

Ressalte-se que o presente Levantamento realizou um diagnóstico 

da situação de Governança de TI que servirá de base para futuras auditorias, 
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bem como marco inicial de um índice de governança que passará a ser 

monitorado com regularidade.  

A Resposta da CEDAE, Documento TCE-RJ n.o 017.650-1/13, 

assinala que houve um erro no que tange ao orçamento de TI. Tal falha se 

deveu a erro de digitação e não comprometeu o trabalho realizado, refletindo-

se apenas na análise às fls. 454v, verbis:  

Observou-se ainda que dois órgãos estaduais, Cedae e TJ-RJ, 
apresentam despesas com TI bastante expressivas associadas 
a níveis intermediários de governança de TI, cenário que 
merece atenção do ponto de vista do risco de possível 
ineficiência da área de TI.  

Faz-se mister retificar e ratificar o parágrafo supra passando a 

vigorar a seguinte redação: 

“Observou-se que o TJ-RJ, apresentou despesas com TI bastante 

expressivas associadas a níveis intermediários de governança de TI, cenário 

que merece atenção do ponto de vista do risco de possível ineficiência da área 

de TI.” 

O presente Levantamento tem adicionalmente um fim em si só, de 

inestimável valor, como indutor de melhorias na Governança de Tecnologia da 

Informação – TI, conforme se observa nos trechos transcritos a seguir. 

 

Resposta da PGE Documento TCE-RJ n.o  015.206-2/13,  às fls. 879: 

De todo modo, o Relatório elaborado por esse TCE foi 
recebido como relevante instrumento de orientação e será 
usado na busca, que a PGE sempre empreende, de 
aperfeiçoamento contínuo de seus processos de contratação e 
gestão em TI, orientando-se sempre pelas melhores práticas 
em uma formatação compatível com sua missão institucional. 
(grifou-se) 

 

Resposta da SES Documento TCE-RJ n.o  017.408-6/13, às fls. 891: 

O resultado deste relatório será de extrema importância 
para que a Secretaria Estadual de Saúde reavalie a 
Governança de TI e faça as mudanças necessárias para que 
reflita na qualidade prestada ao cidadão do Estado do Rio de 
janeiro. (grifou-se) 
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Resposta do PRODERJ Documento TCE-RJ n.o  015.030-1/13, às 

fls. 877: 

O PRODERJ interagiu fortemente com a Secretaria de 
Estado da Casa Civil, através de diversas reuniões, resultando 
em um projeto básico que possibilitou a realização de uma 
licitação na modalidade Concorrência - CCOO3/11, para a 
contratação de serviços especializados de planejamento e 
desenvolvimento de ações voltadas para a Governança de TIC 
do Estado do Rio de janeiro. 

Com a contratação de empresa especializada, a PwC — 
PricewaterhouseCoopers, a partir de 16/01/2012, está em 
desenvolvimento o Projeto Plano Estratégico de TIC para o 
Governo do Estado”, com a proposição de um novo Modelo de 
Governança para TIC no Estado, incluindo processos de 
aperfeiçoamento do Decreto do CONSETI — Conselho 
Estadual de Tecnologia da Informação 

Essas ações estão sendo formuladas em alinhamento com o 
Plano Estratégico do Governo do Estado produzido em 2007 e 
buscará uma otimização na Governabilidade sobre os recursos 
de TIC, com um aumento significativo na eficiência, eficácia e 
qualidade nos serviços prestados a população. 

Desta forma, procuraremos fortalecer o CONSETI, o 
papel do PRODERJ como Órgão Gestor de TIC no 
Governo, fomentar a realização de PDTIs setoriais e a 
importância da segurança da informação para o tratamento 
dos dados armazenados bem como avançar e melhorar as 
contratações e gestão de TIC no Estado e, 
consequentemente. o iGovTI — índice de governança de Ti. 
(grifou-se) 

 

Resposta do DETRAN-RJ Documento TCE-RJ n.o 013.913-3/13 às 

fls. 971: 

Antes do ano 2008, os recursos para evolução da 
plataforma de sistemas aplicativos do DETRAN-RJ estavam 
esgotados há alguns anos. por total falta de investimentos até 
em tão O próprio TCE vinha recomendando desde 2007 
melhorias nos sistemas do DETRAN-RJ (relatório TCE RJ 
106.212-8/2009), reiterando a necessidade de medidas 
urgentes de correção fragilidades operacionais face aos 
problemas causados pela degradação devido ao tempo de uso, 
a falta de atualização tecnológica dos produtos e equipamentos 
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com a dificuldade para inserção de o de novas funcionalidades 
nos sistemas aplicativos, tornava-se cada vez mais 
impraticáveis atender as operações com o nível adequado e as 
demandas do DETRAN-RJ em do crescimento de usuários e 
transações.  

 

Resposta da SEFAZ/RJ Documento TCE-RJ n.o 014.556-8/13 às fls. 

875: 

Informamos que já foram iniciadas por esta ATI ações que 
visam o incremento dos níveis de Governança de TI, quais 
sejam: 

• Elaboração do Plano Diretor de Informática da Secretaria 
de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, SEFAZ/RJ, para o 
período 2013-2016 previsão de conclusão 07/2013, Processo 
n.o E-04/005169/2012; 

• contratação de empresa especializada para planejamento, 
implantação, consultoria, operação e gestão de suporte a 
serviços conforme as melhores práticas preconizadas pela ITIL, 
abrangendo 05 processos de gerenciamento de incidentes, 
problemas. Configuração e mudanças, em andamento, 
Processo n.o E-04/009.453/2011; 

• Contratação de consultoria para avanço no nível de 
maturidade do processo de desenvolvimento de software, do 
nível MPS-BR G para F, Processo n.o E04/056/93/2013. 

 

Resposta da SEEDUC Documento TCE-RJ n.o 017.768-4/13 às fls. 

604: 

Diante de todo o exposto acima e certos de sua 
compreensão, gostaríamos de, parabenizar o pelo 
pioneirismo no trabalho de auditoria da situação de 
Governança de TI de alguns importantes órgãos do Estado 
do Rio de Janeiro. Entendemos que esse trabalho é de vital 
importância para que as equipes de TI desses órgãos 
tenham, cada vez mais, um olhar atento para essa matéria 
tão importante para o melhor planejamento e 
monitoramento dos serviços de TI prestados aos 
servidores públicos e a população do Rio de janeiro, que é a 
Governança de TI. Para a SEEDUC em especial, este 
trabalho se mostra de grande valia pois além de podermos 
explicitar alguns pontos de difícil explanação quando da 
resposta a um questionário com perguntas objetivas, também 
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temos a oportunidade de fazer uma auto avaliação e 
verificar que alguns pontos no que tange a Governança de 
TI, de fato precisam ser aprimorados e tratados de forma 
mais próxima. (grifou-se) 

 

Resposta da CEDAE Documento TCE-RJ n.o 017.650-1/13 às fls. 

895: 

Finalizando ratificamos assim nos estimas a esta alta corte, 
parabenizando-a por esta iniciativa do levantamento e 
conclusões dos indicadores de governança corporativa em 
tecnologia da Informação na administração pública e que 
certamente contribuirão para a melhoria dos serviços 
prestados à população do Rio de Janeiro. (grifou-se) 

 

Considerando que o voto supra não estabeleceu a obrigatoriedade 

de resposta a esta Corte, não é relevante o silêncio quanto aos ofícios 

PRS/SSE/CSO n.os 14367/13, 14369/13, 14374/13 e 14387/13; 

Considerando o caráter informacional do diagnóstico realizado pelo 

presente Levantamento e o efeito indutor de melhorias na Governança de 

Tecnologia da Informação – TI nos órgãos auditados; 

Considerando que os Documentos TCE-RJ n.os 017.408-6/13, 

017.768-4/13, 014.556-8/13, 015.206-2/13, 015.030-1/13, 017.650-1/13 e 

013.913-3/13, acostados às fls. 505/1189, encaminhados em atenção aos 

Ofícios PRS/SSE/CSO n.os. 14371/13, 14373/13, 14377/13, 14379/13, 

14381/13, 14383/13, e 14386/13, informam quanto a providências tomadas 

pelos respectivos órgãos. As providências adotadas serão verificadas in loco 

em futuros trabalhos a serem realizados pela CAD e também se refletirão em 

nova avaliação a ser realizada por meio de levantamento. 

 

Conclusão: 

 

Diante de todo o exposto, submete-se o presente a consideração 

superior, com as seguintes propostas: 
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I- Seja dada Ciência do teor dos Documentos TCE-RJ n.os 017.408-

6/13, 017.768-4/13, 014.556-8/13, 015.206-2/13, 015.030-1/13, 017.650-1/13 e 

013.913-3/13 

II- Arquivamento dos Autos. 

 

CAD, 23/08/2013 
 
 
 
 

 

CARLOS EDUARDO HENRIQUES FEIO DE LEMOS 
Técnico 

 Matrícula  02/003796 
 

 
Sra. Subsecretária-Adjunta da SSR, 
 
 Conforme proposto na informação retro, submeto o presente para a 
devida apreciação superior. 
 

CAD, 23/08/2013 
 
 
 
 
 

 

MARCIA VASCONCELLOS CARVALHO 
Coordenador-Geral 
Matrícula 02/003525 


