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1 – RESUMO 

 
 

 

 

 
O presente levantamento na área de Tecnologia da Informação (TI) 

objetivou a realização de um diagnóstico da situação de governança de TI nos 

municípios do estado do Rio de Janeiro, à exceção da capital, visando a 

subsidiar as ações de fiscalização do TCE-RJ nessa área e orientar tais 

administrações por meio de informações sobre o tema.  

Para tal fim, adotou-se estratégia metodológica baseada na 

aplicação de questionário estruturado nos 91 municípios jurisdicionados, com 

vistas à obtenção de informações sobre governança de TI. Realizaram-se 

previamente entrevistas com responsáveis da área de TI de duas prefeituras 

para validação do referido instrumento. Destes 91 municípios, 85 responderam 

efetivamente ao levantamento, constituindo o conjunto universo da análise 

realizada no presente trabalho. 

Os dados recebidos por meio do questionário possibilitaram a 

construção de um indicador de governança de TI por município e a 

interpretação dos resultados segundo as dimensões de análise utilizadas, quais 

sejam: liderança, estratégias e planos, pessoas e processos. 

A aplicação do questionário se deu por meio da disponibilização de 

uma página internet, hospedada no sítio desta Corte de Contas, com a versão 

on-line do mesmo.  As respostas fornecidas por meio da página alimentaram 

uma base de dados a partir da qual foi gerado o indicador de governança de TI 

supracitado.  Tal enfoque automatizado propiciou um ganho de eficiência ao 

trabalho de auditoria. 

Os resultados obtidos evidenciaram que o conceito de governança 

de TI ainda não é muito difundido nas administrações municipais, em função de 

diversas deficiências reveladas no presente levantamento.  Tais deficiências 

demonstram uma situação preocupante acerca de alguns aspectos como, por 

exemplo, segurança da informação.      

Dentre as impropriedades relativas à gestão e à governança de TI 

observadas, destacam-se elevado número de prefeituras que não realizam 

planejamento estratégico formal da área de TI, inexistência de processo de 

análise de riscos, ausência de plano de continuidade do negócio, terceirização 

total da área de TI sem o devido acompanhamento gerencial por servidores 

integrantes do quadro permanente e a escassez de indicadores de 

desempenho de gestão e uso da TI.       
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Quanto ao indicador proposto de governança de TI (iGovTI), 

verificou-se no presente levantamento uma maior concentração de prefeituras 

municipais no nível inicial de governança de TI, estando cerca de 88% das 

prefeituras auditadas na faixa de valores entre 0,0 e 0,39, para um indicador 

que varia entre 0,0 e 0,84. 

Desta forma, constata-se a existência de um vasto campo para a 

atuação desta Corte de Contas como indutora do amadurecimento em 

governança de TI na esfera municipal. 

O valor total de recursos fiscalizados nessa auditoria é da ordem de 

100 milhões de reais, conforme os orçamentos das áreas de TI informados no 

questionário pelos municípios. Há tendência de que este valor esteja 

subdimensionado, haja vista a ausência de uma rubrica específica para a 

contabilização dos gastos em tecnologia da informação no orçamento das 

prefeituras.  Desta forma, alguns desembolsos de TI podem não ter sido 

considerados por estarem relacionados a outros projetos das administrações 

municipais.  

Em função da relevância das informações constantes do presente 

levantamento, sugere-se Comunicação às prefeituras auditadas, para que 

tomem Ciência do teor deste relatório, com recomendações que visam ao 

aprimoramento da governança de TI nas administrações municipais. 

É válido destacar que tão somente a aplicação do questionário nas 

prefeituras jurisdicionadas já serviu para sensibilizar gestores para o tema e até 

mesmo para fomentar mudanças em algumas das administrações municipais, 

conforme exemplificado nos comentários reproduzidos abaixo. 

Esta pesquisa é de uma extrema importância para vitalizar o 

setor de TI. Através dessa pesquisa, foi criado um Comitê Gestor 

de Tecnologia e Informação, para corrigir as falhas vistas nas 

respostas do questionário, além da formulação do PDTI (...). – 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. 

(...) Gostaria de ressaltar que esse questionário provocou uma 

serie de fundamentações que serão discutidas como diretrizes 

na criação de nova Subsecretaria de TI. – Prefeitura Municipal 

de Nova Friburgo. 

 

Considero a pesquisa oportuna, porque leva o Gestor Público a 

dar relevância a um setor tão importante no âmbito dos serviços 

públicos, e que de modo geral não é visto como tal. (...) Por essa 

razão, acho muito oportuno o questionário em causa, porque 
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leva a pensar na necessidade de planejar, hoje, para obter em 

termos futuros, as respostas que queremos. – Prefeitura 

Municipal de São Pedro da Aldeia. 

 

Abordagens como esta, onde o tema tem sua origem nas boas 

práticas da gestão privada, merecem tratamento para que os 

servidores e gestores públicos compreendam sua relevância e, 

mais ainda, como implementar e desenvolver determinados 

modelos dentro das prefeituras pequenas (...). – Prefeitura 

Municipal de Macuco. 

 

(...) Esperamos assim, com o resultado desse questionário, 

estabelecermos os parâmetros para adequar nossa estrutura ao 

Plano Anual de Auditoria. – Prefeitura Municipal de Vassouras.             

Tais manifestações dos jurisdicionados, obtidas por meio do campo 

comentários do questionário, corroboram a importância deste trabalho como 

indutor do aprimoramento da governança de TI na esfera municipal. 
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2 – INTRODUÇÃO 
 

O presente levantamento realizado nas prefeituras jurisdicionadas 

do estado do Rio de Janeiro dá continuidade aos trabalhos de fiscalização em 

Tecnologia da Informação (TI) desenvolvidos pela Coordenadoria de Auditoria 

e Desenvolvimento (CAD). A CAD possui a atribuição de realizar auditorias na 

área de TI em função do Ato Normativo nº 137/13, de 12.11.13. 

Este trabalho encontra-se previsto também no Plano Setorial da 

Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita (SSR) para o 

presente exercício, integrante do Plano Anual de Auditoria Governamental 

(PAAG), fiscalização nº 518, planejamento  constante  do  Processo  TCE-RJ 

nº 303.761-3/12. 

 

 

 

 2.1 – Planejamento da Auditoria 

 

A seleção do presente levantamento e sua inclusão no PAAG do 

exercício de 2013 se deram em função da necessidade desta Coordenadoria 

de obter informações que subsidiem a realização de auditorias de Tecnologia 

da Informação na área de governança de TI, atividade realizada em 

cumprimento à supracitada atribuição.    

O valor total de recursos fiscalizados nessa auditoria é da ordem de 

100 milhões de reais, conforme os orçamentos das áreas de TI informados no 

questionário pelos municípios. Este valor corresponde ao somatório da média 

dos gastos anuais com TI realizados pelos municípios entre 2011 e 2013.  A 

utilização deste valor médio foi uma maneira de se abrandar uma possível 

sazonalidade das despesas com TI.  Para os municípios que não apresentaram 

as informações de orçamento, foi realizada uma aproximação a partir do valor 

da receita do município e da razão entre o gasto médio com TI dos municípios 

respondentes pelas suas receitas.  A partir de relatos de algumas prefeituras 

sobre a dificuldade em se obter a consolidação de todos os seus gastos na 

área de tecnologia da informação, depreende-se que este valor deva estar 

subdimensionado. 

Para a obtenção do diagnóstico da situação de governança de TI 

nos municípios do estado do Rio de Janeiro, constituiu-se Equipe de Auditoria 

composta de 2 servidores desta Coordenadoria com vistas à execução dos 

trabalhos.  O escopo deste trabalho abrangeu a verificação do grau de 
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governança de TI das prefeituras municipais, fazendo uso de um indicador para 

tal fim. 

A determinação do escopo do levantamento se deu em trabalho de 

planejamento realizado pela equipe no qual se buscou coletar informações 

preliminares acerca das administrações municipais e de governança de TI na 

administração pública, relativas às áreas de interesse do presente trabalho. 

Deste planejamento foram gerados instrumentos de apoio à auditoria, como a 

matriz de planejamento, que objetiva subsidiar e nortear a execução das 

atividades, e o questionário a ser aplicado nas prefeituras. 

A Coordenadora da CAD, supervisora do presente levantamento, 

aprovou a matriz de planejamento proposta anexa ao relatório às fls. 22 do 

presente processo.  

Tendo em vista o instrumento de auditoria utilizado, a equipe definiu 

o objetivo do trabalho que fundamenta a execução das atividades, qual seja: 

 Realizar diagnóstico da situação de governança de TI nas 

prefeituras jurisdicionadas, visando a subsidiar as ações de 

fiscalização do TCE-RJ na área municipal e orientar os 

jurisdicionados quanto a ações que conduzam ao incremento dos 

níveis de governança de TI observados. 

O objetivo do presente levantamento é atingido por meio da resposta 

à Questão de Auditoria formulada na matriz de planejamento:  

1) Quais os níveis de governança de TI existentes nas Prefeituras 

Municipais do ERJ? 

A questão supracitada foi subdividida em subquestões de auditoria 

constantes da matriz de planejamento aprovada, correspondentes às quatro 

dimensões de análise abrangidas no questionário aplicado aos jurisdicionados 

(liderança, estratégias e planos, pessoas e processos). 

 

  

 2.2 – Metodologia 

 

Considerando o objetivo definido para o trabalho e a sua natureza 

informacional, a Equipe de Auditoria adotou estratégia metodológica na qual se 

destaca a aplicação de questionário estruturado com vistas à obtenção de 

informações sobre governança de TI na administração municipal. Ademais, 

foram realizadas entrevistas com responsáveis pela área de TI em dois 
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municípios, para validação prévia do referido instrumento. 

A elaboração do questionário de governança de TI pela Equipe de 

Auditoria teve por base tanto o questionário utilizado por esta Corte de Contas 

por ocasião da realização de trabalho semelhante na esfera estadual, no 

exercício de 2012 (Processo TCE-RJ nº 116.625-0/12) quanto o questionário 

utilizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em trabalho análogo na sua 

esfera de atuação, no exercício de 2010, Processo TC nº 000.390/2010-0. 

A utilização de tais questionários como base para a elaboração do 

instrumento utilizado no presente trabalho se deve ao fato de ser desejável a 

comparação dos níveis de governança de TI encontrados na administração 

municipal com aqueles observados nos órgãos das esferas estadual e federal.  

A viabilidade de tal comparação permitiu o enriquecimento das análises 

constantes deste trabalho. 

Buscou-se, para tal fim, a construção de um indicador de 

governança de TI, o iGovTI (Indicador de Governança de TI), que permite tal 

cotejamento e fundamenta o presente e os futuros trabalhos nesta área de 

governança. Com as informações obtidas, torna-se possível a identificação de 

órgãos jurisdicionados onde há maior criticidade na governança de TI, fato que 

melhor direciona e orienta as fiscalizações do TCE-RJ nesse segmento de 

atuação. 

Este levantamento possui caráter estruturante, uma vez que se 

planeja a extensão da presente metodologia a futuros trabalhos a serem 

realizados na esfera municipal por esta Coordenadoria e a utilização dos 

resultados obtidos nas ações de planejamento setorial das auditorias na área 

de TI.    

Foram selecionados todos os 91 municípios jurisdicionados desta 

Corte para participar deste levantamento, de modo a possibilitar um retrato 

abrangente da realidade municipal no que tange à governança de TI. 

O questionário aplicado pela Equipe de Auditoria, cujas respostas 

encontram-se acostadas às fls. 101/626, se baseia em normas técnicas 

brasileiras sobre governança (ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009), segurança da 

informação (ABNT NBR ISO/IEC 27.002:2005) e no modelo Control Objectives 

for Information and Related Technology 4.1 (Cobit 4.1), framework1 utilizado na 

área de TI para governança e gestão. 

                                                           
1
 Em administração, um framework é uma estrutura conceitual básica que permite o manuseio 

homogêneo de diferentes objetos de negócio. Contém normas e padrões aplicáveis a determinadas áreas 
de negócio. 



 
 

 

 

 

 

02/01/2014 04:54:39 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 238.182-1/2013 

Rubrica       Pag. 631   

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE CONTROLE DA 
GESTÃO E DA RECEITA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO 

No intuito de se validar tal questionário em relação a sua clareza e 

precisão para ser aplicado na esfera municipal, foi realizado um piloto que 

incluiu entrevistas prévias nos municípios de Aperibé e São José de Ubá.  

Estes municípios foram selecionados em função de critérios de receita e 

quantidade de habitantes. A partir do retorno obtido junto a estes 

jurisdicionados, foram realizados ajustes no questionário de forma a torná-lo 

mais claro e autoexplicativo sem, no entanto, abdicar dos aspectos que 

permitem a comparação dos resultados deste trabalho com os resultados 

gerados nas supracitadas auditorias prévias desta Corte de Contas na esfera 

estadual e do TCU, na esfera federal.   

O instrumento utilizado se fundamenta também em quatro 

dimensões do Gespública, programa federal voltado à orientação e aferição da 

qualidade da gestão pública, estabelecido pelo Decreto nº 5.378, de 23.02.05.  

As dimensões selecionadas das oito existentes no referido programa foram 

liderança, pessoas, processos e estratégias e planos.  

Cabe destacar que o TCU, quando da elaboração do questionário 

que serviu de base para o presente trabalho, utilizou sete das oito dimensões 

do Gespública, tendo sido neste caso a abrangência reduzida a quatro 

dimensões, em função das especificidades do TCE-RJ e dos jurisdicionados 

selecionados para o presente levantamento, sendo suficientes tais dimensões 

para a avaliação pretendida. 

O questionário aplicado nas prefeituras foi encaminhado aos 

jurisdicionados com a descrição do objetivo do trabalho e instruções de 

preenchimento (fls. 5/20), tendo sido disponibilizados também aos 

respondentes contatos telefônicos e endereço de correio eletrônico para que os 

gestores pudessem dirimir possíveis dúvidas. O responsável pelo 

preenchimento do questionário necessariamente teria que ser servidor efetivo 

ou comissionado da prefeitura responsável pela área de TI.  No caso da 

inexistência deste, o preenchimento do questionário caberia ao responsável 

pelo controle interno do município. 

Na fase de execução do levantamento, foi encaminhado aos 

responsáveis pelo preenchimento do questionário, via correio eletrônico, o 

endereço da página internet com a versão on-line do mesmo e o código de 

acesso, sendo este específico por prefeitura. Tal página encontrava-se 

hospedada no sítio internet deste Tribunal (fls. 653). Como mecanismo de 

redundância, ao término do preenchimento do questionário por parte do 

jurisdicionado, um arquivo em formato PDF (portable document format) 

contendo as respostas fornecidas era encaminhado via correio eletrônico para 
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a caixa postal criada para a auditoria.  

Dos 91 municípios convocados a participar do levantamento, dois 

(Armação de Búzios e Mesquita) não chegaram a informar o responsável pelo 

preenchimento do questionário conforme solicitado, três municípios (Carmo, 

Cordeiro e Volta Redonda) comunicaram a pessoa que iria preencher o 

questionário sem, contudo, derivar no questionário respondido e, por fim, um 

município (Rio Bonito) preencheu o questionário de forma parcial de modo que 

suas respostas não puderem ser contabilizadas. Os demais 85 municípios 

responderam efetivamente ao levantamento, o que possibilitou o pleno 

atendimento dos objetivos deste trabalho.  Os municípios não respondentes 

irão alimentar as matrizes de risco que subsidiam a seleção de trabalhos 

futuros desta Coordenadoria. 

Os cálculos utilizados na construção do indicador de governança de 

TI (iGovTI) estão explicitados no Apêndice A (fls. 652/652v), tendo sido 

preservadas em relação ao questionário original do TCU e ao questionário 

utilizado por esta Corte na esfera estadual as características necessárias de 

forma a permitir o cotejamento com os resultados obtidos no levantamento 

realizado por aquele órgão de controle no exercício de 2010 e no levantamento 

feito pelo TCE em órgãos da administração estadual em 2012.    

As análises das informações obtidas e os resultados do presente 

trabalho serão encaminhados aos órgãos jurisdicionados, direcionados à alta 

administração, ao controle interno e aos gestores de TI, onde couber, 

constituindo, caso bem aproveitados, valiosos insumos para o aprimoramento 

da governança de TI das prefeituras auditadas. 

Cumpre ressaltar que todas as informações recebidas estão 

armazenadas de forma segura, com as condições de segurança propiciadas 

pela Diretoria Geral de Informática deste Tribunal de Contas, inclusive os 

arquivos e documentos resultantes do trabalho, constantes de diretório próprio 

criado especificamente para o armazenamento de informações sensíveis de 

auditorias, associado exclusivamente ao perfil da conta de acesso à rede de 

computadores dos auditores integrantes da equipe de trabalho. 
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2.3 – Limitações da Auditoria 

 

Tendo em vista o caráter informacional do presente trabalho,  

observaram-se como limitações à sua realização o atraso no atendimento às 

solicitações efetuadas pela Equipe de Auditoria por parte de algumas 

prefeituras e a incompletude de algumas respostas dadas, fatos que 

dificultaram a tabulação e a análise final dos dados.   

Aproximadamente 5% das prefeituras reportaram problemas para 

realizar o preenchimento da versão online do questionário. Para estes casos, 

foi utilizada uma solução de contorno implicando o envio do questionário 

preenchido via correio eletrônico.   

Das 91 prefeituras auditadas neste levantamento, houve 85 

respondentes efetivos, os quais se tornaram o universo amostral da presente 

auditoria. 

Neste levantamento não foi exigida a apresentação de evidências 

relacionadas às respostas informadas.  Deste modo, as informações obtidas 

possuem caráter declaratório, havendo tendência de que os quantitativos reais 

dos problemas encontrados sejam ainda maiores. Para mitigar essa limitação 

foi solicitado aos jurisdicionados que as evidências documentais que suportam 

as respostas dadas fossem reunidas e mantidas à disposição do TCE-RJ para 

futura verificação de consistência. 

É válido destacar que tais limitações não chegaram a impedir o 

pleno atingimento do objetivo proposto deste trabalho. 
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3 – GOVERNANÇA DE TI 
 

 

 

Preliminarmente, faz-se necessário no presente trabalho aclarar o 

termo governança, cujo conceito ainda não é bem disseminado na 

administração pública. 

Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009, governança é 

“o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas” (ABNT, 2009, 

item 1.6.2). 

Já o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), define 

governança corporativa conforme transcrito a seguir: 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre proprietários, Conselho de Administração, 

Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança 

Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor 

da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 

para a sua longevidade (IBGC, 2009, p. 19).  

      

A governança corporativa abrange, portanto, os fatores que 

determinam a forma como os controles operacionais serão exercidos para a 

produção de bens e serviços, bem como os fatores externos que afetam as 

operações e auditorias. 

Um dos aspectos importantes da governança corporativa é a 

governança de TI, dado o cunho estratégico do papel que a área de tecnologia 

da informação assumiu nas organizações, nos setores público e privado. 

Governança de TI, de acordo com a definição da Norma ABNT NBR 

ISO/IEC 38.500:2009, é o “sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI é 

dirigido e controlado” (ABNT, 2009, item 1.6.3). 

A governança de TI busca que a área de TI das organizações 

agregue valor ao negócio e que os riscos envolvidos no uso de tecnologia da 

informação sejam conhecidos e aceitáveis, sendo a responsabilidade por uma 

boa governança de TI da alçada da alta administração da organização. 

Constata-se, portanto, que governança de TI não é de 

responsabilidade dos gestores da área de TI da organização, cabendo essa 
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atribuição à alta administração, que deve direcionar a gestão de TI para o 

atingimento das metas institucionais e alinhamento com as estratégias 

organizacionais definidas, conforme corrobora definição dada pelo Instituto de 

Governança de TI (ITGI): “Governança de TI é responsabilidade dos executivos 

e da alta direção, consistindo em aspectos de liderança, estrutura 

organizacional e processos que garantam que a área de TI da organização 

suporte e aprimore os objetivos e as estratégias da organização” (ITGI, 2007). 

A área de TI é crítica para o bom funcionamento de qualquer 

organização, seja pública ou privada, uma vez que grande parte dos processos 

de trabalho encontra-se informatizada, sendo a tecnologia da informação 

elemento central e essencial, inclusive para a sobrevivência dessas 

organizações. 

No setor público, em especial, a alta materialidade do gasto com TI 

evidencia a importância e a magnitude dessa área para a administração 

pública. No entanto, há uma grande dificuldade na obtenção do valor total da 

despesa com TI da administração municipal, haja vista que tais despesas 

muitas vezes ocorrem de forma descentralizada. 

Por todo o exposto, considerando a governança de TI como aspecto 

fundamental e imprescindível para que os órgãos jurisdicionados do TCE-RJ 

sejam eficazes e eficientes no exercício de suas funções, esta Coordenadoria, 

de acordo com as atribuições previstas no Ato Normativo n.º 137/13, de 

12.11.13, definiu como uma de suas linhas de atuação a verificação da 

governança de TI, sendo o presente levantamento um trabalho pioneiro dessa 

natureza na esfera municipal, com características estruturantes para as futuras 

auditorias de TI a serem realizadas pelo TCE-RJ neste âmbito. 

Serão apresentados a seguir os resultados verificados após a 

tabulação e análise dos dados obtidos por meio do questionário aplicado, cujas 

cópias das respostas encaminhadas pelas 85 prefeituras respondentes 

encontram-se acostadas às fls. 101/626. A verificação de cada aspecto de 

governança de TI constante do referido questionário pode ser realizada 

individualmente por órgão auditado também na planilha de tabulação dos 

dados anexa às fls. 23/100, além das próprias respostas ao questionário já 

fornecidas aos gestores por ocasião do preenchimento online. 

A apresentação dos resultados se baseia no quantitativo das 

prefeituras que apresentam determinada característica de interesse para a 

governança de TI, considerando que o universo total auditado é o das 85 
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prefeituras jurisdicionadas do estado do Rio de Janeiro que responderam à 

auditoria.   

Os resultados do levantamento serão apresentados seguindo cinco 

enfoques, quais sejam, Planejamento Estratégico Institucional e de TI, 

Segurança da Informação, Estrutura de Pessoal, Alta Administração e 

Contratações e Gestão de Contratos de TI, haja vista a importância de tais 

aspectos na composição da Governança de TI.       

 

 

3.1 – Planejamento Estratégico Institucional e de TI 

 

O planejamento das ações é um dever do gestor público, pelo 

princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. 

Nesse sentido, o planejamento institucional mostra-se necessário e 

fundamental ao atingimento dos objetivos estratégicos dos órgãos da 

administração pública. 

Alinhado ao planejamento estratégico institucional deve estar o 

planejamento estratégico de TI, contendo as ações da área de TI que dão 

suporte ao atingimento dos objetivos estratégicos da organização. Sem esse 

alinhamento não há governança de TI, havendo forte risco de que a área de TI 

do órgão seja gerida tão somente com base em indicadores e objetivos 

voltados para a própria TI, desconsiderando a organização como um todo e os 

objetivos institucionais estabelecidos. 

Com relação ao planejamento estratégico e de TI, verificou-se no 

presente levantamento, no universo das 85 prefeituras respondentes, que 

cerca de 89% destas não possuem planejamento estratégico institucional 

formalmente instituído. Constatou-se ainda que aproximadamente 96% das 

prefeituras não possuem processo formal de planejamento estratégico de TI. 

Em relação ao modelo decisório acerca da priorização das ações e 

gastos de TI, obteve-se a informação de que, em torno de 55% das prefeituras, 

tais decisões são tomadas pela alta administração da instituição com apoio da 

área de TI como instância consultiva. 

As deficiências relativas ao planejamento estratégico e ao 

planejamento de TI podem ser resumidas no gráfico a seguir. 
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Figura 1. Deficiências dos órgãos em relação ao planejamento estratégico institucional e de TI. 

 

 

3.1.1 – Análise dos Resultados 

Quanto ao planejamento estratégico institucional, constata-se que a 

maioria das prefeituras consultadas não possui esse importante instrumento 

como um processo institucionalizado. Destaca-se ainda que os níveis 

observados, cerca de 89%, são menores que os níveis verificados tanto na 

esfera federal no levantamento realizado pelo TCU no exercício de 2010 

(Processo TC nº 000.390/2010-0), de 79% do universo consultado, quanto na 

esfera estadual (60% dos órgãos auditados).   

Em relação ao planejamento estratégico de TI, causa grande 

preocupação o fato de que somente 5 das 85 prefeituras auditadas 

respondentes ao questionário possuem Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) ou instrumento similar que materialize o planejamento da 

área de TI. O PDTI é instrumento central da governança de TI e sua ausência 

ocasiona ineficiência no processo de informatização da administração e 

dificulta a gestão de TI alinhada à estratégia organizacional. 
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A constatação nesse levantamento de que somente três prefeituras 

realizam planejamento estratégico formal de TI corrobora o que vem sendo 

observado pela CAD nos trabalhos de auditoria na área de TI, sendo esse 

elemento central de planejamento e governança negligenciado pela quase 

totalidade dos órgãos já auditados por essa Coordenadoria, seja na esfera 

estadual, seja na esfera municipal. 

Um dos principais reflexos da falta de planejamento estratégico de TI 

é a ausência de alinhamento e harmonia entre esse instrumento e o 

planejamento das contratações de TI, fato que conduz à ineficiência do gasto 

com TI, mau uso dos recursos disponíveis e problemas com a priorização dos 

projetos, dentre outros possíveis efeitos indesejados.        

Cabe ressaltar que a administração municipal não conta com uma 

normatização no que tange ao planejamento, execução e gerenciamento de 

contratações na área de TI, a exemplo do que passou a ocorrer na União a 

partir da edição da Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010.  Este fato 

contribui para a manutenção do cenário atual, em que o planejamento de tais 

contratações se mostra incipiente.  

No que tange ao modelo decisório acerca da priorização das ações 

e gastos de TI, a maioria dos órgãos auditados (47 prefeituras) adota um 

formato em que tais decisões são tomadas pela alta administração da 

instituição com apoio da área de TI como instância consultiva.  Porém é 

elevado o número de prefeituras nas quais as decisões são tomadas pela Alta 

Administração sem apoio da área de TI (24 prefeituras), como também é 

significativo o número de prefeituras nas quais a priorização das ações de TI é 

realizada pela própria área de TI (13 prefeituras). 

O modelo recomendado é aquele em que essas decisões são 

tomadas pela alta administração com apoio do Comitê de TI como instância 

consultiva, consoante o previsto no Cobit.      

Nesse caso, as decisões acerca do orçamento de TI, priorização das 

ações, contratações e investimentos nessa área passam a ser tomadas pelos 

altos gestores do órgão apoiados por gestores de diversos setores, integrantes 

do referido comitê. 
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3.2 – Segurança da Informação 

 

A Segurança da Informação é um aspecto de suma importância na 

área de TI, uma vez que os dados armazenados em computadores são de 

caráter vital para qualquer organização e sua perda ou extravio pode causar 

grandes prejuízos. A alta dependência das organizações em relação ao uso de 

TI introduz novos riscos aos negócios, que devem ser identificados, avaliados e 

tratados, de forma a não comprometerem a continuidade dos processos e não 

causarem danos à organização. 

Um dos principais instrumentos da área de segurança da informação 

é a Política de Segurança da Informação (PSI), prevista no item 5.1.1 da 

Norma ISO/IEC 27002:2005. 

Verificou-se, no presente levantamento, que somente sete dos 85 

órgãos consultados possuem uma PSI formal, aprovada e publicada, 

consoante as respostas fornecidas à questão 4.2 do questionário. 

Ressalte-se ainda que somente cerca de 7% das prefeituras do 

universo consultado designaram responsáveis por implantar e acompanhar a 

política corporativa de segurança da informação. 

A análise dos riscos é outro aspecto fundamental em segurança da 

informação, tendo sido verificado que somente cinco prefeituras implantaram 

processos corporativos de análise de riscos aos quais a informação crítica para 

o negócio está submetida, considerando confidencialidade, integridade e 

disponibilidade.  

Foi revelado, ainda, que apenas sete prefeituras consultadas 

possuem processo de gerenciamento dos incidentes de segurança da 

informação. Dos órgãos que compõem a amostra, apenas 8%, 

aproximadamente, possuem processo de inventariar todos os ativos de 

informação, como dados, hardware, software e instalações.   

Quatro prefeituras possuem processo de classificação da 

informação para o negócio, com níveis de acesso definidos de acordo com o 

grau de sensibilidade e criticidade das informações. 

A pesquisa realizada evidenciou que nenhum dos órgãos possui um 

Plano de Continuidade do Negócio (PCN), plano previsto nos itens 14.1.4 e 

14.1.5 da Norma ISO/IEC 27002:2005, bem como no item DS4.2 do Cobit 4.1. 

O PCN visa à formalização das medidas a serem adotadas em caso de 
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ocorrências, falhas ou sinistros que possam afetar o funcionamento do 

ambiente operacional da rede de computadores e dos sistemas de informação, 

buscando assegurar a recuperação do ambiente de TI nesses casos. 

No que se refere ao grupo de processos de gestão de TI que 

integram a biblioteca ITIL v.3, objeto da questão 4.6 do questionário, verificou-

se que em torno de 87% dos municípios não implementam nenhum dos 

processos elencados. 

Em relação à gestão do nível de serviço da área de TI, constatou-se 

que apenas seis prefeituras possuem portfólio formal dos serviços oferecidos 

aos clientes. 

Um importante processo na área de TI é o Processo de 

Desenvolvimento de Software (PDS), que realiza atividades e utiliza técnicas 

de engenharia de software com vistas à obtenção de um aplicativo ou sistema 

de informação. A implantação do PDS visa ainda a assegurar que as etapas 

integrantes do processo de desenvolvimento sejam executadas de forma 

documentada, permitindo a avaliação e melhoria do processo e produzindo 

software de qualidade como produto final. 

O presente levantamento evidenciou que aproximadamente 70% das 

prefeituras afirmaram não possuir um PDS. Cabe ressaltar que, embora esse 

controle esteja associado à gestão de TI, também é adstrito à segurança da 

informação, uma vez que sistemas de informação com baixo grau de 

vulnerabilidade são importantes componentes de um ambiente de TI seguro. 

Outro instrumento que reflete a organização do ambiente de TI e que 

evidencia boas práticas de gestão é a existência de um processo instituído de 

gerenciamento de projetos, que também possui reflexos na área de segurança 

da informação pela atividade de avaliação de riscos inerente a tais técnicas. 

Nesse sentido, verificou-se que 52 prefeituras não praticam o 

gerenciamento de projetos e, daquelas 33 que o praticam, 21 não adotam 

nenhum padrão interno ou de mercado para executar o processo. 

Ainda quanto à segurança da informação, apenas sete prefeituras 

informaram ter realizado nos últimos três anos, por iniciativa própria, auditorias 

de segurança da informação. 

O gráfico a seguir destaca algumas das informações supracitadas. 
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Figura 2. Deficiências das prefeituras em relação a segurança da informação. 

 

 

3.2.1 – Análise dos Resultados 

Os resultados do presente levantamento revelam um quadro crítico e 

preocupante no que se refere à segurança da informação na área municipal, 

corroborando o que vem sendo observado em trabalhos isolados de auditoria 

de TI realizados por esta Coordenadoria naquela esfera de governo. 

Constatou-se que aproximadamente 88% dos órgãos auditados (75 

prefeituras) não possuem uma Política de Segurança da Informação formal, 

aprovada e publicada. 

Desta forma, considerando ser este o principal documento 

relacionado ao tema, de caráter basilar para a segurança da informação, 

constata-se ser muito baixo o quantitativo de órgãos que afirma possuí-lo. 

Outro dado alarmante observado no presente trabalho é que apenas 

cinco prefeituras possuem processo corporativo de análise de riscos, o que 

significa que cerca de 95% das prefeituras não conhecem os riscos 

decorrentes do uso de TI a que estão expostos. Dessa forma, torna-se 

impossível aos gestores qualquer ação de gerenciamento de riscos pelo 

desconhecimento da organização a seu respeito. 
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Outra informação obtida que merece destaque é a de que nenhuma 

das prefeituras respondentes ao questionário possui um Plano de Continuidade 

do Negócio (PCN), significando que há nesses órgãos um risco maior de que 

falhas ou sinistros possam paralisar completamente as atividades e, 

consequentemente, a prestação de serviços ao cidadão. 

Mostra-se preocupante ainda que apenas 8% das prefeituras 

possuam processo de gerenciamento dos incidentes de segurança da 

informação e que também apenas sete possuam processo de inventariar todos 

os ativos de informação, atividade básica para a gestão de TI e de segurança 

da informação. 

No que se refere à organização e gestão do ambiente de TI segundo 

as boas práticas, dois indicadores refletem o baixo nível de aderência dos 

órgãos auditados, o fato de que 92% deles não possuem portfólio formal dos 

serviços oferecidos aos clientes e o baixo percentual geral dos processos de 

gestão de TI integrantes da biblioteca ITIL v.3 implantados (30 em 935 

processos, menos que 4%). 

Por fim, no que tange à segurança da informação, vale destacar que 

cerca de 94% dos órgãos não apresentam um processo de desenvolvimento de 

software definido, fato que possui reflexo direto nessa área pelo maior risco de 

existência de vulnerabilidades em aplicativos e sistemas de informação 

produzidos sem metodologia. 

 

3.3 – Estrutura de Pessoal de TI 

        

A área de TI se fundamenta em três importantes pilares: tecnologia, 

pessoas e processos. Desses três aspectos, destaca-se a necessidade de que 

as instituições contem com pessoal da área de TI tecnicamente qualificado e 

comprometido, sendo esse componente ainda mais importante para a 

governança de TI que a própria tecnologia. 

Foi verificado que 13 prefeituras não possuem profissionais atuando 

na área de TI do município em tempo integral. Tal quantitativo representa 

aproximadamente 15% do universo dos respondentes.  Um total de 24 

municípios informou não possuir gestor servidor ou comissionado da prefeitura 

responsável pela área de TI. 
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No que se refere a ações da alta administração da instituição no que 

tange à área de pessoal, o presente levantamento revelou que apenas cerca 

de 48% das prefeituras respondentes ao questionário escolhem os gestores de 

TI fundamentalmente com base em suas competências, como desempenho 

profissional, experiência e formação acadêmica. 

Verificou-se, ainda, que apenas sete órgãos priorizam a ocupação 

das funções gerenciais da área de TI por pessoas do quadro efetivo 

permanente do próprio órgão, considerando-se para tal o preenchimento 

nessas condições em pelo menos 75% das funções gerenciais. 

Somente um órgão respondente informou que possui política voltada 

para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos gestores de TI. Apenas cinco 

órgãos informaram que implementam programa de acompanhamento de 

desempenho gerencial. 

Ainda no que tange ao gerenciamento da área de TI, 74 

respondentes ao questionário informaram que não há critério definido para 

avaliação e atendimento aos pedidos de capacitação em gestão de TI. 

Considerando a importância da capacitação gerencial e da 

qualificação para o exercício de cargos de direção, notadamente na área de TI 

que envolve conhecimentos e habilidades específicas, o presente levantamento 

procurou detalhar as competências dos dirigentes de TI dos órgãos auditados. 

Nesse sentido, constatou-se que quase metade das prefeituras  

respondentes (42 em 85) possuem dirigentes máximos da área de TI com 

efetiva experiência em gestão de TI. 

Desses dirigentes com formação superior, 29 possuem graduação 

na área de TI e 12 possuem graduação em áreas não relacionadas à área de 

tecnologia da informação.     

 

3.3.1 – Análise dos Resultados 

Os resultados do presente levantamento revelam um quadro crítico e 

preocupante também no que tange às pessoas que atuam na área de TI das 

prefeituras auditadas, com elevados índices de terceirização da atividade e 

baixo percentual de participação de servidores do quadro permanente das 

próprias instituições respondentes ao questionário em funções de 

gerenciamento de TI. 
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É preocupante o fato de que aproximadamente 15% das prefeituras 

respondentes não possuem profissionais atuando na TI do município em tempo 

integral.  Destaca-se ainda que 28% dos municípios, aproximadamente, 

informaram não possuir gestor servidor ou comissionado da prefeitura 

responsável pela área de TI. 

A terceirização da atividade de TI é possível, mas requer estratégias 

para que a governança de TI não seja prejudicada, como um planejamento 

adequado da atividade de TI alinhado ao planejamento estratégico institucional 

e o acompanhamento técnico e gerencial das atividades a cargo de terceiros, 

sem os quais há riscos inclusive de paralisação das atividades em caso de 

descontinuidade na prestação de serviços por terceiros. 

O exercício das atividades de TI e o seu gerenciamento por um 

percentual maior de servidores do quadro próprio dos órgãos contribui para o 

incremento da governança de TI na medida em que reduz a rotatividade de 

pessoal, aumenta a internalização do conhecimento de negócio, a 

aprendizagem organizacional e gera amadurecimento da gestão de TI. 

Outro aspecto preocupante revelado pelas respostas obtidas é o 

pequeno quantitativo de órgãos que possuem ações voltadas para o 

aprimoramento das funções de gerenciamento na área de TI, não obstante a 

relevância e o caráter estratégico que essa atividade possui em qualquer tipo 

de organização.    

 

3.4 – Alta Administração 

        

É da alta administração a responsabilidade de governar a área de TI, 

assegurando que esta funcione de forma integrada com a organização e que 

agregue valor ao negócio, ou seja, que esteja efetivamente dando o suporte 

adequado às atividades relacionadas como estratégicas no planejamento 

institucional. 

Optou-se, nesse caso, pela apresentação das informações obtidas 

com base nas respostas negativas, denotando as deficiências encontradas 

referentes a esse importante aspecto da governança de TI. 

O gráfico a seguir evidencia os resultados obtidos no que tange aos 

aspectos de governança de TI sob responsabilidade da alta administração. 
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Figura 3. Deficiências da alta administração em relação à governança de TI. 

 

 

Com base no gráfico anterior, verifica-se que, em 58 órgãos, a alta 

administração não se responsabiliza pelas políticas de TI. Nesse caso, 

depreende-se dessa informação que inexiste preocupação desses órgãos com 

governança de TI, uma vez que não é possível haver governança de TI sem o 

envolvimento da alta administração por meio do estabelecimento de diretrizes e 

seu estrito acompanhamento. 

Este quantitativo causa uma preocupação ainda maior se 

considerado que as informações obtidas são declaratórias, havendo tendência 

de que o quantitativo real seja ainda maior, uma vez que não foi exigida a 

apresentação de evidências relacionadas às questões. 

Constata-se também que, em 78 prefeituras auditadas, a alta 

administração não designou um Comitê de TI, consoante boa prática 

recomendada no Cobit 4.1 (PO4.2 e PO4.3). Naquela norma, recomenda-se 

inclusive a criação de dois comitês, um de cunho estratégico e outro de caráter 

executivo, numa divisão das tarefas relativas ao acompanhamento do 

alinhamento estratégico das ações de TI e da execução efetiva dos projetos e 

priorização e alocação de recursos. 
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A existência do referido comitê e seu efetivo funcionamento reduz o 

risco de que a área de TI aja de forma independente, conduzindo os rumos do 

setor de TI à revelia da estratégia organizacional, ou mesmo que algum setor 

da organização com maior influência funcional ou política sobre o setor de TI 

passe a conduzir as ações e priorização de recursos. 

Infere-se ainda das respostas obtidas que nenhuma prefeitura 

designou comitês de TI com representantes da área de negócio, onde o risco 

de não alinhamento à estratégia organizacional aumenta, e que, das sete 

prefeituras que designaram o comitê de TI, apenas duas monitoram 

regularmente o funcionamento deste. 

No que tange ao desempenho organizacional na gestão e uso de TI, 

buscou-se identificar no presente levantamento se há objetivos e indicadores 

definidos para o acompanhamento das atividades da área e se tais indicadores 

são efetivamente monitorados. 

Em relação a esse desempenho organizacional, tem-se a seguinte 

situação observada nos órgãos auditados relativamente à alta administração: 

Figura 4. Deficiências da alta administração em relação à governança de TI. 

 

Analisando o gráfico anterior, verifica-se que em 71 prefeituras 

consultadas a alta administração não estabeleceu diretrizes básicas de gestão 

e uso de TI com o objetivo de nortear estrategicamente a gestão da área. Essa 
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informação se coaduna com a informação anteriormente analisada de que, em 

58 prefeituras, a alta administração não se responsabiliza pelas políticas de TI, 

corroborando a interpretação de que na maior parte dos municípios não há 

cultura relativa a governança de TI. 

Outra informação relevante que causa grande preocupação é o fato 

de que 82 órgãos auditados informaram o não estabelecimento de indicadores  

de desempenho de gestão e uso da TI, o que inviabiliza o seu 

acompanhamento pela alta administração. Nesse sentido, 79 órgãos 

declararam não avaliarem regularmente o desempenho relativo à gestão e à 

utilização da tecnologia da informação. 

Depreende-se do gráfico anterior que 73 prefeituras das 85 

respondentes informaram que a alta administração não acompanha os 

indicadores de desempenho dos principais sistemas de informação. O 

acompanhamento desses indicadores se mostra imprescindível para a tomada 

de decisões quando as metas de desempenho estabelecidas não são 

atingidas, com vistas à correção de rumos na execução dos processos.  

 

3.4.1 – Análise dos Resultados 

Os resultados obtidos evidenciam que o conceito de governança de 

TI ainda é muito pouco difundido nas prefeituras municipais auditadas, uma vez 

que cabe à alta administração das instituições o estabelecimento de diretrizes 

para o setor de TI e o seu efetivo acompanhamento, com vistas ao pretendido 

alinhamento estratégico da área. 

As informações obtidas na maioria das prefeituras respondentes de 

que a alta administração declaradamente não se responsabiliza pelas políticas 

corporativas de TI, além de não estabelecer indicadores de desempenho de 

gestão e uso de TI, denotam a ausência de cultura de governança de TI no 

universo auditado. 

Nesse raciocínio, o baixo índice de comitês de TI instituídos pode 

ser explicado pela ausência de cultura de governança de TI e, 

consequentemente, pela falta de consciência da alta administração no que 

tange à sua responsabilidade em relação ao tema. 

A inexistência de uma cultura de governança de TI nos órgãos 

auditados enfatiza a importância do presente levantamento para o 

aperfeiçoamento das administrações municipais, corroborando a necessidade 
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de se encaminhar os resultados obtidos aos gestores máximos dos órgãos, 

nesse caso os prefeitos municipais. 

    

3.5 – Contratações e Gestão de Contratos de TI 

        

Considerando a complexidade das contratações e as especificidades 

técnicas envolvidas nos processos de aquisição de bens e serviços de TI, 

buscou-se obter informações acerca do planejamento e execução das 

contratações nessa área e da gestão dos contratos de TI das prefeituras 

auditadas. 

É válido reforçar que a administração municipal não conta com uma 

normatização no que tange ao planejamento, execução e gerenciamento de 

contratações na área de TI, a exemplo do que passou a ocorrer na União a 

partir da edição da Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010. Na ausência de 

normas específicas no âmbito dos municípios do ERJ, utiliza-se a referida 

instrução normativa como boa prática, servindo de fundamento para alguns dos 

itens que compõem o questionário aplicado no presente levantamento. 

Algumas informações obtidas neste trabalho acerca do planejamento 

das contratações de TI podem ser visualizadas no gráfico a seguir.  
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    Figura 5. Indicadores de planejamento de contratações. 

 

Considerando o gráfico anterior, verifica-se que 67 dos 85 órgãos 

auditados informaram que explicitam os benefícios de negócio relativos às 

contratações de TI nos autos dos processos administrativos referentes aos 

certames licitatórios ou contratações diretas. Desse total, 37 prefeituras 

informaram balizar suas contratações de TI em indicadores dos benefícios do 

negócio, também explicitados nos autos dos processos de contratação. 

Um dos pontos basilares do modelo de contratações na área de TI 

que denota a existência de um planejamento mínimo nas aquisições de 

produtos e serviços é a realização de estudos técnicos preliminares ao certame 

para avaliar a viabilidade da contratação, necessária em função dos aspectos 

técnicos e da complexidade que envolve a área de TI. Nesse sentido, verificou-

se que apenas 52 órgãos executam esse tipo de estudo prévio nos processos 

de contratação, informação que causa preocupação, uma vez que a ausência 

da análise de viabilidade nos processos denota planejamento inconsistente 

desses procedimentos. 

O presente levantamento buscou avaliar ainda o grau de 

formalização do processo de contratação, se há realmente um processo 

instituído ou apenas alguns procedimentos internos ao se adquirir bens e 

serviços de TI, e se há gestão e acompanhamento dos serviços após a 
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assinatura do instrumento contratual. As informações obtidas são sintetizadas 

no gráfico a seguir: 

Figura 6. Indicadores de formalização do processo de contratação e da gestão de contratos de TI. 

 

Com base no gráfico anterior, constata-se que somente uma das 85 

prefeituras auditadas possui um processo de planejamento da contratação de 

TI formalmente instituído. Cinco prefeituras informaram que possuem 

procedimentos internos que auxiliam na padronização do planejamento das 

contratações, podendo ser esse fato melhor verificado apenas por meio de 

futuras auditorias. 

No universo dos órgãos auditados, 22 respondentes informaram 

possuir processo de gestão de contratos formalizado e 30 informaram designar 

formalmente gestores para os contratos da área de TI, ressaltando que 43 

prefeituras das respondentes não distinguem os papéis de fiscal e de gestor de 

contratos.    

Quanto ao monitoramento dos contratos, 48 prefeituras 

responderam positivamente ao questionamento acerca do acompanhamento 

técnico dos contratos pela área de TI.  Este quantitativo representa 56% das 

prefeituras auditadas, aproximadamente.  

O questionário aplicado contém ainda questões relativas ao 

processo orçamentário de TI, explicitação do gasto com as atividades dessa 
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área e com o acompanhamento da execução da despesa de TI pela alta 

administração. Os principais resultados podem ser sintetizados no gráfico a 

seguir. 

Figura 7. Indicadores do processo orçamentário de TI. 

 

 

Constata-se que 41 prefeituras auditadas informaram elaborar o 

orçamento de TI para o exercício seguinte com base nas ações planejadas 

para aquele período. Do universo total, 31 responderam que a alta 

administração acompanha a execução da despesa de TI, fato considerado 

positivo sob a ótica da governança de TI. 

 

3.5.1 – Análise dos Resultados 

Os resultados obtidos acerca das contratações e acompanhamento 

de contratos de TI são considerados satisfatórios no que se refere à 

explicitação dos benefícios do negocio nos autos dos processos de 

contratação, com a informação de que 78% das prefeituras explicitam tais 

benefícios nos autos e de que 43% destas utilizam, também nos autos dos 

processos administrativos de contratação, indicadores desses benefícios para 

o negócio relativos às contratações. 
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No entanto, no que tange à existência de planejamento nas 

contratações fundamentado na realização de estudos técnicos preliminares aos 

certames, com o objetivo de avaliar a viabilidade das contratações, o resultado 

obtido mostra-se insatisfatório, se considerado o caráter basilar desses 

estudos, uma vez que somente 61% das prefeituras aproximadamente adotam 

essa prática nos processos de contratação de TI. A ausência desse tipo de 

estudo prévio denota planejamento incipiente das contratações na área de TI. 

Nessa linha, constatou-se que somente uma das prefeituras 

auditadas possui um processo de planejamento das contratações de TI 

formalmente instituído, fato que evidencia ser praticamente inexistente a 

normatização que vise assegurar um processo padronizado de aquisição de 

bens e serviços de TI. Não obstante o resultado obtido, cinco órgãos 

informaram possuir procedimentos internos que auxiliam nessa desejada 

padronização, o que denota preocupação de um reduzido número de 

prefeituras com essa questão e com ações voltadas ao aperfeiçoamento do 

processo de contratação. 

Quanto à gestão e acompanhamento da execução dos contratos de 

TI, os resultados obtidos mostram um quadro alarmante, em função dos 

indicadores insatisfatórios frente à importância e complexidade de se 

acompanhar a execução de contratos dessa natureza. 

Verificou-se que somente 22 prefeituras (cerca de 25% do todo) 

possuem processo de gestão de contratos formalmente instituído e que apenas 

30 órgãos realizam designação formal de gestores para os contratos da área 

de TI. 

Tais resultados corroboram as observações efetuadas por esta 

Coordenadoria na realização de trabalhos de auditoria de TI, em órgãos das 

esferas municipal e estadual, que apontam para muitas impropriedades e 

irregularidades verificadas na gestão e acompanhamento da execução de 

contratos nos mesmos. 

Outro aspecto importante que revelou um resultado também não 

satisfatório foi o acompanhamento técnico dos contratos pela área de TI, em 

que somente 48 órgãos consultados (56% do conjunto universo) informaram 

adotar essa prática. 

Por fim, em relação ao orçamento de TI, os resultados obtidos se 

mostraram também insatisfatórios, com menos da metade (48%) das 

prefeituras auditadas informando que elaboram o referido orçamento com base 
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nas ações planejadas para o período e com apenas 36% dos órgãos 

consultados informando que a alta administração acompanha a execução da 

despesa de TI. 

 

 

 

4 – ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI 
 

 

Buscando alcançar o objetivo do presente levantamento, qual seja, 

de realizar um diagnóstico da situação de governança de TI nas prefeituras 

municipais jurisdicionadas do ERJ, visando a subsidiar as ações de fiscalização 

do TCE-RJ nessa área e orientar os jurisdicionados, definiu-se um indicador a 

ser utilizado para tal fim: o iGovTI (Indicador de Governança de TI). 

O referido indicador foi construído com base no indicador utilizado 

pelo TCU em trabalho semelhante realizado pelo órgão de controle na esfera 

federal.  Este indicador também foi base para trabalho análogo realizado na 

esfera estadual por esta Corte em 2012. Vale ressaltar ser tecnicamente 

desejável a comparação dos níveis de governança de TI encontrados na 

administração municipal com aqueles observados nos órgãos da esfera federal 

e estadual.  

Nesse sentido, o iGovTI permite tal cotejamento, fundamentando o 

presente e os futuros trabalhos desta Coordenadoria na área de governança de 

TI. O indicador será utilizado ainda como critério de seleção de auditorias na 

área de TI, posto que este concentra informações relativas à área de 

governança de TI e também a outras áreas que constituem linhas de atuação 

específicas desta Coordenadoria, como segurança da informação e 

contratações de TI. 

O questionário se fundamentou em quatro dimensões do 

Gespública, a saber, liderança, estratégias e planos, pessoas e processos, 

sobre as quais se buscou avaliar a situação da governança de TI nas 

prefeituras auditadas.  

O indicador iGovTI possui valores possíveis entre 0 e 0,84. Seguindo 

a classificação dos níveis de governança proposta pelo TCU (Processo                    

TC nº 000.390/2010-0), a fim de permitir cotejamento dos resultados obtidos, 

consideram-se os seguintes intervalos para o referido indicador: 
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 O intervalo entre 0 e 0,39 representa nível inicial de governança 

de TI; 

 O intervalo entre 0,4 e 0,59 denota um nível intermediário de 

governança de TI; 

 O intervalo entre 0,6 e 0,84 expressa um nível de governança de 

TI aprimorado. 

A ponderação utilizada para as dimensões “liderança”, “estratégias e 

planos”, “pessoas” e “processos” no cálculo do indicador são, respectivamente, 

110, 60, 90 e 110, pesos previstos no Gespública, programa federal 

estabelecido pelo Decreto nº 5.378, de 23.02.05.    

Cabe ressaltar que os cálculos utilizados na construção do indicador 

iGovTI encontram-se explicitados no Apêndice A (fls. 652/652v).  

Do resultado obtido do levantamento realizado com as 85 prefeituras 

respondentes, destaca-se que: 

  10 prefeituras obtiveram iGovTI entre 0,40 e 0,59, o que caracteriza 

nível intermediário de governança de TI; 

  75 prefeituras situaram-se no nível inicial de governança de TI, com 

iGovTI abaixo de 0,40. 

  Nenhuma prefeitura atingiu o nível aprimorado de governança de TI, 

representado por iGovTI maior que 0,59. 

  A prefeitura que apresentou o maior índice de Governança de TI foi a de 

Queimados, com o iGovTI de 0,52. 

  A média aritmética do iGovTI referente aos 85 municípios respondentes 

à auditoria foi de 0,24, resultado que evidencia o baixo nível de 

governança de TI observado na esfera municipal. 

O quadro a seguir ilustra a composição do indicador iGovTI a partir 

de suas dimensões, explicitando as prefeituras que apresentaram iGovTI mais 

incipiente (0,08) e a prefeitura com o iGovTI mais expressivo do levantamento 

(0,52).  Na última coluna deste, tem-se a média aritmética geral das 85 

prefeituras respondentes por cada dimensão.  
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Composição iGovTI  

Dimensão 
PREFEITURA 

CONCEIÇÃO DE 
MACABU 

PREFEITURA 
BOM JESUS DO 
ITABAPOANA 

PREFEITURA 
RIO DAS 
FLORES 

PREFEITURA 
QUEIMADOS 

Média 
Geral 

Q1 
(Liderança) 0,00 0,00 0,00 0,33 0,08 

Q2 
(Estratégias 

e Planos) 0,00 0,00 0,00 0,34 0,23 

Q3 
(Pessoas) 0,06 0,06 0,06 0,07 0,22 

Q4 
(Processos) 0,22 0,22 0,22 1,18 0,42 

iGovTI 
0,08 0,08 0,08 0,52 0,24 

Fonte: Questionário Perfil GovTI 2013. 

 

A partir da análise do quadro anterior, verifica-se que a maior 

diferenciação entre os municípios ocorreu nas dimensões “Liderança” e 

“Estratégia e Planos”.  A dimensão “Liderança” corresponde à atuação da alta 

administração e dos gestores de TI no que tange à governança de TI. 

Quanto à dimensão “Pessoas”, verifica-se que os resultados 

denotaram a menor disparidade dentre as prefeituras que apresentaram os 

indicadores mais extremos de governança de TI no levantamento.  

Comparativamente aos resultados obtidos no levantamento 

realizado pelo TCU em instituições da esfera federal em 2010 (Processo TC nº 

000.390/2010-0) e os obtidos no levantamento realizado por esta Corte na 

esfera estadual (Processo TCE nº 116.625-0/12), verifica-se no presente 

levantamento uma maior concentração de órgãos municipais no nível inicial de 

governança de TI, com cerca de 88% das prefeituras nessa faixa (0,0 a 0,39).  

O mesmo ocorreu na esfera federal, com 57% das instituições respondentes ao 

questionário neste nível.  Na esfera estadual, 30% dos órgãos auditados 

apresentaram valores correspondentes a esse nível de governança.  

Com o objetivo de utilizar as informações obtidas no presente 

levantamento com vistas à seleção de futuros trabalhos de auditoria em 

prefeituras municipais, elaborou-se gráficos de dispersão com o valor da 

receita total do município (2011) frente ao indicador iGovTI para os órgãos 

auditados.  Os valores das receitas dos municípios foram obtidos a partir dos 

dados das prestações de contas das administrações financeiras municipais 

submetidas a esta Corte.  
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Foram elaborados cinco gráficos, agrupando os municípios em cinco 

faixas, de acordo com sua receita total, quais sejam, municípios com receita 

inferior a 50 milhões de reais, municípios com receita entre 50 milhões e 100 

milhões de reais, aqueles com receita acima de 100 milhões e abaixo de 200 

milhões, os que possuem receita entre 200 e 500 milhões de reais e, 

finalmente, aqueles com receita superior a 500 milhões de reais.  Tal critério de 

análise foi arbitrado desta forma no intuito de se permitir comparações entre 

municípios mais compatíveis em função da ordem de grandeza de suas 

receitas.  Esta eventual segmentação dos municípios visando a facilitar a 

visualização dos dados em nada influi no nível de governança atribuído a cada 

município.   

O quadro a seguir agrupa os municípios em função de sua receita, 

conforme as faixas previamente mencionadas e retrata o comportamento do 

iGovTI segundo esse aspecto. Tem-se neste quadro, por faixa de receita, a 

quantidade de municípios pertencentes ao segmento, a média aritmética do 

valor  iGovTI do grupo, o maior e menor iGovTI destes, e por fim, o percentual 

de municípios do grupo situados no nível intermediário e no nível inicial de 

Governança de TI, ressaltando a inexistência de municípios no nível avançado 

de governança (iGovTI > 0,59). 

Agrupamento dos Municípios por Receita 

Receita do Município 

(R$) 
Qtd 

Municípios 
iGovTI 

médio 
Maior 

iGovTI 
Menor 

iGovTI 
% Nível 

Intermediário 
% Nível 

Inicial 

Acima de 500 milhões 10 0,31 0,41 0,17 10,00% 90,00% 

Entre 200 e 500 milhões 13 0,28 0,42 0,15 23,08% 76,92% 

Entre 100 e 200 milhões 17 0,24 0,52 0,11 17,65% 82,35% 

Entre 050 e 100 milhões 22 0,21 0,50 0,08 9,09% 90,91% 

Abaixo de 050 milhões 23 0,21 0,44 0,08 4,35% 95,65% 
Fonte: Questionário Perfil iGovTI 2013. 

Da análise do quadro anterior, percebe-se a existência de 

municípios com maior nível de governança de TI da amostra (estágio de 

governança intermediário, acima de 0,39), distribuídos em todas as 5 faixas de 

receita arbitradas.  Os municípios com menor iGovTI (0,08) situam-se nas duas 

menores faixas de receita. Nota-se também que o valor da média aritmética do 

iGovTI dos grupos de municípios aumenta em função do crescimento da 

receita destes, a partir do grupo com receita entre 50 e 100 milhões de reais.    

A partir das informações levantadas pela auditoria conclui-se não haver uma 

relação direta entre a receita do município e a sua maturidade em governança 

de TI.  
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Figura 8. Gráfico de dispersão do indicador iGovTI dos municípios com receita superior a R$ 500 milhões. 

 

Observando-se o gráfico anterior, dos 10 municípios respondentes à 

pesquisa com maior receita, constata-se que destas prefeituras somente o 

município de Niterói atingiu o nível de governança intermediário, com iGovTI de 

0,41.   Ressalte-se que o município de Campos dos Goytacazes, com a maior 

receita do grupo, apresentou o menor iGovTI (0,17).  Os demais oito municípios 

apresentaram valores IGovTI relativamente próximos entre si, na faixa entre 

0,27 e 0,35.  À exceção de Campos dos Goytacazes, todos os municípios 

deste bloco apresentaram iGovTI acima da média aritmética geral dos 85 

municípios, de 0,24. 
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Figura 9. Gráfico de dispersão, indicador iGovTI, municípios com receita entre R$ 200 e R$ 500 milhões. 

 

Depreende-se do gráfico anterior, no qual são plotados os valores 

iGovIT de 13 prefeituras contra suas respectivas receitas, que 3 dos 4 

municípios de maior receita neste segmento apresentaram os maiores valores 

de iGovTI: Itaguaí (0,42), Itaboraí, com 0,41, e São João do Meriti, possuindo 

iGovTI igual a 0,40.  Tais valores situam-se na faixa de governança 

intermediária.  Cumpre ressaltar que o município de Belford Roxo, possuidor da 

maior receita do grupo (cerca de R$ 432 milhões) apresentou um iGovTI dentre 

os três mais incipientes desta amostra  (0,18). 
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Figura 10. Gráfico de dispersão, indicador iGovTI, municípios com receita entre R$ 100 e R$ 200 milhões. 

 

Dos 17 municípios cujos valores iGovTI foram apresentados no 

gráfico anterior, destaca-se o município de Queimados, que apresentou o maior 

valor iGovTI levantado na pesquisa, de 0,52.  Mangaratiba e Piraí, com iGovTI 

de 0,47 e 0,43 respectivamente, também se encontram em um nível 

intermediário de Governança de TI.   Itaperuna, com a maior receita do grupo, 

apresentou um valor iGovTI bastante embrionário, de 0,12. 
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Figura 11. Gráfico de dispersão, indicador iGovTI, municípios com receita entre R$ 50 e R$ 100 milhões. 

 

Este grupo de 22 municípios com receita dentro da faixa entre R$ 50 

e R$ 100 milhões possui dois dos 10 municípios da pesquisa com iGovTI na 

faixa intermediária, acima de 0,39: Paty do Alferes (0,50) e Rio Claro (0,45).   

Desta lista de municípios, 68% encontram-se abaixo da média 

aritmética do valor de iGovTI levantado na auditoria, de 0,24. 
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Figura 12. Gráfico de dispersão do indicador iGovTI dos municípios com receita abaixo de R$ 50 milhões. 

 

Com relação ao gráfico anterior, somente um dos 23 municípios 

listados apresentou um valor iGovTI dentro da faixa intermediária (entre 0,40 e 

0,60). Se trata do município Cambuci, com iGovTI igual a 0,44.  Convém 

ressaltar que 60% dos municípios deste grupo apresentaram iGovTI inferior à 

média aritmética do valor iGovTI dos 85 municípios, de 0,24. 

Cabe destacar que, na faixa inicial de governança de TI, se 

observam cenários em que o envolvimento da alta administração com as 

questões associadas à área de TI é menor, os níveis de planejamento são mais 

Inicial Intermediário 
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incipientes, as pessoas que atuam na área são menos preparadas e os 

controles internos são menos estruturados. 

A observação de baixos níveis de governança de TI em grande parte 

das prefeituras auditadas causa preocupação, considerando que estas 

possuem sistemas de informação críticos, cuja paralisação pode representar 

perdas significativas para as mesmas. 

Considerando que a governança de TI possui impacto direto na 

governança corporativa, é importante que as informações constantes do 

presente levantamento sejam utilizadas pela alta administração e gestores de 

TI dos órgãos municipais auditados como insumos para o aprimoramento 

institucional dessa importante área operacional. Nesse sentido, será sugerida, 

na proposta de encaminhamento do presente relatório, Ciência a tais gestores 

dos resultados desse levantamento, com recomendações associadas visando 

ao seu efetivo aproveitamento. 
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5 – CONCLUSÃO 
 

O presente levantamento na área de Tecnologia da Informação (TI) 

em órgãos da administração municipal teve por objetivo realizar um diagnóstico 

da situação de governança de TI em tais organizações, visando a subsidiar as 

ações de fiscalização do TCE-RJ nessa área e orientar os órgãos 

jurisdicionados quanto a ações que conduzam ao incremento dos níveis de 

governança de TI observados.  

 

Considerando esse objetivo, adotou-se estratégia metodológica na 

qual se destacava a aplicação de questionário estruturado acerca da 

governança de TI nas prefeituras jurisdicionadas do estado do Rio de Janeiro. 

Adicionalmente, foram realizadas entrevistas prévias com responsáveis da área 

de TI de dois municípios para validação do referido instrumento.  

Os dados recebidos por meio do questionário online foram tabulados 

e analisados, possibilitando tanto a interpretação dos resultados segundo 

quatro dimensões de governança (liderança, estratégias e planos, pessoas e 

processos) quanto a construção de um indicador de governança de TI capaz de 

permitir o acompanhamento da evolução dos níveis de governança nessa área 

e embasar a seleção de futuros trabalhos de auditoria de TI por esta 

Coordenadoria. 

De forma geral, os resultados obtidos evidenciaram que o conceito 

de governança de TI ainda não é muito difundido nos órgãos auditados, em 

função de diversas deficiências reveladas no presente levantamento.      

Dentre os principais resultados levantados, destacam-se: 

  76 órgãos não possuem planejamento estratégico institucional 

formalmente instituído (89%);  

  82 órgãos, ou 96%, não possuem planejamento estratégico formal de TI 

(PDTI aprovado e publicado); 

  78 órgãos não possuem uma Política de Segurança da Informação 

(PSI) formal, aprovada e publicada (91%); 

  79 prefeituras, ou 92% do universo de análise, não designaram 

responsáveis por implantar e acompanhar a PSI; 
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  80 órgãos não conhecem os riscos decorrentes do uso de TI a que 

estão expostos (94%); 

  nenhum dos órgãos respondentes ao questionário possui um Plano de 

Continuidade do Negócio (PCN); 

  em relação à gestão do nível de serviço da área de TI, apenas 6 

prefeituras possuem portfólio formal dos serviços oferecidos pela área de 

TI aos seus clientes; 

  13 prefeituras respondentes ao questionário não possuem nenhum 

profissional trabalhando em TI no município em tempo integral; 

  em 29 municípios não existem funções comissionadas voltadas à 

gestão de TI; 

  em 14 órgãos auditados, a alta administração não estabeleceu diretrizes 

básicas de gestão e uso de TI com o objetivo de nortear estrategicamente 

a gestão da área; 

  27 prefeituras informaram que a alta administração não se 

responsabiliza pelas políticas de TI; 

  somente 3 órgãos auditados dos 85 que responderam à auditoria 

informaram terem estabelecido indicadores de desempenho de gestão e 

uso da TI; 

  63 órgãos informaram que a alta administração não acompanha os 

indicadores de desempenho dos principais sistemas de informação; 

  apenas 52 prefeituras usualmente ou sempre realizam estudos técnicos 

preliminares ao certame para avaliar a viabilidade das contratações de TI; 

  somente 22 respondentes ao questionário informaram possuir processo 

de gestão de contratos formalizado. 

 

Quanto ao indicador proposto de governança de TI (iGovTI), 

verificou-se uma maior concentração de órgãos no nível inicial de governança 

de TI, estando 74 das 85 prefeituras auditadas na faixa de valores entre 0,0 a 

0,39, com valores possíveis para o indicador entre 0,0 e 0,84.  
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A Prefeitura de Queimados apresentou o maior indicador de 

governança de TI dentre os órgãos, com iGovTI de 0,52. Esse resultado denota 

que o órgão possui um nível de governança de TI intermediário (entre 0,40 e 

0,59). 

Constatou-se que as prefeituras Campos dos Goytacazes, Magé e 

Nova Friburgo situam-se dentro das 20 maiores receitas municipais (2.044, 317 

e 305 milhões de reais respectivamente), porém seus iGovTI estão na faixa dos 

20 menores computados (0,17, 0,16 e 0,15, nessa ordem).   Ou seja, estes 

municípios possuem valores elevados de receita municipal frente a baixos 

indicadores de governança de TI, evidenciando maior risco associado a essa 

área, por possuírem controles menos rigorosos. 

Em função da relevância das informações constantes do presente 

levantamento, sugere-se na proposta de encaminhamento Comunicação aos 

órgãos auditados, para que tomem Ciência do teor deste relatório, com 

recomendações que visam ao aprimoramento da governança de TI nos 

mesmos.       

Em última análise, este trabalho visa ao aprimoramento da 

administração pública por meio do aperfeiçoamento da governança de TI na 

esfera de TI e o consequente aperfeiçoamento da governança institucional. 

Desta forma, a comparação entre os indicadores de governança de TI das 

prefeituras participantes desta auditoria possui caráter subsidiário, periférico. 

Um dos focos centrais deste levantamento é o de municiar os municípios com 

informações que possam contribuir para o aperfeiçoamento de suas próprias 

governanças em TI, considerando as suas características e possibilidades.  

Cabe repisar que atualmente os gastos com TI são cada vez mais 

expressivos e que praticamente todas as áreas críticas da administração 

pública dependem do bom funcionamento da área da tecnologia da informação. 

Uma melhor governança em TI, responsabilidade da alta 

administração, significa em linhas gerais que a TI está sendo mais bem 

empregada para sustentar e estender as estratégias e objetivos do órgão, de 

modo a permitir melhor uso dos recursos, melhor desempenho e uma maior 

mitigação dos riscos inerentes à área.  
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6 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 

 

Diante de todo o exposto, visando a contribuir para a melhoria da 

governança e gestão de TI nas prefeituras auditadas, bem como para o 

aperfeiçoamento dos controles existentes e mitigação dos riscos identificados, 

submete-se este relatório a consideração superior, com as seguintes 

propostas:  

 

6.1 – Comunicação  

 

 Aos atuais prefeitos dos municípios relacionados a seguir, com 

fulcro no § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, na forma 

do  art. 3º  da Deliberação nº 234/2006,  alterada  pela  Deliberação 

nº 241/2007   ou,  na  impossibilidade,  na  ordem  sequencial  do  

art. 26 do Regimento Interno do TCE-RJ, para que tomem Ciência do 

inteiro teor deste relatório e adotem providências quanto às seguintes 

Recomendações: 

 Implementar ações em seus órgãos com vistas ao incremento 

da gestão e da governança de TI com base nas informações 

constantes do presente levantamento, estruturando a área de 

TI do município e implantando controles com base nas 

respostas fornecidas ao questionário que fundamenta o 

presente trabalho.  

 Estabelecer formalmente os objetivos, indicadores e metas 

institucionais de TI alinhados à estratégia da administração 

municipal, realizando efetivamente o acompanhamento do 

desempenho da área de tecnologia da informação, exercendo 

seu papel de principal responsável pela governança de TI da 

prefeitura. 

 Prefeitura de Angra dos Reis; 

 Prefeitura de Aperibé; 

 Prefeitura de Araruama; 

 Prefeitura de Areal; 
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 Prefeitura de Arraial do Cabo; 

 Prefeitura de Barra do Piraí; 

 Prefeitura de Barra Mansa; 

 Prefeitura de Belford Roxo; 

 Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana; 

 Prefeitura de Bom Jardim; 

 Prefeitura de Cabo Frio; 

 Prefeitura de Cachoeiras de Macacu; 

 Prefeitura de Cambuci; 

 Prefeitura de Campos dos Goytacazes; 

 Prefeitura de Cantagalo; 

 Prefeitura de Carapebus; 

 Prefeitura de Cardoso Moreira; 

 Prefeitura de Casimiro de Abreu; 

 Prefeitura de Comendador Levy Gasparian; 

 Prefeitura de Conceição de Macabu; 

 Prefeitura de Duas Barras; 

 Prefeitura de Duque de Caxias; 

 Prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin; 

 Prefeitura de Guapimirim; 

 Prefeitura de Iguaba Grande; 
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 Prefeitura de Itaboraí; 

 Prefeitura de Itaguaí; 

 Prefeitura de Italva; 

 Prefeitura de Itaocara; 

 Prefeitura de Itaperuna; 

 Prefeitura de Itatiaia; 

 Prefeitura de Japeri; 

 Prefeitura de Laje do Muriaé; 

 Prefeitura de Macaé; 

 Prefeitura de Macuco; 

 Prefeitura de Magé; 

 Prefeitura de Mangaratiba; 

 Prefeitura de Maricá; 

 Prefeitura de Mendes; 

 Prefeitura de Miguel Pereira; 

 Prefeitura de Miracema; 

 Prefeitura de Natividade; 

 Prefeitura de Nilópolis; 

 Prefeitura de Niterói; 

 Prefeitura de Nova Friburgo; 

 Prefeitura de Nova Iguaçu; 
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 Prefeitura de Paracambi; 

 Prefeitura de Paraíba do Sul; 

 Prefeitura de Parati; 

 Prefeitura de Paty do Alferes; 

 Prefeitura de Petrópolis; 

 Prefeitura de Pinheiral; 

 Prefeitura de Piraí; 

 Prefeitura de Porciúncula; 

 Prefeitura de Porto Real; 

 Prefeitura de Quatis; 

 Prefeitura de Queimados; 

 Prefeitura de Quissamã; 

 Prefeitura de Resende; 

 Prefeitura de Rio Claro; 

 Prefeitura de Rio das Flores; 

 Prefeitura de Rio das Ostras; 

 Prefeitura de Santa Maria Madalena; 

 Prefeitura de Santo Antônio de Pádua; 

 Prefeitura de São Fidélis; 

 Prefeitura de São Francisco de Itabapoana; 

 Prefeitura de São Gonçalo; 
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 Prefeitura de São João da Barra; 

 Prefeitura de São João de Meriti; 

 Prefeitura de São José de Ubá; 

 Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto; 

 Prefeitura de São Pedro da Aldeia; 

 Prefeitura de São Sebastião do Alto; 

 Prefeitura de Sapucaia; 

 Prefeitura de Saquarema; 

 Prefeitura de Seropédica; 

 Prefeitura de Silva Jardim; 

 Prefeitura de Sumidouro; 

 Prefeitura de Tanguá; 

 Prefeitura de Teresópolis; 

 Prefeitura de Trajano de Moraes; 

 Prefeitura de Três Rios; 

 Prefeitura de Valença; 

 Prefeitura de Varre-Sai; 

 Prefeitura de Vassouras. 
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À Consideração de V.S.ª 
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SERGIO LINO DA SILVA CARVALHO 
Assessor 
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 Sergio Lino da S. Carvalho 

                   Assistente da CAD 
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Senhora Subsecretária-Adjunta da SSR,  

 
 

Encaminho a V.S.ª o relatório do levantamento realizado na área de 
Tecnologia da Informação nas prefeituras jurisdicionadas do Estado do Rio de 
Janeiro, conforme Plano Setorial da Subsecretaria de Auditoria e Controle da 
Gestão e da Receita (SSR), aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente desta Corte.  

O trabalho desenvolvido pela CAD objetivou realizar um diagnóstico 
da situação de governança de TI nas prefeituras supracitadas, visando a 
subsidiar as ações de fiscalização do TCE-RJ nessa área e orientar os órgãos 
jurisdicionados por meio de informações que possam conduzir ao incremento 
dos seus níveis de governança de TI.   

Após minucioso exame da documentação pertinente, a Equipe de 
Auditoria apresenta sua proposta de encaminhamento às fls. 648v/651, com a 
qual concordo integralmente. 
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MARCIA VASCONCELLOS CARVALHO 
Coordenador-Geral 
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