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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO JOSÉ GOMES GRACIOSA 

 
VOTO GC-2         1593/2014 

 

PROCESSO:  TCE-RJ No 238.182-1/13 
ORIGEM: COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO 
ASSUNTO: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL – LEVANTAMENTO -   

ORDINÁRIA 

 
 

Trata o presente processo do Relatório de Auditoria Governamental – 
Levantamento, na área de Tecnologia da Informação (TI), objetivando 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. 

 
Ao final do seu Relatório, a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 

(CAD) sugere a adoção da seguinte providência: 
 

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; 

 Prefeitura de Arraial do Cabo; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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. 

 
A SGE, em sua Instrução de fls. 655, manifesta-se no mesmo sentido da 

CAD, acrescentando, ainda, o posterior Arquivamento deste processo. 
 
O Ministério Público Especial, representado pela Procuradora Marianna 

Montebello Willeman, manifesta-se no mesmo sentido, conforme parecer à fls. 656. 
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É o Relatório. 
 
O Corpo Instrutivo, no Capítulo 3 de seu Relatório, apresenta alguns 

conceitos acerca de Governança de TI, conforme a seguir transcrito: 
 

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 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). 

 
Verifica-se que, para a realização do presente Levantamento, foi adotada a 

estratégia metodológica baseada na aplicação de questionário estruturado nos 91 
Municípios jurisdicionados, com vistas à obtenção de informações sobre 
Governança de TI. Foram realizadas, previamente, entrevistas com responsáveis 
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da área de TI de duas Prefeituras (Aperibé e São José de Ubá, selecionados em 
função de critérios de receita e quantidade de habitantes) para validação do referido 
instrumento.  

 
Dos 91 Municípios jurisdicionados deste Tribunal, 85 responderam, 

efetivamente, ao levantamento, constituindo o conjunto universo da análise 
realizada. 

 
E para realizar um diagnóstico da situação de Governança de TI nas 

Prefeituras Municipais jurisdicionadas do TCE-ERJ, definiu-se um indicador a ser 
utilizado para tal fim: o iGovTI (Indicador de Governança de TI), conforme 
demonstrado no Apêndice A, fls. 652/652-verso. 

 
O referido indicador foi construído com base no indicador utilizado pelo TCU 

em trabalho semelhante realizado.  Este indicador também foi base para trabalho 
análogo realizado na esfera estadual por esta Corte em 2012.  

 
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, 
considerando-se os seguintes intervalos para o referido indicador: 

 

 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. 

Os cálculos utilizados na construção do indicador iGovTI encontram-se 
explicitados no Apêndice A (fls. 652/652v).  

 
Em sua Conclusão, fls. 647/647-verso, os principais resultados levantados 

pela Equipe de Auditoria foram os seguintes: 
 

 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.  

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. 
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Diante do exposto, considerando a necessidade de aprimoramento da 

Governança de TI nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, manifesto-me de 
acordo com as providências indicadas pelo Corpo Instrutivo e corroboradas pelo 
Douto Ministério Público Especial.  

 
VOTO 
 
I - Pela COMUNICAÇÃO aos atuais Prefeitos dos Municípios especificados a 

seguir, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro em vigor, para que tomem Ciência do inteiro teor do Relatório de 
Auditoria, e para que cumpram as RECOMENDAÇÕES especificadas no Relatório 
deste Voto, alertando-os para as sanções previstas no inciso IV do artigo 63 da lei 
Complementar nº 63/90, em caso de não atendimento das mesmas, sem causa 
justificada: 

 
 Prefeitura de Angra dos Reis; 

 Prefeitura de Aperibé; 

 Prefeitura de Araruama; 

 Prefeitura de Areal; 

 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; 
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 Prefeitura de Iguaba Grande; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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. 

 
II - Por DETERMINAÇÃO à Secretaria Geral das Sessões – SSE, para que, 

ao formalizar o item I, faça acompanhar cópia do inteiro teor da Instrução, às fls. 
627/653, e deste Voto; 

 
III - Pelo ARQUIVAMENTO do presente processo. 

 
 

GC-2,          de                          de  2014. 
 
 
 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 
Conselheiro-Relator 

 


