
AUDIN - CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES - Recomendação #363

Relatório de Auditoria  001/2018 - Gestão da Tecnologia da Informação: PDTI

26/02/2019 16:22 h - Marcel Farias

Situação: Resolvida Início: 30/09/2018

Prioridade: Imediata Data prevista:  

Atribuído para:  % Terminado: 0%

Categoria:  Tempo estimado: 0.00 hora

Versão:  Tempo gasto: 0.00 hora

Descrição

Elaborar novo cronograma com prazo para realização da ação A20 , bem como implantar controles internos que visem monitorar e

auxiliar no cumprimento das metas estipuladas no PDTI.

Histórico

#1 - 26/02/2019 16:24 h - Marcel Farias

A AUDIN vai aguardar até final do primeiro semestre de 2019, a fim de que o setor informe as providências adotadas, tendo em vista que o mesmo

informou por meio do MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 91/2018 - DSGTI que a revisão do PDTI está prevista para o primeiro semestre de 2019.

#2 - 26/02/2019 16:33 h - Marcel Farias

- Descrição atualizado(a)

#3 - 26/02/2019 16:35 h - Marcel Farias

- Privado alterado de Não para Sim

#4 - 26/02/2019 16:37 h - Marcel Farias

- Privado alterado de Sim para Não

#5 - 26/02/2019 16:48 h - Marcel Farias

- Prioridade alterado de Normal para Imediata

#6 - 26/02/2019 16:50 h - Marcel Farias

- Descrição atualizado(a)

#7 - 26/02/2019 17:08 h - Marcel Farias

- Descrição atualizado(a)

#8 - 23/09/2019 20:03 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 01/07/2019 para 01/11/2019

RESPOSTA DO GESTOR: Por meio do DESPACHO COGTI nº 81697 (Processo nº 0094427.00007253/2019-20) o gestor informou que "o Plano

Diretor de TI do IFAC ainda não foi devidamente atualizado com prazo para envio ao CONSU  e estamos trabalhamos para que o mesmo seja

apreciado na próxima reunião prevista para o dia  25/10/2019. Tal demora dá principalmente pelo fato de inserção do PAC do IFAC que está em

revisão no sistema PGC até o dia 07/10/2019".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a informação prestada pelo gestor, prorrogamos o prazo para implementação da

recomendação até 01/11/2019.
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#9 - 17/04/2020 20:21 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 01/11/2019 para 30/04/2020

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00007253/2019-20 o prazo para manifestação foi prorrogado até

30/04/2020.

#10 - 02/05/2020 19:51 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 30/04/2020 para 31/08/2020

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00007253/2019-20 o gestor informou que "Conforme recomendações, as

ações 20, 35 e 48 do PDTI necessitam apenas de ajuste de nomenclatura e prazo e a ação 33 deverá ser excluída por não ser mais uma

necessidade a ser atendida pelo IFAC. No entanto, a revisão do PDTI ainda ocorreu, pois o Plano Anual de Contratações do IFAC 2020 (PGC) só foi

finalizado no final de dezembro de 2019 e apenas em fevereiro de 2020 foi publicado o PAC 2020 pelo  Ministério da Economia. Além disso o IFAC

estava com o PDI 2020 em andamento e nele consta metas e ações que a TI deve atender através de suas ações e  o mesmo foi aprovado em

janeiro de 2020. Ressaltamos ainda que tendo em vista as eleições em 2019, ocasionou varias mudanças na Direção Geral, além de redistribuições

e remoções dos servidores de TI que constam como membros do Comitê de TI responsável por encaminhar os processos de TI para apreciação no

CONSU. Desta forma, devido a pandemia e a quarentena, o CONSU só deve ser reunir no retorno as atividades presenciais e como o PDTI atual

ainda está no prazo legal e a minuta de atualização deve ser encaminhada para apreciação agora no mês de Maio de 2020. Solicitamos ampliação

de prazo para atendimento as recomendações até a próxima reunião presencial do CONSU".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a manifestação supra e a atual pandemia causada pelo COVID-19, prorroga-se o prazo para

manifestação até 31/08/2020.

#11 - 28/08/2020 16:33 h - Marcel Farias

- Data prevista excluído (31/08/2020)

- Situação alterado de Aberta para Resolvida

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00007253/2019-20 o gestor informou que "O PDTI 2017-2020 foi

devidamente atualizado, seguindo as recomendações da AUDIN e em atendimento ao Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que institui a

Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades a administração pública federal direta,

autárquica e fundacional e dá outras providências; O acesso a nova versão foi publicada no Boletim de serviço nº52/2020 e pode ser acessado no

link da DSGTI/Governança de TI: https://portal.ifac.edu.br/images/dsgti/documentos/portaria-pdti.pdf. "

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a manifestação supra e, que a Política de Segurança da Informação também já foi publicada

conforme documento SEI 0081763 e está disponível no link: 

https://portal.ifac.edu.br/component/k2/item/319-resolu%C3%A7%C3%A3o-009-2019.html, entendemos que a referida recomendação foi resolvida.
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