
AUDIN - CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES - Recomendação #417

Relatório de Auditoria 001/2020 - Política de Gestão de Riscos do IFAC

02/05/2020 19:56 h - Marcel Farias

Situação: Em Implementação Início: 02/05/2020

Prioridade: Imediata Data prevista: 30/06/2021

Atribuído para:  % Terminado: 0%

Categoria:  Tempo estimado: 0.00 hora

Versão:  Tempo gasto: 0.00 hora

Descrição

Que a Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODIN) envide esforços no sentido de publicar o Manual de

Gestão de Riscos;

Histórico

#1 - 22/09/2020 13:32 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 15/01/2021

- Situação alterado de Aberta para Em Implementação

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00003456/2020-43 o gestor apresentou justificativa e solicitou

prorrogação de prazo para manifestação. Desta forma, a AUDIN/IFAC concedeu prazo até 15/01/2021.

#2 - 06/02/2021 19:35 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 15/01/2021 para 30/06/2021

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: O gestor, por meio do PROCESSO SEI nº 0094427.00003456/2020-43 informou que _"Conforme

informado no despacho PRODIN 0228965, a PRODIN solicitou à DSGTI o desenvolvimento de um sistema de gestão, envolvendo alguns módulos,

entre eles haveria um voltado à gestão de riscos. Assim, após a criação deste software, seria elaborado o manual de gestão de riscos  do IFAC,  a

fim de que o manual estivesse alinhado ao sistema.

Entretanto, conforme histórico do Glpi - chamado nº 21200 (documento SEI nº 0287684), foi concluído que "existe uma solução no mercado que

atende parcialmente aos requisitos, sendo esta o SUAP,  um software que já consta como meta de ser adquirido e implantado Institucionalmente.

Por isso, não há como justificar o desenvolvimento de um novo sistema, dado que existe uma solução livre que pode ser adquirida e customizada e

que já atende outros entes da Rede Federal. Quando da implantação do referido do sistema, será necessário que seja aberta uma nova requisição

para que possamos criar um novo projeto de customização para atender as eventuais lacunas de funcionalidades, sobretudo no que tange a Gestão

de Risco." Assim, o chamado foi encerrado pela DSGTI, devendo a PRODIN aguardar a implantação do SUAP para abrir um nova solicitação à

DSGTI voltada à customização do novo sistema com o intuito de incluir módulo de Gestão Riscos.

Diante do exposto, a PRODIN vem estudando outros meios para que a metodologia de gestão de riscos seja estabelecida e efetivamente implanta

no IFAC. Desta forma, a PRODIN irá trabalhar no 1º semestre de 2021 com 2 possibilidades: análise do sistema Ágatha, software público voltado

para a gestão de riscos e integridade; planilha documentadora de gestão de riscos.

Esclarecemos que a elaboração e publicação do manual somente será possível após a identificação de qual ferramenta será utilizada para a gestão

de riscos, visto que o manual estabelecerá a metodologia de gestão"._ Na oportunidade o gestor solicitou a prorrogação do prazo para cumprimento

das recomendação até 30 de junho de 2021.

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Prorroga-se o prazo para envio da manifestação até 30/06/2021.
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