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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

U N I DA DE  D E A UD IT OR I A I NT ERN A 
 

 
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - IFBA 

  
RELATÓRIO Nº   : 007/2015 
AÇÃO–PAINT/2015: 12 
PROGRAMA DE GOVERNO:Funcionamento de Instituições Federais de 
Educação Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia. 
AÇÃO–QDD/2015:2031.20RL.0029 
UNIDADE: Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) 
 
 
Senhora Coordenadora, 
 
Em atendimento àAção nº 12 - PAINT/2015, concernente 
à“Governança de Tecnologia da Informação”, apresentamos os 
resultados observados por ocasião dos trabalhos realizados 
junto àDiretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) e 
Pró-Reitorias deste IFBA. 
 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 
Os trabalhos de Auditoria foram realizados no período de maio a 
julho/2015, em estrita observância às normas de auditoria 
aplicáveis ao Serviço Público Federal, objetivando a análise da 
governança em tecnologia da informação.Nenhuma restrição foi 
imposta aos trabalhos. 
  
 
II – METODOLOGIA 
 
O trabalho foi deflagrado por meio das seguintes solicitações à 
DGTI: 

 Relação de sistemas informatizados utilizados e 
solicitados no âmbito das Pró-Reitorias deste IFBA; 

 Relação de equipamentos de prevenção de detecção de 
incêndio; 

 Informações sobre a existência de documentos normativos 
que visam à segurança e à gestão eficaz do Sistema de 
Informação deste IFBA. 
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Em seguida foram encaminhadas à Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), 
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional (PRODIN), Pró-Reitoria de 
Administração e Planejamento (PROAP) e Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) questionário 
solicitando informação acerca dos sistemas informatizados 
utilizados e solicitados por seus respectivos setores. 
 
De posse de tais informações, procedeu-se à análise documental 
e à elaboração do relatório preliminar de auditoria. 
 
A partir da análise dos documentos encaminhados, foi 
confeccionado e enviado à DGTI o Relatório Preliminar de 
Auditoria nº 007/2015, para fins de apreciação e apresentação 
de esclarecimentos adicionais, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data de seu recebimento. 
 
Após exame das informações encaminhadas pela Diretoria de 
Gestão em Tecnologia da Informação (DGTI), por meio do 
Memorando Interno nº 197/2015/DGTI, e, posteriormente, da 
entrevista com o servidor A.L.L.F., Chefe do Departamento de 
Redes e Telecomunicações,foi iniciado o trabalho de conclusão, 
por parte desta Unidade de Auditoria Interna, com a elaboração 
deste Relatório Final de Auditoria. 
 
 
 
III- CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 

 
CONSTATAÇÃO1: 
 
Atualmente a Tecnologia da Informação (TI) é um setor crítico 
em qualquer instituição, deixando de ser um mero provedor de 
tecnologia e de serviço, passando a ser um parceiro estratégico 
da organização em que está inserida, tendo em vista a 
indispensabilidade de alinhar seus serviços às necessidades e 
aos objetivos institucionais, no intuito de reduzir o custo e 
elevar a eficiência, eficácia, economicidade e efetividade 
organizacional. 
 
Nessa conjuntura, faz-se necessário que a Diretoria de Gestão 
da Tecnologia da Informação (DGTI) acompanhe as necessidades 
dos setores estratégicos da Reitoria deste IFBA, a fim de 
contemplar as demandas, estabelecer eventuais prioridades, bem 
como prover o Instituto das seguranças concernentes ao controle 
de operação dos sistemas. 
 
No entanto, apesar do novo cenário em que a TI está inserida, 
foi constatada a falta de entrosamento entre DGTI e as Pró-
Reitorias deste IFBA, tendo em vista que aquela demonstrou não 
possuir mecanismos de controle necessários para acompanhar as 
demandas e necessidades destas. 
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Evidências:  
1. Memorandos nos 335 e 383 /2015/ PROEN; 
2. Memorando nº. 082/2015 (PROEX); 
3. Memorando nº. 42/2015/PRODIN/ Reitoria/IFBA; 
4. Planilha “ANÁLISE DA QUESTÃO 02 DO PROGRAMA DE AUDITORIA DA AÇÃO Nº. 

12 - PAINT/2015 (GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)”. 
 
 
Critérios: 
 
1. Princípio 1, COBIT 5: 

“Atender as diretrizes e necessidade dos stakeholders e 
criar valor ao negócio por meio de realização de 
benefícios, otimização do riscos e otimização de 
recursos”. 

 
2. Acórdão TCU nº. 1.603/2008-Plenário: 

“9.1. Recomendar que: 
9.1.5. Promovam ações voltadas à implantação e/ou 
aperfeiçoamento de gestão de níveis de serviço de TI, de 
forma a garantir a qualidade dos serviços prestados 
internamente, bem como a adequação dos serviços 
contratados externamente às necessidades da organização”. 

 
3. Competências da DGTI, segundo a Resolução/CONSUP nº. 08/2013 (Item 

5.1, “d”) e Resolução/CONSUP nº. 10/2013 (Item 6): 
 “Identificar as necessidades de todo o instituto quanto 
às demandas de Tecnologia da Informação”; 
 “Manter todo o IFBA tecnologicamente atualizado”. 
 “Gerenciar os investimentos de TI”; 
 “Gerenciar os recursos humanos e tecnológicos de TI”. 

 
 
Recomendação Preliminar 1.1: Que a DGTI crie mecanismo 
para acompanhar as demandas e necessidades, ligadas às 
suas atribuições, no âmbito da Reitoria deste IFBA, a 
fim de: 

 
 Estabelecer prioridades de atendimento das 
demandas, considerando as necessidades do Instituto 
e as limitações financeiras, tecnológicas e de 
recursos humanos; 
 Contribuir para elevação da eficiência e eficácia 
institucional; 
 Reduzir os custos das operações; 
 Propiciar a efetividade das ações; 
 Estabelecer a segurança lógica necessária para 
salvaguardar os ativos de informação. 

 
 
 

Manifestação do Gestor:  
 
“Referente a essa recomendação informo que adotamos a 
metodologia SCRUM e KABAN que é um método ágil de 
acompanhamento de desenvolvimento de novos processos 
alinhados ao nosso sistema de chamados GLPI. 
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Com essa metodologia é possível atender às demandas de 
acordo com prioridades de atendimento e prever as 
urgências diárias que vão surgindo, onde, indicamos que 
uma tarefa atrasou em decorrência de um impedimento. 
 

Além da metodologia ágil, essa nova diretoria adotou o 
procedimento de reuniões com os seus clientes onde 
juntamente com a equipe técnica estipulamos um 
cronograma com o acompanhamento das novas soluções, 
comprovadas em ATA para acompanhamento e transparência 
do processo.” 
  
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: 
 
Embora haja a afirmação por parte do gestor que a DGTI 
utiliza das metodologias SCRUM e KABAN nos processos de 
desenvolvimento e acompanhamento de software, por meio 
da entrevista e auditoria in loco, constatou-se que 
embora o sistema KABAN esteja sendo efetivamente 
utilizado (de acordo com as informações contidas no 
“Formulário de Entrevista” e nos relatos fornecidos 
pelos pró-reitores e enviados a esta AUDIN no momento da 
execução desta auditoria, como também pode-se verificar 
na Foto 1, abaixo disposta), o SCRUM ainda não foi 
implementado devido a caso fortuito (greve dos 
servidores). 
 
Entretanto, em que pese os esforços empreendidos pela 
DGTI, que podem ser enquadrados como boas práticas de 
gestão, não se pode desconsiderar que as informações 
fornecidas por essa Diretoria, no que concerne aos 
sistemas de informações solicitados pelas pró-reitorias 
deste IFBA, não coincidiram com as informações e 
documentações enviadas pelos pró-reitores. 
 
Nesse sentido, considerando o teor exposto, bem como as 
iniciativas da DGTI referente à criação de mecanismos 
para acompanhar as demandas e necessidades, ligadas às 
suas atribuições, no âmbito da Reitoria deste IFBA, 
excluímos a Recomendação Preliminar 1 da Constatação em 
análise, ao tempo em que emitimos duas novas 
Recomendações. 
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Foto 1: Quadro da metodologia KABAN utilizado no 
Departamento de Sistema da Informação (DSI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Arquivo da AUDIN 
 

 
Recomendação Final 1.1: Que a DGTI informe a esta 
Unidade de Auditoria Interna quando da devida 
implementação da metodologia SCRUM, bem como sua 
correspondente efetividade. 
 
 
Recomendação Final 1.2: Que a DGTI crie mecanismo de 
controle que possibilite acompanhar as solicitações de 
programas, bem como os respectivos setores solicitantes.  

 
 
 
CONSTATAÇÃO2: 
 
Foi constatado que a DGTI não possui o controle dos sistemas de 
informação utilizados, no âmbito da Reitoria deste IFBA, sendo 
que tal sistemática se faz necessária, tendo em vista que a 
utilização de serviços informatizados exige acompanhamento e 
nível de segurança adequado com o objetivo de proteger os 
recursos computacionais, sobretudo os ativos de informação. 
 
Vale ressalvar que um dos objetivos da supramencionada 
sistemática é o controle centralizado do acesso lógico com o 
fim de evitar acessos indevidos, vazamento de informações, bem 
como inserção, exclusão e alteração de informações sem 
autorização adequada. 

 
Evidências:  
1. Memorandos n.os 335 e 383 /2015/ PROEN; 
2. Memorando nº. 082/2015 (PROEX); 
3. Memorando nº. 42/2015/PRODIN/ Reitoria/IFBA; 
4. Memorando nº. 455/2015/DGAP/ IFBA; 
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5. Memorando Interno nº. 130/2015/DGTI; 
6. Planilha “ANÁLISE DA QUESTÃO 02 DO PROGRAMA DE AUDITORIA DA AÇÃO Nº. 
12 - PAINT/2015 (GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)”. 
 
 
Critérios: 
 
Resolução/CONSUP nº. 09/2013 (Política de Segurança da Informação): 
 

Item 6.1 (Tratamento da Informação): 
 
“Toda informação criada, adquirida ou custodiada pela 
Instituição é considerada um bem (...)”. 
 

Item 6.2 (Gestão de Incidentes de Segurança da Informação): 
 
“Os incidentes de segurança devem ser identificados, 
monitorados, comunicados e devidamente tratados”. 
 

Item 6.3 (Gestão de Risco de Segurança da Informação): 
 
“(...) os ativos devem ser monitorados e analisados 
periodicamente, de forma a possibilitar a seleção e a 
priorização dos ativos a serem protegidos, bem como a 
definição e a implementação de controles para a 
identificação e o tratamento de possíveis falhas de 
segurança, minimizando dessa forma os fatores de risco”. 
 

Item 6.5 (Auditoria e Conformidade): 
 
“O IFBA deverá criar e manter registro de procedimentos, 
que possibilitem o rastreamento, acompanhamento, controle 
e verificação de acesso aos sistemas de informação, 
conforme norma específica. Os serviços disponibilizados 
pelo IFBA, através dos diversos sistemas de informação 
(...) constituem ativos do Instituto (...)”. 

Item 6.6 (Controle de Acesso): 
 
“Os ativos do IFBA devem ser protegidos contra acesso não 
autorizado, danos, perdas, furtos, interferências (...)”. 

 
Competências da DGTI, segundo a Resolução/CONSUP nº. 08/2013 (Item 5.1, 
“d”): 
 

 “Manter todo o IFBA tecnologicamente atualizado”; 
 “Gerenciar a qualidade de serviços de TI”. 
 
 

Recomendação Preliminar 2.1: Que a DGTI estabeleça meios 
que assegurem o conhecimento da existência dos sistemas 
informatizados utilizados, no âmbito da Reitoria deste 
Instituto, haja vista a imprescindibilidade de 
acompanhamento das ações com o fito de zelar pela 
segurança das informações e objetivos institucionais, 
bem como pela qualidade dos serviços de tecnologia da 
informação. 
 
 
Manifestação do Gestor:  
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“Todo o parque tecnológico do IFBA é monitorado através 
dos sistemas: zabbix- que monitora todos os links dos 
campi rede que fazem parte do pop-ba, os relógios de 
ponto, os roteadores dos campi, servidores internos e 
etc, assegurando assim a disponibilidade dos serviços e 
informações. Além dele, temos o onboard administrator 
que monitora e gerencia os servidores físicos do cluster 
(os blades) inclusive informações de temperatura, 
velocidade das ventoinhas, qualquer informações física e 
lógica. Temos o comand view que gerencia logicamente o 
storage de todo o parque tecnológico do IFBA. O 
Dataprotector que gerencia os backups de arquivos, 
serviços e todo o ambiente do IFBA e através do seu 
gerenciamento é possível verificar se houve falha no 
processo das fitas de backup. E para finalizar 
destacamos o VC center que é um software que organiza de 
forma centralizada todos os nossos ambientes de 
servidores, onde são virtualizados e com ele é possível 
verificar a indisponibilidade de algum servidor ou 
serviço, sendo monitorado pela equipe da DRT 
(Departamento de Redes e Telecomunicações). Quanto ao 
item de controle de acesso: a auditoria se refere ao 
acesso físico ou lógico? Se for o acesso lógico, 
adotamos o procedimento de segurança (LOGIN E SENHA) e é 
sugerido que cada usuário acesse o seu computador e 
sistemas com o seu login pessoal não compartilhando a 
senha e login com outros usuários. O acesso às pastas e 
arquivos é configurado de acordo com o perfil de cada 
usuário, respeitando assim o quesito segurança e sigilo. 
Os acessos aos bancos de dados, servidores e outros 
equipamentos/serviços referente à área técnica são de 
uso exclusivo desta diretoria.” 

 
Ao constatar ruído de informação na comunicação ocorrida 
entre a AUDIN e a DGTI, uma entrevista foi provocada a 
fim de dirimir dúvidasentre ambos os lados, sendo a 
mesma consubstanciada no “Formulário de Entrevista”. De 
acordo com o disposto no retro mencionado formulário, o 
Diretor de Gestão da Tecnologia da Informação em 
exercício informou: “Os sistemas legados não têm 
informação, pois não havia controle. Atualmente temos o 
SNV (ferramenta de controle de versão) onde tem todos os 
sistemas implementados e mantidos pela DGTI. O controle 
dos demais é feito apenas quando solicitado mudança, 
atualização”. 

 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:Considerando que a 
informação dada pela DGTI no que se refere ao controle 
dos sistemas implementados pela atual gestão é 
corroborada com as informações colhidas no decorrer dos 
trabalhos de auditoria, verifica-se que a fraqueza do 
controle refere-se aos sistemas que já eram utilizados 
quando da investidura da atual gestão. 
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Em que pese toda dificuldade encontrada pela DGTI quanto 
às atividades ou sistemáticas herdadas do setor, é 
imprescindível que essa Diretoria possua o controle dos 
sistemas de informação utilizados no âmbito da Reitoria 
deste IFBA. Desta forma, mantemos, com modificação, a 
Recomendação em análise. 
 
 
Recomendação Final 2.1: Que a DGTI estabeleça meios que 
assegurem o conhecimento da existência dos sistemas 
informatizados utilizados, no âmbito da Reitoria deste 
Instituto, inclusive os legados deixadospela antiga 
gestão, haja vista a imprescindibilidade de 
acompanhamento das ações com o fito de zelar pela 
segurança das informações e objetivos institucionais, 
bem como pela qualidade dos serviços de tecnologia da 
informação. 
 
 

 
CONSTATAÇÃO3:Inexistência de sistemas informatizados para 
gestão de Almoxarifado e Patrimônio. 

 
Evidências:  
1. S.A. nº. 111/2015; 
2. Memorando nº. 455/2015/DGAP/ IFBA; 
3. Organograma da PROAP. 
 
Critérios: 
 

Descrição do “Objetivo Estratégico” nº. 9 (nove) da Resolução/CONSUP nº. 
08/2013 (Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação): 

“Prover soluções de TI que permitam a automatização e 
modernização da organização levando em consideração as 
necessidades e acessibilidade”. 

 
Acórdão TCU nº. 1.603/2008-Plenário: 

“9.4.3. Estimule a adoção de metodologia de 
desenvolvimento de sistemas, procurando assegurar, nesse 
sentido, níveis razoáveis de padronização e bom grau de 
confiabilidade e segurança; 
 
9.4.4. Promova ações voltadas à implantação e/ou 
aperfeiçoamento de gestão de níveis de serviço de TI, de 
forma a garantir a qualidade dos serviços prestados 
internamente (...)”. 

 
 
Recomendação 3.1: Que o IFBA adquira ou desenvolva os 
sistemas de controle patrimonial necessários à proteção 
e administração dos bens móveis e imóveis e dos bens em 
estoque no Almoxarifado. 

 
Manifestação do Gestor:  
 
“Em março e abril de 2015 foi realizada uma visita à 
MCO- Maternidade Climério de Oliveira para conhecimento 
do sistema de almoxarifado e foi aprovada a 
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transferência do sistema sem custos para a instituição. 
Porém, em decorrência da paralisação de mais de 3 (três) 
meses não foi possível a configuração e instalação do 
sistema, surgindo outras demandas. 
 
Sobre o sistema de patrimônio o IFBA tem uma solução que 
foi comprada e já existia quando assumi a DGTI e é 
utilizada por todos os campi. Então, essa recomendação 
só se aplica para o item de ALMOXARIFADO e não 
patrimônio. O sistema é PROPAT.” 
 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: 

 
Considerando: 
 
- Que a “Recomendação Preliminar 3.1” proveio da falta 
de informação por parte da PROAP e da DGTI acerca da 
existência do sistema de informatização utilizado pela 
Coordenação de Patrimônio durante a execução do trabalho 
de auditoria; 
 
- A existência do Programa de Patrimônio (PROPAT) na 
supracitada Coordenação, conforme a manifestação do 
gestor acima disposta, bem como da entrevista realizada 
com o Chefe do Setor de Patrimônio; 
 
- A existência da “Recomendação Final 2.1” e a “Análise 
da Unidade de Auditoria Interna” que a precedejá 
contemplam recomendação relacionada à fraqueza de 
controle. 
 
Diante do exposto, retiramos a Recomendação 3.1. 
 
 

 
CONSTATAÇÃO 4:A DGTI informou que este IFBA possuía “Normas de 
Segurança da Informação e Comunicação”, bem como “Procedimentos 
de Segurança da Informação”, entretanto, apenas enviou a esta 
AUDIN cópias da Política de Segurança da Informação, em 
detrimento dos mencionados documentos. 
 

Evidência:  
Anexo do Memorando Interno nº. 130/2015/DGTI (Política de Segurança da 
Informação). 
 
Critério: 
Item 5 (Estrutura Normativa da PSIC) da Resolução/CONSUP nº. 09/2013 
(Política de Segurança da Informação): 

 
“A PSIC está estruturada hierarquicamente com três níveis 
a seguir: 
 Política de Segurança da Informação e Comunicação – 
PSIC (Política): Constituída neste documento, define a 
estrutura, estabelece as diretrizes e define as 
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responsabilidades referentes à segurança da informação. A 
política abrange todo o Instituto. 
 Normas de Segurança da Informação e Comunicação 
(Normas): estabelecem obrigações e definem procedimentos 
a serem seguidos de acordo com as diretrizes da Política. 
 Procedimentos de Segurança da Informação 
(Procedimentos): definem regras operacionais conforme o 
disposto nas Normas e na Política de Segurança, 
permitindo sua utilização nas atividades do Instituto.” 

 
 
Recomendação 4.1:Que a DGTI crie as “Normas de Segurança 
da Informação e Comunicação” e os “Procedimentos de 
Segurança da Informação”, conforme determinado na 
Resolução/CONSUP nº. 09/2013, a fim de estabelecer as 
obrigações e definir os procedimentos e as regras 
operacionais determinados pela Política de Segurança da 
Informação deste IFBA. 

 
Manifestação do Gestor:  
 
“A política de segurança da informação, plano de 
tratamento dos riscos desegurança da informação e 
continuidade de negócio já foi discutido nos primeiros 
encontrosrealizados pelo comitê de tecnologia do IFBA 
através da portaria 155 de 29 de janeiro de2015. Deu-se 
início ao desenvolvimento dos documentos, mas, 
infelizmente ainda não foramfinalizadas. Os primeiros 
encontros foram realizados em março e maio de 2015. O 
período dagreve também impossibilitou as reuniões do 
comitê, já que pela lei quem aderiu á greve nãopode 
receber diárias e alguns membros do nosso comitê tinham 
aderido. O próximo encontroestá marcado para os 
seguintes dias: 16, 17 e 18 de setembro de 2015 e 
daremos prioridade aoPETI (Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação), PDTI (Plano Diretor de 
Tecnologiada Informação) e PSIC (Políticas de Segurança 
e Tecnologia da Informação e Comunicação).” 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:Com base na 
manifestação apresentada, mantemos a Recomendação4.1, 
até que sejam enviadas, a esta AUDIN, os documentos 
comprobatórios das respectivas criações. 

 
 
CONSTATAÇÃO 5:Inexistência dos seguintes documentos normativos: 
 

 Plano de Tratamento dos Riscos de Segurança da 
Informação; 
 Programa de Gestão da Continuidade de Negócios, composto 
pelos seguintes planos: 

o  Plano de Gerenciamento de Incidentes; 
o  Plano de Continuidade de Negócios; e 
o  Plano de Recuperação de Negócios. 
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 Normas e controle de acesso. 

 
Evidências:  
1. Anexos do Memorando Interno nº. 130/2015/DGTI (Política de Segurança 
da Informação). 
2. Anexo XXXII do Programa de Auditoria da Ação 12 – PAINT/2015 
(Questionário “Informações sobre a existência de documentos normativos 
que visam à segurança e à gestão eficaz do Sistema de Informação deste 
IFBA) preenchido e enviado pela DGTI por meio do Memorando nº. 
130/2015/DGTI. 
 
 
Critérios: 
 

 PLANO DE TRATAMENTO DOS RISCOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: 
 

Descrição do “Objetivo Estratégico” nº. 05, da 
Resolução/CONSUP nº. 08/2013 (Planejamento Estratégico da 
Tecnologia da Informação – PETI): 
 

“Implantar o gerenciamento de riscos de TI, de forma a 
contribuir para a continuidade dos processos de negócio”. 

 
Item 6.3 (Gestão de Riscos de Segurança da Informação) da 
Resolução/CONSUP nº. 09/2013 (Política de Segurança da 
Informação): 
 

“O IFBA deverá estabelecer um processo contínuo de Gestão 
de Riscos de Segurança da Informação (...)”. 

 
Item 1 (Objetivo) da Norma Complementar nº. 
04/IN01/DSIC/GSI/PR: 
 

“Estabelecer diretrizes para o processo de Gestão de 
Riscos de Segurança da Informação e Comunicações – GRSIC 
nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal 
– APF, direta ou indireta. 

 
Item 6.3.1da Norma Complementar nº. 04/IN01/DSIC/GSI/PR: 
 

“Formular um plano para o tratamento dos riscos, 
relacionando, no mínimo, as ações de Segurança da 
Informação e Comunicações – SIC, responsáveis, 
prioridades e prazos de execução necessários à sua 
implementação”. 

 
 
 PROGRAMA DE GESTÃO DA CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS, COMPOSTO PELOS 
SEGUINTES PLANOS: 

 PLANO DE GERENCIAMENTO DE INCIDENTES; 
 PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS; 
 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE NEGÕCIOS. 

 
Item 6.4 (Gestão de Continuidade) da Resolução/CONSUP nº. 
09/2013 (Política de Segurança da Informação): 

“O IFBA deverá estabelecer um processo de Gestão de 
Continuidade de Negócio, observados a proteção e 
disponibilidade dos seus ativos de informação”. 

 
Item 1 (Objetivo) e item 5.3 da Norma Complementar nº. 
06/IN01/DSIC/GSI/PR: 
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Item 1: Estabelecer diretrizes para Gestão de 
Continuidade de Negócios, nos aspectos relacionados à 
Segurança da Informação e Comunicações, nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, direta e 
indireta – APF. 
 
Item 5.3: Recomenda-se que o Programa de Gestão de 
Continuidade de Negócios de um órgão ou entidade da APF 
seja composto, no mínimo, pelos seguintes Planos (...): 

 Plano de Gerenciamento de Incidentes – PGI; 
 Plano de Continuidade de Negócios – PCN; 
 Plano de Recuperação de Negócios – PRN. 

 
 
 CONTROLE DE ACESSO: 

 
Item 6.6 (Controles de Acesso) da Resolução/CONSUP nº. 09/2013 
(Política de Segurança da Informação): 

 
“Os ativos do IFBA devem ser protegidos contra acesso não 
autorizado, danos, perdas, furtos e interferências, 
portanto o IFBA deverá instituir normas que estabeleçam 
procedimentos, processos e mecanismos que garantam o 
controle de acesso aos ativos, ativos de informação, 
dados, instalações e sistema de informação. 

 
Item 1 (Objetivo) da Norma Complementar nº. 
07/IN01/DSIC/GSI/PR: 

 
“Estabelecer diretrizes para implementação de controles 
de acesso relativos à Segurança da Informação e 
Comunicações nos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, direta e indireta – APF”. 

  
 
Recomendação Preliminar 5.1: Que se crie o “Plano de 
Tratamento dos Riscos de Segurança da Informação”, em 
observância às Resoluções/CONSUP nº. 08 e 09/2013 e à 
Norma Complementar nº. 04/IN01/DSIC/GSI/PR, a fim de 
identificar as necessidades da organização em relação 
aos requisitos de segurança da informação e 
comunicações. 

 
Recomendação Preliminar 5.2: Que a DGTI crie o “Programa 
de Gestão da Continuidade de Negócios” (composto pelo 
“Plano de Gerenciamento de Incidentes”, “Plano de 
Continuidade de Negócios” e “Plano de Recuperação de 
Negócios”), conforme estabelecido na Resolução/CONSUP 
nº. 09/2013 e na Norma Complementar nº. 
06/IN01/DSIC/GSI/PR, com o desígnio de minimizar os 
impactos decorrentes de falhas, desastres ou 
indisponibilidades significativas sobre as atividades 
deste Instituto. 

 
Recomendação Preliminar 5.3: Que a DGTI crie as “Normas 
e Controle de Acesso”, conforme os ditames da 
Resolução/CONSUP nº. 09/2013 e da Norma Complementar nº. 
07/IN01/DSIC/GSI/PR, no intuito de sistematizar o 
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controle e a concessão de acesso, a fim de evitar a 
quebra de segurança da informação e comunicação. 
 
 
 
 
Manifestação do Gestor:  
 
“Recomendação 5.2, 5.3, 5.4- Juntamente com o PSIC já 
está sendo estruturado o plano de tratamento de riscos 
de segurança da informação, gerenciamento de incidentes, 
continuidade de negócios e recuperação de 
negócios.”(sic) 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:Com base na 
manifestação apresentada, ainda que na falta de 
manifestação acerca da criação de “Normas e Controle de 
Acesso”, mantemos, com alteração, as Recomendações 5.1, 
5.2 e 5.3, até que sejam enviadas, a esta AUDIN, os 
documentos comprobatórios das respectivas criações e 
divulgações. 
 
 
Recomendação Final 5.1: Que se crie e divulgue o “Plano 
de Tratamento dos Riscos de Segurança da Informação”, em 
observância às Resoluções/CONSUP nº. 08 e 09/2013 e à 
Norma Complementar nº. 04/IN01/DSIC/GSI/PR, a fim de 
identificar as necessidades da organização em relação 
aos requisitos de segurança da informação e 
comunicações. 

  
 

Recomendação Final 5.2: Que a DGTI crie e divulgue o 
“Programa de Gestão da Continuidade de Negócios” 
(composto pelo “Plano de Gerenciamento de Incidentes”, 
“Plano de Continuidade de Negócios” e “Plano de 
Recuperação de Negócios”), conforme estabelecido na 
Resolução/CONSUP nº. 09/2013 e na Norma Complementar nº. 
06/IN01/DSIC/GSI/PR, com o desígnio de minimizar os 
impactos decorrentes de falhas, desastres ou 
indisponibilidades significativas sobre as atividades 
deste Instituto. 

 
 

Recomendação Final 5.3: Que a DGTI crie e divulgue as 
“Normas e Controle de Acesso”, conforme os ditames da 
Resolução/CONSUP nº. 09/2013 e da Norma Complementar nº. 
07/IN01/DSIC/GSI/PR, no intuito de sistematizar o 
controle e a concessão de acesso, a fim de evitar a 
quebra de segurança da informação e comunicação. 
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CONSTATAÇÃO 6:Ausência de equipamentos de detecção e prevenção 
de incêndios e insuficiência de equipamentos de combate a 
incêndio, não obstante as perdas patrimoniais e os potenciais 
prejuízos quanto à operacionalidade e continuidade dos serviços 
institucionais em caso de eventual sinistro, bem como o 
iminente risco à vida e a contaminação do meio ambiente. 
 

Evidência:  
2. Anexo XXI do Programa de Auditoria da Ação 12 – PAINT/2015 (Planilha 
Relação de Equipamentos de Prevenção e Detecção de Incêncio) preenchido 
e enviado pela DGTI por meio do Memorando nº. 130/2015/DGTI. 
 
Critério: 
Meta 09 da Resolução/CONSUP nº. 10/2013 (Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação):“Aplicar medidas de prevenção de incêndios na DGTI” 

 
 
Recomendação 6.1:Que se avalie a possibilidade de 
implantar, no âmbito da Reitoria deste IFBA, sistema 
automático de detecção e/ou combate a incêndio. 
 
Manifestação do Gestor:  
 
“Foi informado no memorando 130/2015/DGTI e está no 
plano de 2016 implantação de um novo datacenter para 
atender a todos os itens de segurança. Mas, o ambiente 
que temos hoje atende de forma satisfatória, ressaltando 
que atualmente não existe um sistema automático de 
detecção.” 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna:Ainda que se 
considere que aescolha do tipo de proteção dos bens e 
dados do sistema de informação é um ato discricionário 
do gestor, a implantação de um novo datacenter apenas 
visa à segurança lógica, não abarcando a segurança 
física dos equipamentos. Dessa forma, considerando a 
necessidade de propiciar a segurança física dos ativos 
institucionais, dos servidores e do público externo que 
freqüenta as instalações desta Reitoria, bem como a 
integridade do meio ambiente, mantemos a recomendação 
acima disposta. 
  
Na oportunidade, cumpre-nos alertar quanto ao equívoco 
no relato do gestor, tendo em vista que no Memorando nº. 
130/2015/DGTI não foi informado sobre a implantação de 
um novo datacenter. 
 
 
 

IV- CONCLUSÃO 
 
Diante das documentações apresentadas pela DGTI, face ao 
Relatório Preliminar anteriormente encaminhado, verificou-se 
que a mencionada Diretoria manifestou intenção de atender às 
recomendações proferidas por esta Unidade de Auditoria Interna. 
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Entretanto, nas referidas manifestações constatou-se que, para 
algumas recomendações, não houve demonstração da realização de 
ações corretivas e concretas capazes de sanar integralmente as 
desconformidades detectadas. 
 
Nesse sentido, concluímos pela elaboração do presente 
“Relatório Final de Auditoria” eressaltamos a necessidade do 
acompanhamento/monitoramento da implementação do quanto 
recomendado, via “Plano de Providência – 2016”, a fim de se 
observar a efetividade de adoção das medidas sugeridas.     

 
Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. 
Coordenadora da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 
Salvador, 17de novembro de 2015. 
 
Sheila Simone Kosminsky Weber 
Auditora 
Matrícula 1833842 
 
Em observação a análise da manifestação do Gestor quanto aos 
registros e recomendações formuladas pela Auditora, face aos 
trabalhos de Auditoria aqui mencionados, acolho a conclusão 
expressa no presente Relatório.  
 
Encaminhe-se à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, 
com vistas ao seu conhecimento. 
 
 
Salvador, 17de novembro de 2015. 
 
Eliene Pereira de Cerqueira 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 2644111 
 


