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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

ATA DE REUNIÃO

 

 

Data: 23/11/2020

Início: 11h30

Término: 12h30

Local: Brasília-DF / Aracaju-SE

Reunião realizada por
videoconferência

Par�cipantes:

Elys Tevania Alves de Souza Carvalho - presidente em exercício do CTI 
Adriana Silva Guimarães 
Andréa Rodrigues Rosa 
Edson Cassio Miranda Rodrigues Pereira 
Enise Cunha Resende 
Felipe Gonçalves Bastos 
Franciele Carini 
Juliano Kloos Meinen de Souza 
Rogério Ribeiro da Silva

Ausentes:

Aécio Prado Dantas Júnior - presidente do CTI 
Rodrigo Mo�a Cardoso

 

REUNIÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CTI)

RELATÓRIO DA 19ª (DÉCIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA

 

ATAS ANTERIORES

2017

1ª Reunião ordinária do CTI

2ª Reunião ordinária do CTI

3ª Reunião ordinária do CTI

2018

4ª Reunião ordinária do CTI

5ª Reunião ordinária do CTI

6ª Reunião ordinária do CTI

7ª Reunião ordinária do CTI

2019

8ª Reunião ordinária do CTI

9ª Reunião ordinária do CTI

10ª Reunião ordinária do CTI

11ª Reunião ordinária do CTI

12ª Reunião ordinária do CTI

13ª Reunião ordinária do CTI

14ª Reunião ordinária do CTI 
 

2020

1ª Reunião Extraordinária do CTI

2ª Reunião Extraordinária do CTI

1ª Reunião Extraordinária do CTI

2ª Reunião Extraordinária do CTI

15ª Reunião ordinária do CTI

16ª Reunião ordinária do CTI

17ª Reunião ordinária do CTI

18ª Reunião ordinária do CTI

 

ASSUNTOS EM PAUTA

1. Sistemas/aplicações já recuperados após ciberataque

Portal do CFC; 
Serviço de correio eletrônico (e-mail); 
Sistema de Decore; 
Sistema de Tramitação de Processos (fiscalização); 
COAF; 
Sistemas Administra�vos (Spiderware) 
Sistema de Protocolo 
Sistema de Estoque 
Sistema de Bens Patrimoniais 
Sistema de Plano de Trabalho 
SEI 
Exame de Qualificação Técnica 
Sistema de Registro (Spiderware). 
CNAI 
CNPC 
Carteira Profissional Digital 
Sistema de Eventos 
Sistema de Pagamentos 

https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2017/12/1a_reuniao_ordinaria_CTI.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2017/12/2a_reuniao_ordinaria_CTI.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2017/12/3a_reuniao_ordinaria_CTI.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2018/03/4a_reuniao_22_02.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2018/04/5a_reuniao_ordinaria_CTI.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2018/09/6a_reuniao_ordinaria_CTI.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/ATA-7-REUNI%C3%83O-CTI-01_10_2018.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/ATA-8-REUNI%C3%83O-CTI-19_02_2019.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/ATA-9-REUNI%C3%83O-COMISS%C3%83O-TI.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/04/ATA-10-REUNI%C3%83O-COMISS%C3%83O-TI.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/05/11a_reuniao_ordinaria_CTI.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Ata-12a-Reuni%C3%A3o-CTI.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Ata-13a-Reuniao-CTI.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2019/11/SEI_CFC-0007376-Ata-14aReuniaoCTI.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2020/07/SEI_CFC-0008974-Ata-CGTI-_1_2020.pdf
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2020/07/SEI_CFC-0012335-Ata-CGTI_2_2020.pdf


25/11/2020 SEI/CFC - 0017840 - Ata de Reunião

https://sei2.cfc.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19104&infra_sistema… 2/6

Ouvidoria 
CRE 
Acervo Digital 
Revista Brasileira de Contabilidade 
Sistema de Consulta a Resoluções 
Portal do PVCC 
Sistema do PVCC 
Portal do Glenif 
Sistema de submissão de trabalhos cien�ficos/técnicos 
Consulta Cadastral Nacional 
Sistema para emissão de cer�ficados de aprovação no Exame de Suficiência 
QUANTOS SOMOS – dados esta�s�cos de profissionais e organizações contábeis 
Comunicação do exercício profissional em outra UF 
Sistemas GIT, RedMine e Jira (TI) 
Portal da Transparência 
e-Sic 
Sistema de Balancetes 
Helpdesk 
Acesso remoto para teletrabalho 
Sistemas Gerenciais 
SPER 
CNAI-PJ 
Sistema de Reembolso 
Sistema de Gestão por Indicadores 
Intranet 
Educação Profissional Con�nuada

2. Sistemas/aplicações em fase de recuperação

Banco de Palestrantes 
Sistema de Emissão de Carteiras Físicas

 

3. Ações DEINF/CFC

-  1º - Manutenção e evolução dos Sistemas legados (h�p://redmine.cfc.org.br/cfc) e dos novos.

Sistema de Decore – evolução e melhorias para atendimento a Resolução do CFC nº 1.592/20. 

Sistema de eventos – evolução e melhorias para atender demandas da Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e ao Departamento 
Eventos. 

Sistema para emissão de carteiras �sicas. 

Intranet. 

Integração SEFIN/RO e CRC/RO. 

Portal Glenif 

Sistema do Exame de Qualificação Técnica 

-  2º - Acompanhamento de todo o desenvolvimento pela Basis;

-  3º - Desenvolvimento de aplicações de apoio, conforme demanda e de acordo com a decisão do CTI.

Sistema de Submissão de Trabalhos Cien�ficos – Customização para a Conferência Interamericana de Contabilidade (CIC). 

Desenvolvimento de novo Portal (site) para o Glenif. 

Desenvolvimento de novo Sistema de Resoluções.

Customização do Wikilegis (audiências públicas). 

 

4. Ações Fábrica de so�wares/Basis

1º - Evolução e sustentação do Sistema de Educação Profissional Con�nuada.

2º - Desenvolvimento do sistema de Arrecadação;

3º - Sistema de Registro (e respec�vas migrações); julgamento do processo de Registro;

4º - Fiscalização (e migrações) ;

5º - Desenvolvimento do Sistema do CRE (e migrações);

6º - Integrações dos Sistemas;

7º - Sistema de Acessos.

 

5. Contratações/Licitações

SVAD – contratado –  (colocar o texto do úl�mo email do Felipe)

Renovação de domínios CFC – contratado

Backup seguro – contratado

Renovação conta Apple Store – contratado

Hospedagem site do CFC – não renovado

Firewall com redundância – tramitando

Estações de trabalho (desktop) – contratado

So�ware de acessibilidade web – contratado
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Periféricos (mouse, teclados, HD externo, etc) – contratado

Link dedicado 24X7 – contratado

Spiderware (renovação) – contratado

Datacenter – aguardando propostas

Gerenciamento do ambiente de TI – aguardando propostas

Solução própria de backup – tramitando

Suporte de cer�ficação digital (portal de assinaturas/cer�ficado de atributo) – aguardando propostas

Outsourcing (renovação) – concluído

Fábrica de so�ware (renovação) – aguardando decisão do Conselho Diretor do CFC

Office 365 E3 – contratado

Cer�ficados digitais – contratado

Ferramenta Banco de Preços – contratado

Auditoria de pontos de função – em estudo

Auditoria de sistemas (EQT, Ex.Suficiência e Eleição) – em elaboração

Terceirização de pessoal de TI – em estudo.

Aquisição de normas ISO/IEC - em elaboração

 

6. Plano de backup

7. Auditoria do Tribunal de Contas da União para avaliar  a efe�vidade dos procedimentos de backup e restore dos órgãos e en�dades 
Administração Pública Federal, mais especificamente sobre suas principais bases de dados e sistemas crí�cos. (O�cio 0426/2020-TCU/Se�i, de 26/10/202
Processo TC 036.620/2020-3)

8. Vazamento de dados na darkweb. 

9. Reunião com funcionários do CFC, realizada no dia 6/11/2020, para tratar do vazamento de dados na darkweb. 

10. Contratação de consultoria para implantação de Polí�ca de Segurança da Informação (aprovado)..

11. Outros assuntos

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO E TOMADA DE DECISÕES

SVAD

Em 3/11/2020 foi enviado um e-mail pela equipe da Receita Federal, com a informação de que um documento de visão do projeto seria encaminhado pelo Serp
Nesta data (23/11/2020), o coordenador Felipe Bastos reiterou o envio do referido documento e uma data para a conclusão do sistema.

 

Sistema de Decore - evolução e melhorias para atendimento a Resolução do CFC nº 1.592/20.

A demanda foi concluída pela equipe da TI do CFC. 
O ambiente de testes não pode ser acessado de fora do CFC (remotamente). 
Os testes serão realizados pela Coordenadora de Fiscalização, contadora Franciele Carini, que informou estar realizando as referidas verificações no dia 27/11/2020

 

Sistema de eventos – evolução e melhorias para atender demandas da Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e ao Departamento de Eventos.

A demanda foi concluída pela equipe de TI do CFC. 
Será elaborado Manual do usuários para disponibilização aos Conselhos Regionais de Contabilidade. 
A coordenadora Adriana Guimarães registrou que esta ação vai contribuir para resultados mais resultados, com dados mais fidedignos e mo�var os Consel
Regionais de Contabilidade na u�lização do Sistema de Eventos, uma vez que os dados para o preenchimento do indicador do Sistema de Gestão por Indicadores (S
será automa�camente gerado pelo sistema. 
 

Sistema para emissão de carteiras �sicas.

A demanda está temporariamente suspensa, a pedido da área gestora.

 

Nova Intranet.

A demanda foi concluída pela equipe de TI do CFC. 
A alimentação do conteúdo está sendo realizada sob a coordenação da área de Comunicação Social. Reuniões pontuais com algumas Unidades Organizacionais es
sendo realizadas em conjunto com a TI para a definição dos principais conteúdos. 
A divulgação prevista para a primeira semana de dezembro/2020.

 

Integração SEFIN/RO e CRC/RO.

A demanda foi concluída pela equipe de TI do CFC. 
A etapa de implementação/codificação de integração entre o CFC-CRCRO-SEFIN/RO está concluída. A  parte que compete ao CFC está pronta, necessitado apenas 
chaves de acesso do ambiente de produção da SEFIN/RO. 
Tão logo a SEFIN/RO libere as chaves, poderemos gerar o executável e fazer o agendamento e a execução da API para atualização diária dos dados. 
O código fonte da solução encontra-se no gitlab do CFC (Integração CFC SEFIN-RO).

 

Portal Glenif.
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Autorizada, pela Diretoria Execu�va, a aquisição de tema para o novo Portal do Glenif.  
O primeiro protó�po será apresentado até o dia 15 de janeiro de 2021. 
A equipe de TI já iniciou o trabalho de migração das informações para a nova plataforma.

 

Sistema do Exame de Qualificação Técnica.

A demanda foi parcialmente concluída pela equipe da TI. 
Foi elaborado Manual do Usuário e enviado á área gestora do sistema para análise e considerações. 
Pendentes a elaboração da documentação do sistema e de todas as funcionalidades que estão sem codificação. Estas funcionalidades terão seus requisitos levanta
e desenvolvidos, pois somente foi deixado o item no menu do sistema, sem a codificação da funcionalidade. 
A analista Enise Resende entrará em contato com a Coordenação de Desenvolvimento Profissional para o agendamento das reuniões para o levantamento 
requisitos.

 

Sistema de Submissão de Trabalhos Cien�ficos – Customização para a Conferência Interamericana de Contabilidade (CIC).

A presidente em exercício do CTI, diretora Elys Tevania, solicitou que fosse enviado e-mail ao gerente Ricardo Carvalho para solicitar informações.

 

Desenvolvimento de novo Sistema de Resoluções. 

Decidiu-se por procurar soluções existentes no mercado.

 

Customização do Wikilegis (audiências públicas).

A coordenadora Andréa Rosa informou que a linguagem do sistema Wikilegis é Python e que nenhum dos analistas de TI do CFC possuem conhecimento
linguagem. Esclareceu que não há problemas em o sistema Wikilegis ser instalado no CFC, porém, no Departamento de Informá�ca não há pessoal qualificado p
customizações e sustentação no caso de problemas técnicos. 
A coordenadora Adriana Guimarães ressaltou que a situação posta não depende de decisão,  mas, simplesmente,  aceitar o risco e mi�gar as temeridades advindas
implantação do Wikilegis (audiências públicas). Sugeriu a capicitação do pessoal da TI  do CFC na manipulção da ferramenta. Ressaltou, também, entender que a C
não negará apoio técnico nesse ínicio de implantação do sistema no Conselho Federal de Contabilidade. 
Após discussões, decidiu-se que o sistema será instalado no ambiente de testes do CFC.  
O coordenador Felipe Bastos irá verificar a questão do suporte técnológico junto à equipe de TI da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio de acordo
cooperação técnica/tecnológica. 
Andréa Rosa irá realizar cotação de preços para a capacitação dos analistas de TI do CFC em Python.

 

Ações Fábrica de so�wares/Basis

A coordenadora Andréa Rosa disse que atualizará as �melines com o cronograma de acompanhamento do desenvolvimento dos sistemas na próxima reunião do CT

 

Ações Fábrica de so�wares/Basis -  Evolução e sustentação do Sistema de Educação Profissional Con�nuada.

A coordenadora Adriana Guimarães informou que o sistema EPC Web, ainda, está em fase de recuperação, ressaltando que diversas reuniões tem sido realizadas c
a Basis/TI do CFC para retomada do sistema. Disse que foi concluída um versão do sistema na úl�ma quinta-feira (19/11), cabendo à TI subir para homolagaç
Informou que a versão será testada e colocada em produção, em primeiro momento para o CFC/CRC,s e depois, para o público em geral. A coordenadora es�mou q
isso ocorra nos proximos dez dias.

 

Ações Fábrica de so�wares/Basis - Sistema de Registro

O trabalho está suspenso, considerando a adequação do Regimento Interno do CFC. 

 

Ações Fábrica de so�wares/Basis - Sistema de Fiscalização

A coordenadora Franciele Carini registrou que o mapeamento dos fluxos do Sistema de Fiscalização - módulos I e II - já foram concluídos e o material trabalhado 
reuniões realizadas com a equipe da TI do CFC já está pronto. O módulo III - que dispõe sobre o rito processual - ainda está em fase de discussões no âmbito da equ
da Fiscalização. Esclareceu que, conforme definido em reunião anterior do CTI, o trabalho de mapeamento e definição dos fluxos está em fase de finalizaç
aguardando a aprovação do Conselho Diretor para início do trabalho com a fábrica de so�wares.

 

Auditoria do Tribunal de Contas da União para avaliar  a efe�vidade dos procedimentos de backup e restore dos órgãos e en�dades da Administração Púb
Federal, mais especificamente sobre suas principais bases de dados e sistemas crí�cos. (O�cio 0426/2020-TCU/Se�i, de 26/10/2020 - Processo TC 036.620/2020-3

A coordenadora Andréa Rosa informou que foi respondido ques�onário de auditoria do TCU para verificação da efe�vidade dos procedimentos de backup e restore
CFC. Em sua opinião, o trabalho que vem sendo realizado pelo CFC, após o ataque ciberné�co de 13/5/20 está sa�sfatório. Destacou a inexistência dos planos
backup para os sistemas.

 

Plano de backup.

A coordenadora Andréa Rosa informou que este foi um item que chamou a atenção da equipe da Coordenadoria de Gestão de TI e que serão elaborados planos
backup para cada um dos sistemas do CFC, visando a sua discussão e aprovação pelas áreas gestoras das aplicações. 

 

Vazamento de dados na darkweb. (Ações Projur)

Comunicado que, no dia 3/11/2020, foi divulgada na página do Ciso Advisor (h�ps://www.cisoadvisor.com.br/ransomware-publica-208-gb-de-dados-do-consel
federal-de-contabilidade/) , que operadores do ramsonware Pysa publicaram na darkweb 2GB de dados do CFC, distribuídos em 17 diretórios. Após buscas realiza
na web pela equipe de TI do CFC, verificou-se que esses dados estavam divulgados em no provedor Mega , hospedado na Nova Zelândia. 
A Procuradoria Jurídica do CFC elaborou manifestação ao Mega que, imediatamente, apagou os dados do seu provedor.

 

Reunião com funcionários do CFC, realizada no dia 6/11/2020, para tratar do vazamento de dados na darkweb.

A diretora execu�va Elys Tevania informou que, durante a reunião com os funcionários do CFC, foi dada a orientação para os mesmos para realizarem
acompanhamento de seus dados na internet, em sites específicos para a verificação de vazamento de dados. Orientou-se, também, que os funcionários realizass

https://www.cisoadvisor.com.br/ransomware-publica-208-gb-de-dados-do-conselho-federal-de-contabilidade/
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bole�m de ocorrência, de forma individual, além de observarem as orientações de segurança da informação divulgadas pela área de TI do CFC e nos avisos 
Comunicação Interna.

 

Contratação de consultoria para implantação de Polí�ca de Segurança da Informação.

A coordenadora Andréa Rosa apresentou jus�ficou a necessidade da contratação de consultoria para elaboração e implantação de Poli�ca de Segurança 
Informação no CFC, considerado não haver pessoal especializado para a elaboração de tal documento na equipe de TI. Consignou que a equipe é muito enxuta e q
os analistas estão dedicados a vários projetos. Em sua opinião, a elaboração de tal polí�ca carece de pessoal extremamente qualificado e totalmente dedicado a
projeto. 
A proposta foi aprovada pelo CTI e será encaminhada para aprovação do Conselho Diretor.

 

 

Outros assuntos

O prazo para a apresentação da nova versão do PDTI do CFC ficou definido para o dia 10/12/2020.

 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS

Item Descrição Responsável Data Limit

1 Realização de testes no Sistema de Decore para validar as alterações para o atendimento à Resolução CFC
nº 1.592/20. Franciele Carini 27/11/202

2 Entrega do Manual do Usuário do Sistema de Eventos, referente ao módulo dos Indicadores. Enise Resende 4/12/202

3 Publicação da nova Intranet Juliano Kloos 10/12/202

4 Portal Glenif - apresentação do 1o. protó�po Equipe Defin 15/01/202

5 Início das reuniões de levantamento de requisitos para desenvolvimento de funcionalidades do Sistema do
EQT. Enise Resende 10/12/202

6 Envio de e-mail para o Gerente da Área Internacional solicitando prazo para envio de material para
customização do Sistema de Submissão de Trabalhos para a Conferência Interamericana de Contabilidade Andréa Rosa 24/11/202

7 Soluções prontas para o Sistema de Resoluções Andréa Rosa 29/01/202

8 Aprovação de contratação de consultoria para implantação de Polí�ca de Segurança da Informação. Elys Tevania / Conselho
Diretor 25/11/202

9 Apresentação de atualização do PDTI Andréa Rosa / Rogerio Ribeiro 10/12/202

 

 
ASSINATURAS

 

Elys Tevania Alves de Souza Carvalho
Diretora Execu�va
ASSINADO VIA SEI.
 
 
Adriana Silva Guimarães 
ASSINADO VIA SEI.
 

Andréa Rodrigues Rosa 
ASSINADO VIA SEI.
 
 
Edson Cassio Miranda Rodrigues Pereira
ASSINADO VIA SEI.
 
 
Enise Cunha Resende
ASSINADO VIA SEI
 
 
Felipe Gonçalves Bastos 
ASSINADO VIA SEI.
 
 
Juliano Kloos Meinen de Souza
ASSINADO VIA SEI.
 
 
Rogério Ribeiro da Silva
ASSINADO VIA SEI.
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Documento assinado eletronicamente por Andrea Rosa, Coordenadora, em 25/11/2020, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogério Ribeiro, Gerente, em 25/11/2020, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Guimarães, Coordenadora, em 25/11/2020, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliano Kloos Meinen de Souza, Analista - Sistemas / Desenvolvimento, em 25/11/2020, às 10:17, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Rodrigues, Coordenador, em 25/11/2020, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elys Tevania Carvalho, Diretora Execu�va, em 25/11/2020, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Enise Cunha Resende, Analista - Sistemas / Desenvolvimento, em 25/11/2020, às 11:08, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Gonçalves Bastos, Coordenador, em 25/11/2020, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0017840 e o código CRC 6335A049.
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