
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE REUNIÃO

Data: 01/10/2018

Início: 16h

Término: 17: 30

Local: Brasília — DF

Participantes:

1. Aécio Prado Dantas Júnior — presidente do CTI
2. Elys Tevania Alves de Souza Carvalho

3. Rogério Ribeiro da Silva

4. Juliano Kloos Meinen de Souza

5. Edson Cassio Miranda Rodrigues Pereira

6. Ricardo da Silva Carvalho

7. Adriana da Silva Guimarães
8. Franciele Carini

9. Adriano Silva Borges
10. Enise Cunha Resende

REUNIÃO DO COMITÉ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(CTI)

RELATÓRIO DA 7º (SÉTIMA)REUNIÃO

ASSUNTOS EM PAUTA
1. Questionário TCU.

a)
b)
c)

d)

e)

f)

9)
h)

Política de Segurança da Informação;
Comitê de Segurança da Informação;
Gestor de Segurança da Informação;
Política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços
de Tecnologia da Informação;
Processo de gestão de ativos associados à informação e ao

processamento da informação;
Processo para classificação e tratamento de informações;
Processo de gestão de incidentes de segurança da informação;
Ações e conscientização, educação e treinamento em segurança da

informação para os colaboradores do CFC;
2. Fábrica de Software — andamento dos trabalhos e boletos de anuidade de
2019.
3 Integrações dos Sistemas da SPW (custos) e do CRCSP reunião para tratar
da Integração dos Sistemas.
ONDA

O

|)

)

Projeto Sistema de Fiscalização Online SPW.

Login único entre os Conselhos (usuário e senha para os profissionais).
Sistema de Avaliação de Desempenho.
Sistema de Ouvidoria (convocar a Fabrícia).
Novo sistema do PVCC.

Sugestão de contratações, concurso público.
Processos de renovações e aquisições.

Renovações
Backup seguro - Renovado
Link de internet; - Renovado.
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k) Libras no site do CFC e portal da transparência - Renovado
) Sistemas SPW — Em fase de renovação
m) Scytl - SDK e WebService de assinatura digital - Em fase de

renovação
n) ISH - Administração, operação remota, monitoramento em regime 24 x

7
- Em fase de renovação.

o) Basis — Fábrica de software — não inicializado (Notificação)
Aquisições/Serviços

a) Computadores — Adesão de ata de registro de preço
b) Notebooks—- Adesão de ata de registro de preço
c) Projetores Multimídia — Adesão de ata de registro de preço
d) Outsourcing — processo em tramitação Projur
e) Baterias e manutenção no-break — Estudo técnico preliminar
f) Firewall - Estudo técnico preliminar
9) Storage - Estudo técnico preliminar
h) Computadores avançado para desenvolvimento - não inicializado
) Novo Data Center - não inicializado
j) Suporte de Microinformática — não inicializado
k) Materiais de informática ( teclado, mouse, HD externo e etc) - não

inicializado
) Sistema de Eleição CFC/CRCs 2019 - não inicializado

m) Auditoria Sistema de Eleição CFC/CRCs 2019 - não inicializado
11. Assuntos Gerais.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO E TOMADA DE DECISÕES
Inicialmente, o presidente do CTI, Aécio Prado Dantas Júnior, agradeceu a

participação de todos.

Em seguida, foi Apresentado o cronograma para as próximas reuniões e suporte dos

gestores e da equipe de TI para defender ideias e argumentos convincentes no

Conselho Diretor, Dia 18/9/2018 (terça-feira) 16h às 17h30 Dia 16/10/2018 (terça-
feira) 16h às 17h30 Dia 20/11/2018 (terça-feira) 16h às 17h30 Dia 4/12/2018 (terça-
feira) 16h às 17h30.

1. Questionário TCU.

p) Política de Segurança da Informação;
q) Comitê de Segurança da Informação;
r) Gestor de Segurança da Informação;
s) Política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços

de Tecnologia da Informação;
t) Processo de gestão de ativos associados à informação e ao

processamento da informação;
u) Processo para classificação e tratamento de informações;
v) Processo de gestão de incidentes de segurança da informação;
w) Ações e conscientização, educação e treinamento em segurança da

informação para os colaboradores do CFC;
Ficou definido que a CGTI juntamente com o DEINF fará o levantamento das
necessidades de viabilidade das implementações das recomendações com referencia
a governança de TI conforme questionário do Tribunal de Contas da União — TCU e

Página 2 de 5



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE REUNIÃO

apresentado na próxima reunião do CTI.

é Fábrica de Software — andamento dos trabalhos e boletos de anuidade de

2019.

Apresentado andamento das atividades da fábrica do software e demonstrado a

preocupação na emissão dos boletos de anuidades do sistema CFC/CRCs de 2019.

3. Integrações dos Sistemas da SPW (custos) e do CRCSP reunião para
tratar da Integração dos Sistemas.
Informado sobre a reunião da Presidência do CFC com a SPW para discrição de

integrações dos sistemas do CFC com a SPW e solicitado reunião com o CRCSP

para tratar das mesmas integrações.

4. Projeto Sistema de Fiscalização Online SPW.

Foi autorizada a execução de 496 horas de implementação da fase 1,

desenvolvimento de 486 (já realizadas para RJ, PR e SC) + 431 (melhorias e

implantação) = 917 horas estimadas da fase 2. A TI solicitará à SPW para solicitar

aos CRCs demandantes das 486 horas já realizadas um relatório confirmando tal

situação. Na execução das 431 horas de melhorias e implantação o controle será feito

pela TI juntamente com a área demandante, as melhorias deverão ser aprovadas pelo
CFC, previsão de prazo:

* fase 1
- 30 de setembro para o sistema e 30 de novembro

para implantação em todos os CRCs,* fase 2
— solicitar cronograma de ação à SPW.

Realizar levantamento das necessidades de infraestrutura de TI nos CRCSs.

5. Login único entre os Conselhos (usuário e senha para os profissionais).
Foi aprovado pelo CTI a criação do login único entre os Conselhos.

6. Sistema de Avaliação de Desempenho.
Não foi aprovado pelo CTI o desenvolvimento de novo Sistema de Avaliação de

Desempenho, visando atender as prioridades já definidas pelo comitê de

Ti(Desenvolvimetno dossistemas finalisticos junto com a fabrica de software, sistema
de arrecadação, registro e educação profissional continuada), verificar com a área

outra solução para atender a demanda.

7. Sistema de Ouvidoria.
Não foi aprovado pelo CTI o desenvolvimento de novo Sistema do PVCC, visando
atender as prioridades já definidas pelo comitê de TI, verificar com a área a utilização
da atual solução.

8. Novo sistema do PVCC.
Não foi aprovado pelo CTI o desenvolvimento de novo Sistema de Ouvidoria, visando
atender as prioridades já definidas pelo comitê de TI, verificar com a área a utilização
da atual solução.

9. Sugestão de contratações, concurso público.
Aprovado para ser submetido a apreciação superior.

10. Processos de renovações e aquisições.
Renovações

x) Backup seguro - Renovado
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y)
z)

Link de internet; - Renovado.
Libras no site do CFC e portal da transparência - Renovado

aa) Sistemas SPW — Em fase de renovação
bb) Scytl - SDK e WebService de assinatura digital - Em fase de

renovação
cc) ISH - Administração, operação remota, monitoramento em regime 24 x

7
- Em fase de renovação.

dd) Basis — Fábrica de software — não inicializado (Notificação)

Aprovado as

Aquisições/Serviços
Computadores — Adesão de ata de registro de preço
Notebooks— Adesão de ata de registro de preço
Projetores Multimídia — Adesão de ata de registro de preço
Outsourcing — processo em tramitação Projur
Baterias e manutenção no-break — Estudo técnico preliminar
Firewall - Estudo técnico preliminar
Storage - Estudo técnico preliminar
Computadores avançado para desenvolvimento - não inicializado
Novo Data Center - não inicializado

Suporte de Microinformática — não inicializado
Materiais de informática ( teclado, mouse, HD externo e etc) - não

inicializado
Sistema de Eleição CFC/CRCs 2019 - não inicializado

Auditoria Sistema de Eleição CFC/CRCs 2019 - não inicializado

renovações, aquisições e serviços pelo Comitê de TI para o ano de
2018 e 2019 a ser submetido a apreciação superior.

AÇÕES A SEREM REALIZADAS

Item

|
Descrição Responsável

|
Data Limite

1 Questionário TCU. CGTI/DEINF 18/9/2018
Ficou definido que a CGTI juntamente com o

DEINF fará o levantamento das necessidades

de viabilidade das implementações das

recomendações com referencia ao

questionário aplicado e apresentado na

próxima reunião do CTI.

2

|
Projeto Sistema de Fiscalização Online

|
CGTI/COFIS 18/9/2018

SPW.

Apresentar a proposta detalhada do projeto
até a próxima reunião do CTI.
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ASSINATURAS

Aécio Prado Dantas Júnior MM|

VU

Elys Tevania Alves de Souza Carvalho ap Sd

luan
7

A

Rogério Ribeiro da Silva

Juliano Kloos Meinen de Souzauz OG;DZ
Edson Cassio Miranda Rodrigues Pereira| Falta Justíficada.

Ricardo da Silva Carvalho

Adriana da Silva Guimarães

ranciele Carini

Adriano Silva Borges

Enise Cunha Resende
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