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INTRODUÇÃO 

Neste relatório será apresentada uma avaliação da Auditoria Interna em relação a Gestão de 

Projetos (Desenvolvimento), conforme o planejamento anual, e tendo presente a necessidade de 

identificar os mecanismos de controle que estão disponíveis para a AUDIN e para as unidades de 

controle interno. 

Com isso, essencialmente os processos relacionados à Gerência de Desenvolvimento (GEDES) 

serão avaliados, bem como os procedimentos do Controle Interno relacionados a esta área, 

executados pela Supervisão de Controle Interno (SPACI) e pela Gerência de Conformidade, 

Integridade e Gestão de Riscos (GEINC). 

ABORDAGEM USADA 

1. Priorizamos os itens produzidos pelo Sistema de Controles internos recentemente, no que tange 

à área sob análise. 

2. Foram considerados neste trabalho as Auditorias do Controle Interno 1º. e 2º Trimestres de 

2020, realizados pela SPACI, bem como os processos relacionados às áreas sob análise, 

constantes no Sistema de Gestão da Qualidade da PRODAM. 

3. Em função de o trabalho do Controle Interno não ter ainda atingido a área de Desenvolvimento, 

questionamento que já apresentamos em relatório anterior - Auditoria 01/2020 (Março), 

optamos por fazer o trabalho com base nos processos da área, diretamente.  

4. Assim procedemos: Estudamos a normatização aplicável e submetemos uma lista de pontos a 

serem tratados que visava a preparação e alinhamento sobre os elementos que seriam avaliados 

no presente trabalho de Auditoria. O trabalho foi realizado junto aos gestores da GEDES. 

5. Os itens avaliados foram: 

a. Processos relacionados ao Desenvolvimento: Projetos e Demandas 

b. Foram revisados os itens apresentados pelo Gestor para acompanhamento dos Projetos e 

Demandas em geral 

6. As recomendações, para acompanhamento, vão seguir um sequencial anual. Assim, a primeira 

recomendação deste documento é a R22, seguindo a sequência da Auditoria 02/2020 (Julho). 

FATOS CONSTATADOS 

• GESTÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 

o Revendo o processo ProSistema05 – Desenvolver Sistemas no qual são definidos os 

passos a serem executados em um Projeto de Desenvolvimento há somente atividades 

relacionados ao trabalho técnico e executados pela GEDES. Não identificamos qualquer 

passo a respeito de registros gerenciais.  

▪ Recomendações: 



 

 

• Identificar que passos são seguidos pelos gestores na condução das 

equipes, registrando estes passos no ProSistema05 ou em outro processo 

específico. (R.22) 

o O Gestor (Gerente da GEDES) apresentou uma planilha de acompanhamento de demandas, 

alimentado pelas equipes nos quais são indicados o avanço (produtos/entregas) de cada 

equipe. No momento da apresentação, o relatório apresentava mais de um mês de 

defasagem. Não verificamos em nenhum processo, o registro para que esta ou outra forma 

de controle seja concretizada e regularmente acompanhada. 

▪ Recomendações: 

• Sugerimos que possam ser identificados as atividades e documentos de 

controles de projetos e demandas e que estas possam ser regularmente 

acompanhados pelos gestores com a definição de algum mecanismo ou 

indicador de controle (R.23) 

o Não identificamos no processo, um claro alinhamento do plano do projeto com o plano de 

desembolso do contrato associado ao projeto. Isso pode gerar problemas de fluxo de caixa 

para o projeto. Em algum ponto, no processo de execução ou de gestão, este alinhamento 

precisa estar registrado. 

▪ Recomendações: 

• Sugerimos que possam ser identificados os passos necessários para o 

alinhamento do plano de projeto e o plano de desembolso do contrato. 

Estes passos precisam ser constantemente reavaliados visando manter o 

plano de projeto em sintonia com o plano de desembolso. Eles devem estar 

registrados no Prosistema05 ou em outro processo específico (R.24) 

o Com relação, especificamente, a um risco recente presente na maioria das empresas, 

relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), nós não identificamos nos 

processos o registro de atividades de demonstrem o cumprimento dos princípios “privacy 

by design” e “privacy by default”  que precisam estar presentes no projetos, visando 

minimizar os riscos relacionados ao descumprimento da  referida Lei, nos projetos em que 

a PRODAM atue. 

▪ Recomendações: 

• Sugerimos que possam ser identificados os passos necessários para o 

alinhamento do processo de desenvolvimento aos princípios “privacy by 

design” e “privacy by default”. Estes passos precisam ser constantemente 

reavaliados visando manter o plano de projeto em sintonia com tais 

princípios. Eles devem estar registrados no Prosistema05 ou em outro 

processo específico (R.25) 

 

Este é nosso Relatório. 
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