SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO
JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO PRELIMINAR DE
AUDITORIA
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Juazeiro, 11 de agosto de 2021.
Aos Eleitores, Conselheiros e Membros da Comissão Eleitoral do,
SISEMJUN – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO
JUAZEIRO DO NORTE
Juazeiro do Norte – Ce

Prezados Senhores,
Como parte integrante da auditoria da plataforma virtual de credenciamento e
votação eletrônica no processo eleitoral de 2021 do SISEMJUN – Sindicato dos
servidores públicos municipais do Juazeiro do Norte apresentamos a V.Sa. o
relatório preliminar contendo os procedimentos adotados por ocasião da reunião da
Comissão Eleitoral realizada em 10 de agosto de 2021.
O objetivo dos trabalhos realizados pela auditoria é de acompanhar e validar o
processo eleitoral de 2021 referente a plataforma virtual de credenciamento e
votação nas eleições da entidade, tendo como responsabilidade resguardar a
integridade do referido pleito observando o cumprimento dos procedimentos em
conformidade e na forma do Estatuto Social e regulamento do Processo Eleitoral de
2021.
Gostaríamos de agradecer a cooperação dos colaboradores envolvidos durante os
nossos trabalhos, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

DOMINUS AUDITORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S
CRC - CE 00552/O-6
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Nossos trabalhos correspondem à prestação de serviços de auditoria da plataforma
virtual de credenciamento e votação eletrônica no processo eleitoral de 2021 do
SISEMJUN – Sindicato dos servidores públicos municipais do Juazeiro do Norte, o
qual se deu início em 10 de agosto de 2021 por ocasião da reunião realizada pelos
membros da Comissão Eleitoral com a participação de representantes das chapas
concorrentes.
Na ocasião os procedimentos de credenciamento, votação e geração de relatórios
foi apresentado pela empresa contratada para este fim, isto é, para o
desenvolvimento do sistema de credenciamento e votação. Por ocasião da
apresentação do referido sistema, efetuamos exames que incluíram os testes e
procedimentos considerados aplicáveis nas circunstâncias.
A execução dos serviços compreendeu o seguinte escopo:


Realização de testes, em conjunto com a empresa responsável pelo sistema,
visando analisar a integridade do sistema de credenciamento dos eleitores;



Efetuamos testes no procedimento de credenciamento, votação e geração de
relatórios observando sua integridade e segurança no acesso que
possibilitasse que uma mesma pessoa se credencia uma única vez. Ela pode
até acessar o sistema mais de uma vez, mas apenas caso não tenha
conseguido se credenciar por erro ou para confirmar que realizou o
credenciamento. Ressaltamos que os testes foram realizados com os dados
de filiados aptos a votar.



Com relação à segurança da informação, verificamos que para o acesso ao
sistema de votação eletrônica o eleitor tem que entrar com seu usuário e
senha criptografada que é criado por ele mesmo, não tendo exigência por
números ou letras e quantidade, garantindo assim a integridade da
informação. Constata-se que o sistema de votação eletrônica permite que
uma única pessoa vote uma única vez e que assegura o sigilo do voto por
criptografia e a contabilização de todos os votos realizados.



Ressalta-se que o eleitor poderá acessar a plataforma de votação de qualquer
dispositivo eletrônico (celular, computador, tablete, etc). O WhatsApp Web
somente é exigido para o uso da Comissão Eleitoral quando do envio das
informações de usuários e links para os aptos a votar após a validação do
credenciamento.

Diante dos procedimentos preliminares adotados, concluímos que não há
ocorrências que possam comprometer a validação do processo eleitoral por nós
auditado.
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Ficamos à disposição dos eleitores, conselheiros e membros da comissão eleitoral
para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

DOMINUS AUDITORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S
CRC - CE 00552/O-6
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