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1.

INTRODUÇÃO

O “PDTI”, foi desenvolvido, após análise da situação organizacional da Prefeitura Municipal
(cliente do Departamento de TI) e da Diretoria de Tecnologia da Prefeitura de Catanduva/SP,
para ser um documento norteador dos investimentos e necessidades para uma melhor utilização
estratégica da Tecnologia da Informação. De maneira a aumentar a produtividade e a eficácia
dos serviços prestados em ambientes públicos.
Visa, inicialmente, alinhar as ações do “Programa de Modernização da Administração Tributária e
da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT” do Município de Catanduva, que contemplam,
um conjunto de ações, para dar continuidade ao processo de modernização da gestão municipal
e melhoria da gestão tributária, embarcada na melhoria da estrutura da Tecnologia da
Informação.
Este documento, trata-se de um orientador das ações, portanto necessita de avaliações
periódicas, que devem ser feitas em manter o planejamento de acordo com as metas da
Prefeitura de Catanduva/SP.

2.

APRESENTAÇÕES

2.1 Apresentação e Conjuntura da Cidade:
Catanduva, unidade Administrativa Localizada no Estado de São Paulo, com uma população
(Estimativa IBGE 2017): 120.691 pessoas. Reconhecida pela hospitalidade de seu povo,
Catanduva, a “Cidade Feitiço”, é hoje uma cidade estruturada, bem desenvolvida, com altos
índices de qualidade de vida e, por vários fatores, preparada para receber visitantes e empresas.
Com grandes projetos na área da educação, a Prefeitura de Catanduva prepara as bases para
garantir a qualificação de mão de obra e um desenvolvimento cada vez maior de seus habitantes.
Catanduva conta também com o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, Lei Complementar nº.
831/2016, e o Plano Municipal de Saneamento Integrado, Lei nº. 5.558/2014. Hoje, esta é a
realidade de Catanduva: uma cidade preparada para as novas gerações. Neste cenário de
desenvolvimento, a publicação da “Conjuntura Catanduva 2018” atesta a solidez da parceria
firmada em 2009, pela Lei nº. 4.756, transformando este livro em uma ferramenta de busca e
referência para pesquisas sobre Catanduva. Para todos os leitores, pesquisadores e
catanduvenses que buscam mais conhecimento.
“www.catanduva.sp.gov.br”

2.2 Apresentação Conjuntural da TI da Prefeitura Municipal
Devido a estas pungências do Município, a Tecnologia da Informação (TI) certamente está e
estará, presente no dia-a-dia da Prefeitura, Sendo esta área, uma das mais importantes da PMC,
a qual se buscam as ferramentas para gerenciar informação, para alicerçar, alinhar e alcançar
4
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objetivos estratégicos, prestar serviços de qualidade aos clientes internos e aos cidadãos de
modo indireto, na busca continua de melhorias, embarcadas em sua estrutura de tecnologia e
alinhando as estratégicas para a implantação de políticas públicas, entre outros.
Assim, os órgãos de controle de governo, em especial o Tribunal de Contas (TC), vêm enfatizando
a necessidade dos órgãos públicos elaborarem o PDTI, para que contemple as ações e as
associem às metas de suas áreas de negócio antes de executarem seus gastos relacionados à TI.
Afora as ações planejadas a serem executadas através da aderência do PMAT, na qual se
angariou recursos tão importante para a modernização da área de TI e outras correlatas.
Em conjuntura as expostos 0 presente PDTI vem atender a todas as determinações e legislação
vigente.

2.3 Apresentação Conjuntural do PMAT para a Modernização da Prefeitura Municipal
O PMAT, é um dos principais programas de financiamento e apoio a projetos municipais é o
Programa de Modernização da Administração Tributária e dos Setores Sociais Básicos
Automáticos (PMAT). Foi criado em 1997, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), o programa financia, principalmente, a modernização da administração municipal
tributária, além dos setores sociais básicos: saúde, educação e assistência social.
Desde seu lançamento, o PMAT passa por uma série de mudanças, com o objetivo de simplificar
e dar maior celeridade ao processo, o que expande sua abrangência e contribui para a melhoria
da gestão municipal.
O PMAT é uma oportunidade para que os gestores consigam recursos para melhorar a qualidade
do serviço oferecido à população.
Para tanto, a tecnologia da informação passou a ser uma grande aliada na busca da eficiência
organizacional. A TI, passa a ser o um norteador das ações, importantíssimo para o cumprimento
dos fins institucionais da entidade de direito público, consoante entendimento já manifestado
pelo Tribunal de Contas da União. A TI passou a ser uma ferramenta de caráter vital. Sem TI não
há mais possibilidades das organizações, atingirem suas finalidades.
Fonte: Associação dos Municípios e TCU

3.

CONTEXTO

No cenário atual onde tudo acontece muito rápido, é essencial que os órgãos de Governo
tenham acesso fácil e rápido a informações. Para tanto se faz necessário cada vez mais uso da
Tecnologia da Informação TI (aplicação da tecnologia para armazenamento, comunicação ou
processamento de informações). Abrangendo computadores, serviços de telecomunicações,
softwares, e outras facilidades usadas na entrada, armazenamento, transmissão e saída de
qualquer informação. Apoiando processos de negócio dos Órgãos Governamentais e outras
organizações.
Para o acompanhamento constantes destas mudanças, o PDTI é uma importante ferramenta de
apoio à tomada de decisão para o gestor, habilitando-o a agir de forma proativa, contra as
ameaças e a favor das oportunidades. O PDTI representa um instrumento de gestão para a
5
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execução das ações de TI da organização, possibilitando justificar os recursos aplicados em TI,
minimizar o desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é considerado mais
relevante e, por fim, melhorar o gasto público e o serviço prestado ao cidadão.
Visando assim, garantir o alinhamento da área de TI, com suas metas, de modo a agregar maior
valor aos processos de negócio, minimizando os riscos e otimizando os gastos da PMC com
recursos de TI.
Em um mundo, caracterizado por constantes transformações, inundado regularmente por novos
produtos, serviços e descobertas. Isto (PDTI), tem se tornado um facilitador para que as
Prefeituras e Organizações Gestoras Pública, identifiquem a melhor forma de empregar seus
recursos buscando a melhoria na qualidade dos serviços prestados ao cidadão, aumentando a
eficácia organizacional, assim como, melhorando a agilidade nos processos, na estrutura, na
comunicação e na eliminação da burocracia, melhorando o atendimento da população e o
desenvolvimento sustentável do município.
Mediante as considerações, a Tecnologia da Informação (TI), que, a pouco tempo, foi
considerada apenas um item de suporte aos processos internos, uma fonte de despesas, sem
influência direta nos objetivos e metas da gestão pública, agora e continuamente, deve ser
repensada como um fator crítico para a prestação de serviços públicos, resultando em
crescimento da atuação do poder público exercendo assim um forte domínio sobre os interesses
da população.
O mercado tecnológico indica como tendências aplicáveis à atuação dos Órgãos Públicos, no
decorrer dos anos, redes com alta velocidade, interoperabilidade de aplicações, maior
produtividade no desenvolvimento de sistemas, sistemas de gerência de bancos de dados de
grande capacidade de armazenamento, segurança da informação, alto nível de conectividade e
interação com novas linhas de atuação através de canais virtuais e governo eletrônico.
Neste contexto da Prefeitura de Catanduva/SP, necessita alinhamento de vários processos de
reorganização, realinhamento tecnológico e de infraestrutura física do parque computacional,
para gerar condições e cumprir sua missão no cumprimento do plano estratégico.
Mod. Alinhamento - Atualidade X Desafios
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Necessidade de Investimento em
infraestrutura de TI

Investimentos: avaliação da qualidade
dos investimentos em TI e se estão
distribuídos adequadamente.

Falta de Estrutura organizacional
com o organograma e funções do
Setor.

Funções de TI: avaliação da adequação
das funções e processos de TI no
suporte ao negócio, tomando como
base as melhores práticas de mercado.

Resolver integração e atualização
das bases cadastrais e sistemas
administrativos.

Desafios

Atualidade
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Organização: avaliação da adequação
da estrutura organizacional de TI
objetivando a melhor distribuição de
funções.
Governança: avaliação da estrutura de
tomada de decisão e patrocínio de TI.
Análise Técnica: avaliação de como os
sistemas estão tecnicamente
preparados para suportar os
direcionadores estratégicos da
Prefeitura.

Para formatação deste documento norteador das ações “PDTI”. Foram feitos levantamentos a
partir da situação organizacional e tecnológica da PMC, contemplando a situação tecnológica, em
usabilidade pela PMC, do Parque Computacional, da arquitetura de sistemas, da infraestrutura,
através da identificação dos recursos de hardware, software básico e aplicativos e estudo de
documentos da PMC e da área de informática.

4.

OBJETIVOS

O PDTI, Plano Diretor de Tecnologia de Informação, tem como objetivo realizar um diagnóstico
da situação atual da área de tecnologia da informação para apresentar recomendações e um
plano de ações estruturados com o objetivo de elevar a maturidade da área de TI nos aspectos
de Modelo de Gestão, Sistemas e Informações, e Infraestrutura. Apresentando propostas que
auxiliem na instauração de processo de melhoria continua nos itens de software, hardware,
administração da rede, infraestrutura, banco de dados e proteção da informação, apontando
soluções para os problemas identificados que estejam limitando o alcance das metas da
Prefeitura.
Seu foco é apresentar um norteador para elaboração do planejamento e execução das ações da
tecnologia da informação (TI), inclusive dos recursos conquistado e destinados a área de (TI),
através do projeto PMAT – Programa de Modernização da Gestão Tributária e dos Setores Sociais
Básicos, firmado junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
repassados pela DESENVOLVE-SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, para o
Município de Catanduva/SP.

Mod. Objetivos
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plano de ações
estruturados

processo de
melhoria
continua

planejamento e
execução

5. VISÃO GERAL E REFERENCIAIS.
5.1 Abrangência
Este PDTI, foi preparado para atendimento das demandas da Prefeitura do Município de
Catanduva-SP, em especial apoio as ações do Departamento de Tecnologia da Informação.

5.2 Unidade de TI

Prefeitura do Município de Catanduva
Estado de São Paulo

Diretoria:
Endereço:
Representante Legal do Plano – PDTI

Departamento de Informática O. & M.
Praça Conde Francisco Matarazzo, 01 – Centro, Catanduva-SP
Audria Cristina de Freitas

5.3 Legenda
Sigla
PMC
PDTI
ADM
TI
GMAT

Nomenclatura
Prefeitura do Município de Catanduva
Plano Diretor de Tecnologia da Informação
Administração
Tecnologia da Informação

DTI
OB
DZ

Departamento de Tecnologia da Informação
Objetivos
Diretrizes

GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
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OBE
NES
A
M
DET

Objetivos Estratégicos
Necessidades
Ação
Meta
Detalhada

5.4 Equipe Participante na Elaboração
NOME
Audria Cristina de Freitas

PAPEL
Coordenação

Bruna Aparecida Pimentel
João Paulo Evangelista
Carlos Henrique Casarini

Técnica
Técnico
Consultor Contratado
para Elaboração

CARGO
Diretora do Departamento de
Informática O. & M.
Chefe de Sessão de Informática
Analista de Suporte
Diretor da FOCUS TI Tecnologia e
Integração Ltda.

ÁREA
TI
TI
TI
TI/Projetos

5.4.1 Partes Interessadas Diretamente.
GMAT – GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL. “DECRETO N° 7.176, de 06 de julho de 2.017 e 7412/18, de 04 de julho de 2018”
Finalidade: Coordenar todas as ações relacionadas ao desenvolvimento de medidas voltadas ao
aperfeiçoamento dos capacidades normativas, organizacional, operacional e tecnológica do
Administração Tributária Municipal.
NOME
PAPEL
ÁREA
Audria Cristina de Freitas
Coordenação
TI
Solange Regina Variani Fonseca
Sub-Coordenação
Financeira/Tributos
Adriana Bellini Bonjovani
Apoio
Planejamento
Daniela Aparecida Goncalves Arieta
Apoio
Administração Geral
Valeria A. Maniezo Ligeiro
Apoio
Finanças/Fiscalização
Maria Luiza Sprone
Apoio
Planejamento/Arquitetura
Maycon Longo Buka
Apoio
Planejamento/Fiscalização
Gabinete do Prefeito.
Secretarias e Órgãos consumidores de TI.

5.5 Período e vigência do PDTI
2 (dois) anos, de 01/01/2019 a 31/12/2020.
5.6 Cronograma de Atividades
Inicio
Etapa de Análise - Estudos para análise da situação, prestada por 08/01/2019
consultor especializado nesse tipo de análise e com competência para
gerir mudanças em T.I., com no mínimo 20 (vinte) horas de serviços

Atividade

Fim
31/01/2019
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presenciais, contemplando:
• Análise da Situação Atual: Análise da situação de Datacenter,
redes, periféricos e sistemas da estrutura da Prefeitura de
Catanduva;
• Mini PDTI: Estruturação dos requisitos para criação de aspectos
de rede, equipe e organograma de áreas de trabalho;
• Ações em T.I. – Enumeração de ações para auxilio a equipe de T.I.
Etapa Consultiva- Etapa composta por no mínimo 40 (quarenta) horas de 11/01/2019
serviços, contemplando:
Reunião com equipe de T.I.:
Para analisar as necessidades de equipamentos, sistemas,
procedimentos específicos de segurança, e treinamentos, visando
detalhar e especificar os investimentos imediatos através do
P.M.A.T. – Programa de Modernização da Administração
Tributária e dos Setores Sociais Básicos.
Etapa de Planejamento- Etapa composta por no mínimo 40 (quarenta) 31/01/2019
horas de serviços, contemplando:

31/01/2019

•

•

•

6

28/02/2019

Elaboração de plano de metas, ações, investimentos, gestão de
pessoas, e as demais necessidades para formatação do PLANO
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, visando atender a
etapa imediata de modernização com o P.M.A.T. – Programa de
Modernização da Administração Tributária e dos Setores Sociais
Básicos.
Formatação e entrega documental formal do P.D.T.I.

REFERENCIAS E PRINCÍPIOS ESTRATÉGICAS
O referencial estratégico de (TI), inclui Missão, Visão, Valores e Negócio.
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“Prover sistematicamente a aplicação de conhecimentos em
tecnologia da informação por meio de soluções e serviços,
integrados às estratégias da PMC, contribuindo para a melhoria na
prestação de serviços ao cidadão e ao desenvolvimento da
municipalidade.”
“Manter a Integração dos serviços e formulação das tendências de
tecnologia da informação na gestão da PMC.”

“Ética, Legalidade, Impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência e trabalho.”
“Apoiar com recursos tecnológico aos projetos municipais, prestação de serviço de suporte
técnico, manutenção reativa e proativa, integração e administração de sistemas de gestão e
infraestrutura de tecnologia da informação em todas as unidades da gestão da Prefeitura
do Município de Catanduva/SP, estabelecendo linhas coerentes e concisas capazes de
nortear a Unidade de Tecnologia da Informação para com seus investimentos em
infraestrutura, sistemas corporativos e de apoio ao cidadão.”

Princípio é a fundamentação do tema, para padrões de conduta, sobre o qual, estarão pautadas
as ações de Tecnologia da Informação e Comunicações na Prefeitura do Município de Catanduva.
Além dos valores são os, instrumentos legais e diretrizes na recomendações e determinações das
instâncias de controle, visando as melhores práticas de mercado e pelo próprio contexto da área
de TI.
Em conjunto com as Diretrizes definem e regulam o caminho a ser trilhado. De um ponto de vista
mais prático, são instruções ou indicações para se estabelecer o plano e as ações necessárias
para se alcançar os objetivos do PDTI.

Princípios e Diretrizes iniciais, sugeridas
Princípios
Item
Descrição

Item
01-01

01

02

Governança de TIC
Promover a Governança de TI
junto ao Alinhamento, para
geração de valores aos usuários.

Otimização de investimentos
Buscar eficiência na aplicação dos
recursos públicos.

01-02

01-03

02-01
02-02

Diretrizes
Descrição
Fortalecer e posicionar a TI como parceira
estratégica da Administração.
Utilizar ferramentas e soluções analíticas para o
suporte à gestão.
Potencializar informações para demanda de
decisões da instituição , com qualidade ao
acesso de informações.
Melhorar a gestão orçamentária e financeira de
TI para garantir a execução o PDTI.
Alinhar as propostas financeiras e orçamentárias,
11
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03

04

05

06

07

08

Boas práticas
Utilizar boas práticas na condução
da TI, em planejar e documentar e
avaliações sistêmica.
Segurança,
suporte
e
disponibilidade à informação
Manter o grau elevado de
disponibilidade e confiabilidade,
manter suporte sempre adequado
e eficaz.
Transparência e Publicidade
Pulicar e seguir orientações legais,
lembrando sempre, de que as
informações públicas são dever do
estado
de
promover
a
acessibilidade e direito do cidadão
Atendimento as necessidades dos
usuários
Entregar serviços com qualidade e
buscar conquistar a satisfação e a
confiança dos usuários.
Inovação – Soluções novas, que
resultem em melhoria dos
serviços.
Qualidade de dados
Manter o nível de demandas de
informações
com
qualidade,
integradas e disponível, sempre
com mecanismos adequados de
segurança e redundância.

03-01

04-01

10

11

Gestão de TI
Melhorar
processos
aperfeiçoamento institucional

05-01

06-01

07-01

08-01

09-02
e

Contratação de Bens e Serviços
Dar suporte as contratações de
Bens e serviços de TI
Conformidade
Manter o nível de políticas e
diretrizes entre Órgãos Públicos

Resguardar a confidencialidade, integridade,
disponibilidade e autenticidade da informação,
garantindo a privacidade de dados sigilosos.

Manter o nível de acesso a informação de forma
dar transparência ao acesso as informações
públicas aos cidadãos.

09-01
09

em acordo com os objetivos da PMC.
Planejar documentação, com referências de Boas
Práticas Mercadológicas.

09-03

10-01

11-01

Levantar constantemente as necessidades de
usabilidade, junto aos usuários, visando
melhorias de sistemas e disponibilidade de
serviços.
Atentar na busca de soluções inovadoras, que
elevem a produtividade, qualidade e eficiência.
Efetivar
a
Integração
de
processos,
equipamentos, dispositivos, sistemas, mitigando
a interoperabilidade.

Aperfeiçoamento do nível institucional e dos
mecanismos da TI.
Buscar ferramentas que propiciem a melhoria da
informatização dos processos.
Aumentar a parcerias interna e externa, para
ampliar a produtividade das Secretarias/Órgãos
da PMC.
Melhorar o suporte e a qualidade na aquisição,
dos processos de contratação de bens e serviços
de TI.
Alinhar as diretrizes em conformidade com a
legislação e diretrizes, entre as esfera de
Governo (Federal e Estadual).
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7

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O alinhamento, foi tomando por base a peça Orçamentária, o Planejamento de Governo, o PPA,
Orçamento Público, Projetos de Modernização, já aderente a Modernização da Infraestrutura de
TI (PMAT), para podermos identificar potenciais implicações para a TI.
Lembrando que o PPA (2016-2020), já foi construído a partir da dimensão estratégica definida
pelo governo e organizado à luz dos cenários econômico, social, ambiental e regional.
Sendo assim, é de fundamental importância o alinhamento dos planos estratégicos às ações do
PPA, buscando o aumento de sinergia entre as secretarias / administração indireta na busca de
um mesmo objetivo governamental.
O PDTI se conecta ao PPA em relação aos compromissos políticos assumidos pelo governo, assim
como da sustentação as ações de Projetos de Modernização como o (PMAT).
O PMAT, o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores
Sociais Básicos - PMAT do Município de Catanduva, contempla um conjunto de ações que visam
dar continuidade ao processo de modernização da gestão municipal e melhoria da gestão
tributária. A implantação do PMAT tem como objetivo resolver graves problemas relacionados à
precariedade da estrutura de informática do Município, à falta de atualização das bases
cadastrais e a ausência de instrumentos que contribuam com o aperfeiçoamento da gestão dos
tributos municipais, fatores que comprometem a capacidade de geração de receitas próprias e a
implantação de uma política fiscal capaz de atender as demandas da sociedade local.

7.1 Objetivos Indicativos do Alinhamento Estratégico.
Indicações de algumas necessidades estruturantes, a serem alinhados no PDTI.
Item
OBE
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Descrição Simplificada
Posicionar a TI como parceira estratégica da PMC.
Manter infraestrutura e recursos de TI necessários e adequados.
Melhorar o nível de continuidade da qualidade da prestação de serviços de TI.
Manter a segurança da informação e comunicação e a privacidade de informações
sigilosas.
Aprimorar Gestão e Governança de TI
Melhorar o atendimento de serviços disponibilizados aos usuários
Aprimorar a Gestão de processos que envolvem a TI
Ampliar relacionamentos e comunicação com usuários, consumidores de TI
Negociar o implementação de dotação Orçamentária para TI

7.2 Fatores e Motivação
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Entendimento que este PDTI, possa melhorar as inter-relações entre o DTI e as
Secretárias/Órgãos, além de ser um referencial em manter os equipamentos e recursos sempre
em bom funcionamento e atualizados.
7.3 Premissas
•
•
•
•
•
•
•

Os regulamentos interno (Leis, Decretos, Portarias e outros) do Município.
A inovação, alinhada aos recursos.
Melhoria aos serviços prestados à população.
Atualização Tecnológica.
Preparação de Profissionais
Metodologia Adequada.
Alinhamento com as Ações do PMAT

7.4 Metodologia e Documentos de Referencia
7.4.1 Metodologia

Os modelos e métodos técnicos indicativos que foram utilizados, se basearam em:
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)”, para aprimorar o gerenciamento de
processos e padronização e produção documental no controle de recursos de TI.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)”, para modelar a área operacional de infraestrutura de
TI, tendo como foco o modelo de descrever os processos necessários para gerenciar a infraestrutura de TI
eficientemente e eficazmente de modo a garantir os níveis de serviço acordados com os clientes internos e
externos.

Balanced Scorecard (BSC)” para medição e desempenho das atividades de TI”

Todos com foco de normatização ISO 20000 tem em comum a meta de fornecer um conjunto de processos
estruturados e com qualidade para gerenciar os serviços de TI.

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI)

PDTI de Outros Municípios de porte similar.

7.4.2 Documentos Legais para Referência.
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Lei Complementar 0160 de 20 de dezembro de 2000.
“Dispõe sobre os cargos de e da Outras Providencias”
Lei Complementar 5.875 de 03 de julho de 2017.
“Dispõe sobre o PPA e da Outras Providencias”

Lei Complementar 5.971 de 11 de dezembro de 2018
“Dispõe sobre o Orçamento do Município e da Outras Providencias”

Decreto 7.176 de 06 de julho de 2017
“Cria GMAT e da Outras Providencias”

Decreto 7.412 de 04 de julho de 2018
“Substitui Membro GMAT e da Outras Providencias”

Lei 5.931 de 29 de maio de 2018
“Autoriza Contratar Financiamento para o Programa de Modernização da Administração
Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT e da Outras Providencias”

O Projeto PMAT

8

ABORDAGEM ESTRATÉGICA
 Planejamento Estratégico - Direcionamentos da TI para os próximos 2 (dois) anos.
 Entrevistas Secretários, Gestores de Setores, GMAT – Análise das funções do
Departamento de TI, para adequação as novas necessidades de TI.
 Atualidade da TI X Melhorias X Prática do Mercado – Analise da Gestão de TI, Sistema e
Informações, e Infraestrutura de TI.
 Para ser gerado no final o PDTI, com as recomendações para elevação do nível de
maturidade da TI, na Prefeitura do Municípío de Catanduva/SP.
Mod. Abordagem Estratégica
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planejamento
estratégico

entrevistas

análise para
melhorias

8.1 Das Entrevistas
De forma presenciais com os gestores de TI da Prefeitura do Município de Catanduva-SP, para
avaliação da cobertura funcional da estrutura de sistemas e infraestrutura de TI, assim como a
expectativa da implantação do PMAT, direcionadas as Secretarias.

8.2 Tabela de Grau de Recomendações da TI.
Para análise da situação atual, em alguns alinhamentos estratégicos, foram utilizada a Matriz
GUT para priorização das necessidades, pois se trata de um método de uso simples, para os
diversos momento da necessidade de levantamento de informação, adaptada as necessidades de
cada situação.
Da Matriz GUT:
“Esta matriz é uma ferramenta de análise de prioridades de problemas/trabalhos num âmbito
organizacional e leva em consideração a Gravidade, a Urgência e a Tendência de cada problema.
“
• Gravidade: impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou
organizações e efeitos que surgirão a longo prazo se o problema não for resolvido.
• Urgência: relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema.
• Tendência: potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de
crescimento, redução ou desaparecimento do problema.
Mod. Tabela GUT

Grau de Recomendação

Descrição

Gravidade

Impacto, caso o Problema não seja
resolvido

Urgência

Tempo necessário para resolver o
problema

Tendência

Potencial do problema (crescimento

Pontuação
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

Grau
Sem
Baixa
Grave
Muito
Extremamente
Pode esperar
Pouca Urgência
Urgente
Muito Urgente
Extremamente Urgente
Não muda

16

Prefeitura do Município de Catanduva
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2019-2020

ou redução)

2
3
4
5

Longo prazo
Médio prazo
Curto prazo
Rápido

8.3 Tabela para visualização Rápida Do Grau de GUT nas Ações TI.
Mod. Tabela Visual de Cores

Descrição
Baixo
Médio
Alto (alerta)

Pontos GUT – Total
1á5
6 á 10
11 a 15

Cor de Alerta

8.4 Dos Modelos de Consolidação Documental
Após coleta das entrevistas, foram realizadas as análises dos resultados coletados, além da
documentação fornecida pela Prefeitura. Utilizando de suporte das metodologias referencias
neste documento, principalmente o Modelo SISP e assim foi gerado o diagnóstico da situação
atual da TI, para as recomendações deste PDTI, na busca das melhores práticas em direcionar as
ações estratégicas da TI, a qual foi definida a Estratégia de TI para estes 2 (dois) anos.

Seguindo o Modelo SISP, para elaboração Documental

9 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A tecnologia da Informação na PMC, definem não somente a infraestrutura que envolve
recursos de hardware, software e comunicação de dados, mas também seu papel dentro do
contexto da Organização.

10 PAPEL DA TI E SUAS ATRIBUIÇÕES
O Departamento de TI atualmente, é o setor responsável pela gestão de toda infraestrutura
de TI da Prefeitura do Município de Catanduva. Com várias atribuições, Dentre as principais
podemos destacar:
17
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Administração dos contratos de sistemas Terceirizados Legados, dentre outros.
Gerenciar todos os contratos de serviços da área de TI.
Por todas as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos de TI.
Por administrar a rede de dados, incluindo rádios de transmissão e canais de fibra
óptica Wireless.
 Gerenciar e administrar o “Data-Center”, a sala dos servidores, realização de backups
(cópias de segurança).
 Indicar e elaborar as especificações técnicas dos equipamentos de TI e as aquisições de
suprimentos e novos equipamentos.
 Responsável pela manutenção dos sistemas de telefonia fixa, incluindo as centrais,
ramais e rede ou contratar serviços que forem necessários.
 Executar e gerenciar o planejamento, especificação, desenvolvimento, implantação,
operação e a manutenção de serviços, sistemas de informação e infra–estrutura de
Tecnologia da Informação e Telecomunicação.
 Desenvolver conhecimentos e Atividades, através de projetos, convênios e parcerias,
na busca de soluções eficazes e eficientes na área de Tecnologia da Informação e
Telecomunicação;
 Prestar serviços de atendimento e suporte à comunidade de usuários para a plena
utilização dos recursos computacionais de sistemas de informação e Telecomunicação
da Prefeitura.
O Departamento de TI, definem toda a infraestrutura que envolve recursos de hardware,
software e comunicação de dados. Com relação aos recursos de hardware, os equipamentos
disponíveis compreendem computadores com diferentes capacidades de processamento e
armazenamento, desde desktops e notebooks de uso geral a estações servidoras e de
armazenamento, com configuração específica para atender os requisitos de missões e
operações, além dos dispositivos de entrada e de saída de dados, tais como impressoras,
digitalizadoras e monitores de vídeo, além de componentes de infraestrutura de rede, tais
como elementos ativos e cabeamento estruturado.
Quanto aos recursos de software, são utilizados programas destinados a atender aplicações
dedicadas ao cumprimento de missão das áreas finalísticas de cada órgão, ficando a cargo do
DTI, a administração e sustentação técnica dos contratos e serviços embarcado na execução.

11 ESTRATÉGIA DA TI
 Motivador de Inovação – Buscar as melhores práticas na utilização de tecnologia e
treinamento constante de capacitação dos profissionais e os usuários de tecnologia.
 Integrador – Integrar as diversas áreas da prefeitura com a sociedade.
 Descomplicador – Facilitar e buscar a desburocratização e a execução das atividades,
internas e com a interação da sociedade.

Mod. Estratégia de TI
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motivadorade
inovação

integradora

descomplicadora

12 ALINHAMENTO REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TI




Modelo de Gestão
Estrutura de Sistemas
Infraestrutura de TI.
Mod. Detalhamento

modelo de gestão

estrutura de
sistemas

12.1

infraestrutura
de TI

Modelo de Gestão da TI
 Investimentos: avaliação da qualidade dos investimentos em TI e se acompanham o
negócio e estão distribuídos adequadamente.
 Papel de TI: avaliação da adequação das funções e processos de TI no suporte ao
negócio, tomando como base as melhores práticas de mercado.
 Organização: avaliação da adequação da estrutura organizacional de TI objetivando a
entrega dos serviços necessários à Prefeitura.
 Governança: avaliação da estrutura de tomada de decisão e patrocínio de TI.

Mod. Gestão TI
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Investimentos

Papel de TI

Organização

Governança

Os Pontos críticos foram mapeados por modelos já existentes no mercado, como referencial do
planejamento.

12.2

Estrutura de Sistemas (softwares)
 Análise Técnica: avaliação de como os sistemas estão tecnicamente preparados para
suportar os direcionadores estratégicos da Prefeitura, através de entrevistas e
perguntas direcionadas a equipe de TI da Prefeitura do Município de Catanduva/SP.
conceitualmente para auxiliar no mapeamento dos sistemas e os seus respectivos
processos e também para a geração de recomendações para a estrutura de Hardware
para suportar os sistemas.

12.3

Infraestrutura de TI
 Hardware / Software: avaliação da estrutura, padronização e nível de atualização do
parque de Hardware e Software da PMC.
 Rede: avaliação da estrutura, padronização e nível de atualização da rede WAN, rede
externa que conecta os sites da PMC entre si e aos órgãos externos e dá acesso à
internet, e da rede LAN, rede local dos sites da PMC.
 Serviços de TI: avaliação dos serviços de TI prestados aos usuários das diversas
tecnologias disponibilizadas na PMC.
 Datacenter: avaliação da estrutura e nível de segurança do Datacenter da PMC,
tomando como base as melhores práticas de mercado.

13 LEVANTAMENTO ATUAL E BREVE ANALISE CONSULTIVA, FRENTE AO
ALINHAMENTO REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TI.
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13.1

Gestão da TI

Atual
Em concordância com o item “Detalhamento do Alinhamento Estratégico para os aspectos da
TI”, descritos em seus subitens os elementos de Investimentos, Papel de TI, Organização e
Governança, sobre a metodologia, foram levantados e diagnosticados conforme a seguir, através
das pesquisas e indicativos de relevância técnica.
Analise Consultiva
Foram descritos, com os elementos de Investimentos, Papel de TI, Organização e Governança,
proposto no Alinhamento Estratégico da TI. Levando-se em considerações, os itens do o
alinhamento, referenciados, fica o desafio para a gestão, em:
 Utilizar de Planejamento Estratégico, no alinhamento de projetos prioritários de TI.
 Visar as soluções de TI, como mecanismo de melhoria para atendimento e entrega dos
serviços.
 Consultar o DTI, antes de contratar soluções de TI.
 Consultar as ações já previstas no PMAT.

13.1.1 Investimentos
Atual
Os investimentos para a área de TI, sofre com a disponibilidade de recursos, por não ter um
orçamento próprio planejado para o DTI. Apesar de serem preservados os investimento de
acordo com a necessidade de urgência apresentadas pela DTI, quanto as demandas solicitadas,
não contemplam as necessidades regulares do DTI.
As compras são distribuídas nos centro de custo de cada órgão ou Departamento solicitante,
dificultando assim o controle do Patrimônio de serviços e material permanentes ou não de TI.
Mod. Comparativo da Secretária de Planejamento e Informática X Demais Secretarias

Mod. Dotação do Departamento frente ao Outro Departamento da Secretaria
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•
•

Conforme gráficos acima, fica demonstrado a interpretação, sobre a distribuição de
orçamentos com os gastos direto do departamento de TI.
Nas rubrica do para o Departamento de TI, apenas orçado e pago o básico, dificultando
a Gestão de Patrimônio e ativos e controle de fluxo de execução orçamentária.
Mod. Planilhas Orçamentárias/2018

Demonstra orçamento irrisório frente as demandas do setor e necessidades de continuidades de
manutenção ativo e preventiva, treinamentos do quadro de pessoal e outros.
Dados Levantados, referente ao exercício de 2018
 Os gastos com o DTI, estão abaixo do recomendado, em comparação a outros
departamentos Municipais.
 O custo está desalinhado com as funções do DTI e as recomendações de melhores
prática mercadológica.
 Dificuldade em manter a maturidade e planejamento dos investimentos do DTI.
 Os investimentos das demais Secretarias e Órgãos consumidores de TI, não estão
totalmente alinhados com a DTI.
 Dificuldade no levantamento de custeio, por motivos de contratos direto de
Outras Secretárias, sem o devido alinhamento com a DTI.
Mod. Avaliação dos Investimentos Tabela GUT
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Descrição das Necessidades
Gastos/Orçamento
Custos.
Planejamento.
Investimento Inter setorial.
Alinhamento.

G
5
4
1
1
2

Tabela GUT
U T
S
5 5 15
4 5 13
1 3
5
1 2
4
1 2
5

Alerta

Analise consultiva
 Alinhar o orçamento e gasto do DPTI, assegurando que os investimentos em TI tenham
maior valor.
 Disponibilizar mecanismo de custeio, alinhados as melhores práticas mercadológica de TI,
garantido o suporte de crescimento das áreas consumidoras de Ti e atendimento ao
cidadão.
 Alinhar sistematicamente, o planejamento dos investimentos das demais
Secretarias/Órgãos com a DTI.
 Criar mecanismo de controle dos contratos de TI, de todas as Secretarias/Órgãos,
alinhados a DTI, para assegurar o dispêndio de investimento.
 Alinhar os Investimentos com o PMAT.

13.1.2 Papel/Função da TI
Atual
No Diagnóstico de Funções de TI foi estabelecida a partir da análise técnica dos dados coletados
em entrevistas com membros e funcionários da DTI, os seguintes pontos relevantes foram
identificados:
 Existe a necessidade das Secretarias/Órgãos, envolverem sempre a DTI, no planejamento
estratégico, para alinhamento ao Relacionamento.
 Falta de mecanismo para comunicações com os Clientes internos, sobre projetos em
andamento ou intenção.
 Não existe níveis de serviços da TI, ou baixo controle de monitoramento, com os
fornecedores.
 Inexistência de estratégia de atendimento, pro ativa e não só ativa, quando solicitada.
 Não existe ferramentas para acompanhamento de projetos.
 Falta protocolo de mudanças, para assegurar a interrupção de serviços.
 Os acordos de serviços “ServDesk”, não comtemplam relatórios de Inteligência.
 O mecanismo de Monitoramento do ambiente da plataforma, não está de acordo com as
melhores práticas.
 Falta documentação de analise riscos periódicos, com documentação formal
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 Não tem disponibilidade de profissionais especifico para função algumas funções, como,
área de segurança da informação e planejamento de riscos.
 Falta de política de incentivos motivacional ao quadro técnico da DTI,


O nível de investimento em treinamentos técnicos, aquém do desejado.
Mod. Avaliação Pape/Função da TI Tabela GUT

Descrição das Necessidades
Envolvimento da TI
Comunicação de Projetos
Acompanhamento Fornecedores
Estratégia de Atendimento
Monitoramento de Ativos/Plataforma
Gestão dos Riscos
Incentivo Funcional
Treinamento Técnico

Tabela GUT
G
U
2
2
4
4
1
1
2
1
1
4
3
1
5
5
3
3

T
5
5
3
2
3
2
5
3

S
9
13
5
5
8
6
15
9

Alerta

Analise Consultiva
Necessidade de aumentar a maturidade das funções de TI, melhorar as definições de processos,
implementar soluções eficientes e capacitar técnicos para gerenciamento e implantação da
Segurança da Informação, medição de risco, atualização das plataformas e gerenciamento de
Serviços TI.
 Criar Mecanismo para que as Secretarias/Órgãos, envolverem a DTI, no planejamento da
suas ações voltadas a TI
 Disponibilizar mecanismo de consultas e avisos para Comunicações com os Clientes
internos e externos, sobre projetos em andamento ou intenção de novos.
 Consolidar todos os níveis de serviços da TI, com os fornecedores.
 Criar Ferramentas de Monitoramento, para os controles de níveis de serviços junto aos
fornecedores.
 Implementar a estratégia de atendimento, para pro ativa e não só ativa, quando solicitada.
 Criar novos modelos de e mecanismo para acompanhamento de projetos.
 Criar protocolo de mudanças, para assegurar a interrupção de serviços.
 Criar acordos de serviços com relatórios de Inteligência e não simplesmente um
mecanismo de registro, criando padronização do serviço.
 Monitorar o ambiente da plataforma, para melhoria da Disponibilidade.
 Definir formas de assegurar a gestão de risco, com documentação formal e preparação de
funcionários especifico para função da área de segurança da informação e planejamento de
riscos.
 Necessidade de criar mecanismo de incentivos motivacional ao quadro técnico da DTI,
 Baixo o nível de investimento em treinamentos técnicos.
13.1.3 Organização
Atual
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A organização da TI, foi levantada para estabelecer critérios de como está organizada para a atender a
entrega de serviços aos Órgãos/Departamentos consumidores de TI. Através das coletas de entrevistas
com os gestores. Por tanto os seguintes pontos relevantes foram identificados na Organização da TI.
Mod. Organograma Atual
Secretaria Municipal de
Planejamento e
Informática

Apoio Administrativo

Departamento de
Planejamento

Seção de Planejamento
Técnico

Departamento de
Informática
Organização e Métodos

Seção de Informática

Mod. Organograma Funcional do DTI – Lei Antiga Mod. Lei que atualizou a Criação e Extinção de Cargos e Funções (muito antiga)

A Lei de divisão de funções e organograma, embasado em Lei antiga (Lei, 0160 de 2000),
com necessidade de adequação e criação de funções mínimas a serem apontadas nas
recomendações abaixo.
 A estrutura do DTI, vem sendo estruturado ao longo de tempos, no intuito de atender as
necessidades de cada órgão/departamento consumidor de TI, faltando ainda aprovação
documental.
 Faltam processos claros e definidos para as funções de cada área de atuação dentro do DTI.
 Necessidade de melhoria na busca e treinamento de profissionais com visão gerencial para
formação de equipes de atuação.
 Número reduzido de profissionais, para atender as demandas.
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 Necessidade de qualificação e capacitação dos profissionais, nas novas tecnologias
emergentes ou contratadas.
 Os profissionais da área atuam segregados, com várias funções acumuladas.
 Organograma funcional antigo.
 Necessidade de Criar cargos e funções.
 Faltam incentivos para os profissionais que assumem cargos de direção.
 Necessidade de Mudança Física do DTI ou reforma estruturante.

Mod. Avaliação Organização TI Tabela GUT

Descrição das Necessidades
Documentação de Estrutura
Processos de Atuação
Número de Funcionários da Área
Qualificação nas Novas Tecnologia
Acumulo de funções
Distribuição e Criação Funcional
Criação de Novos Cargos e Funções
Incentivo

Tabela GUT
G
U
2
2
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
5
5
3
3

T
5
3
5
2
5
5
5
3

S
9
9
10
5
11
11
15
9

Alerta

Analise consultiva
Corrigir o Organograma de Cargos e Funções do DTI, sem criar aumento de servidores e sim
buscar talentos na estrutura já existentes, para ocupar as vagas de divisões, com incentivo de
Funções Gratificadas.
Proposta 1 – Vinculado a Mesma Secretaria Municipal, criando o as Divisões/Seção
Mod. Organograma Proposto –Plano 1

Secretaria Municipal
de Planjemento e
Informática

Departamento de
Informática
Organização e
Métodos
Divisão de Aquisição e
Manutenção de
Equipamentos de
Informática

Divisão de
Administração de
Redes e Banco de
Dados

Divisão de
Administração e
Suporte à Softwares

Seção de
Infraestrutura e
Telefonia

Proposta 2 – Vinculado ao Gabinete do Prefeito, criando o as Divisões/Seção
Mod. Organograma Proposto –Plano 2

Gabinete do Prefeito

Departamento de
Informática
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Em ambas proposituras, criar as Divisões e Sessão, mínimas apontadas acima, a serem preenchidas
por Servidores do Quadro Efetivo, com as seguintes atribuições:

Departamento de Informática Organização e Métodos:
• Mantem as Funções e atribuições existente na Lei.
Divisão de Administração de Redes e Banco de Dados:
• Executar, controlar, distribuir, coordenar e fiscalizar serviços relativos à administração de
servidores de dados e redes de informática;
• Instalar, administrar e atualizar sistemas operacionais, softwares diversos, antivírus,
firewall, bancos de dados, etc. (nos servidores);
• Criar e administrar os usuários de rede e de bancos de dados, bem como suas respectivas
permissões de acesso;
• Administrar, atualizar e gerenciar servidores e e-mails e de acesso à Internet e seus
usuários;
• Planejar e acompanhar a instalação de hubs, switchs, roteadores e outros equipamentos
que se fizerem necessário à estrutura da rede;
• Administrar e configurar equipamentos de conexão de dados do prédio do Paço
Municipal com demais prédios da municipalidade;
• Efetuar cópias de segurança dos dados dos servidores e zelar pela guarda das mesmas; e,
• Executar outras tarefas correlatas designadas pelo Diretor do Departamento.

Divisão de Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Informática:
• Executar, controlar, distribuir, coordenar e fiscalizar serviços relativos à aquisição e
manutenção de equipamentos de informática;
• Gerenciar inventário de ativos de informática;
• Conferir, avaliar e receber equipamentos de informática;
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•
•
•
•
•

•

Acionar quando necessário, empresas responsáveis por equipamentos em período de
garantia;
Acionar prestadores de serviços técnicos para manutenção de hardwares quando
necessário;
Acompanhar serviços técnicos realizados em hardwares;
Efetuar relatórios de acompanhamento dos chamados técnicos, de peças substituídas, de
equipamentos inservíveis, etc;
Efetuar controle de estoque de peças de substituição, e ferramentas de trabalho (chaves,
multímetros, aspiradores, soldas, alicates, lupas, parafusadeiras, etc) utilizadas da
Divisão;
Executar outras tarefas correlatas designadas pelo Diretor do Departamento.

Divisão de Administração e Suporte à Softwares:
• Executar, controlar, distribuir, coordenar e fiscalizar serviços relativos à instalação,
conversão e manutenção de softwares locados ou próprios;
• Instalar e ou acompanhar instalação de softwares contratados por locação, bem como
proceder a conversão dos sistemas ou importação de dados quando necessário;
• Desenvolver softwares próprios de acordo com a necessidade e as condições da
municipalidade;
• Criar e administrar os usuários de determinado software bem como suas respectivas
permissões de acesso;
• Efetuar manutenção constante dos softwares;
• Coletar junto aos usuários os problemas encontrados e providenciar as correções
necessárias;
• Sugerir às empresas de softwares locados, alterações, inclusões e exclusões de rotinas;
• Efetuar relatórios gerenciais à fim de verificar o uso dos softwares pelos usuários;
• Efetuar relatórios gerenciais coletando dados solicitados pelo Governo;
• Executar outras tarefas correlatas designadas pelo Diretor do Departamento.
Seção de Infraestrutura e Telefonia
• Executar, controlar, distribuir, coordenar e fiscalizar serviços relativos à rede elétrica e lógica para
•
•
•
•
•

cabeamento estruturado;
Executar, controlar, distribuir, coordenar e fiscalizar serviços físicos em antenas e rádios de
comunicação;
Controlar a instalação e operação de linhas telefônicas analógicas e digitais;
Acionar prestadores de serviços técnicos para manutenção, coordenar a execução das ordens de
serviços e operar os sistemas de gerenciamento das aplicações de telefonia;
Gerenciar autorizações, permissões e concessões da ANATEL - Agência Nacional de
Telecomunicações;
Executar outras tarefas correlatas designadas pelo superior imediato.

Estas Analises levou em consideração a URGENTE necessidade de Estruturar o Departamento de
Informática com recursos humanos e materiais suficientes para gerenciar o ambiente
tecnológico da municipalidade.
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 Redirecionar os número de técnicos por perfil e capacitá-los.
 Separar as funções do dia a dia e as funções de projetos.
 Buscar soluções terceirizadas de serviços disponíveis no mercado, gerando maior agilidade
e capacidade para a DTI.
 Atualizar o Cronograma de Funções (muito antigo)
Mod.- Projeto Lei, Corrigir o Organograma de Cargos e Funções do DTI
“PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
/____
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ______, DE ___ DE ________ DE ____ E DA LEI COMPLEMENTAR Nº ____, DE __ DE
_______ DE ____, CRIA E EXTINGUE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
_____________________________, Prefeito do Município de ________________, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar, aprovada pela Câmara Municipal, em sua sessão
de ___ de _____________ de ____, conforme Resolução sob n.º ___________.
Art. 1º Ficam criadas, no Departamento de Informática, Organização e Métodos, da Secretaria Municipal de
Planejamento e Informática, a Divisão de Administração de Redes e Banco de Dados, a Divisão de Aquisição e
Manutenção de Equipamentos de Informática, a Divisão de Administração e Suporte à Softwares, e a Seção de
Infraestrutura e Telefonia.
Art. 2º À Divisão de Administração de Redes e Banco de Dados, compete:
I – Executar, controlar, distribuir, coordenar e fiscalizar serviços relativos à administração de servidores de dados e redes
de informática;
II – Instalar, administrar e atualizar sistemas operacionais, softwares diversos, antivírus, firewall, bancos de dados, etc
(nos servidores);
III – Criar e administrar os usuários de rede e de bancos de dados, bem como suas respectivas permissões de acesso;
IV – Administrar, atualizar e gerenciar servidores e e-mails e de acesso à Internet e seus usuários;
V – Planejar e acompanhar a instalação de hubs, switchs, roteadores e outros equipamentos que se fizerem necessário à
estrutura da rede;
VI – Administrar e configurar equipamentos de conexão de dados do prédio do Paço Municipal com demais prédios da
municipalidade;
VII – Efetuar cópias de segurança dos dados dos servidores e zelar pela guarda das mesmas; e,
VIII – Executar outras tarefas correlatas designadas pelo Diretor do Departamento.
Art. 3º À Divisão de Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Informática, compete:
I – Executar, controlar, distribuir, coordenar e fiscalizar serviços relativos à aquisição e manutenção de equipamentos de
informática;
II – Gerenciar inventário de ativos de informática;
III – Conferir, avaliar e receber equipamentos de informática;
IV – Acionar quando necessário, empresas responsáveis por equipamentos em período de garantia;
V – Acionar prestadores de serviços técnicos para manutenção de hardwares quando necessário;
VI – Acompanhar serviços técnicos realizados em hardwares;
VII – Efetuar relatórios de acompanhamento dos chamados técnicos, de peças substituídas, de equipamentos
inservíveis, etc;
VIII – Efetuar controle de estoque de peças de substituição, e ferramentas de trabalho (chaves, multímetros,
aspiradores, soldas, alicates, lupas, parafusadeiras, etc) utilizadas da Divisão;
IX – Executar outras tarefas correlatas designadas pelo Diretor do Departamento.
Art. 4º À Divisão de Administração e Suporte à Softwares, compete:
I – Executar, controlar, distribuir, coordenar e fiscalizar serviços relativos à instalação, conversão e manutenção de
softwares locados ou próprios;
II – Instalar e ou acompanhar instalação de softwares contratados por locação, bem como proceder a conversão dos
sistemas ou importação de dados quando necessário;
III – Desenvolver softwares próprios de acordo com a necessidade e as condições da municipalidade;
IV – Criar e administrar os usuários de determinado software bem como suas respectivas permissões de acesso;
V – Efetuar manutenção constante dos softwares;
VI – Coletar junto aos usuários os problemas encontrados e providenciar as correções necessárias;
VII – Sugerir às empresas de softwares locados, alterações, inclusões e exclusões de rotinas;
VIII – Efetuar relatórios gerenciais à fim de verificar o uso dos softwares pelos usuários;
IX – Efetuar relatórios gerenciais coletando dados solicitados pelo Governo;
X – Executar outras tarefas correlatas designadas pelo Diretor do Departamento.
Art. 5º À Seção de Infraestrutura e Telefonia, compete:
I – Executar, controlar, distribuir, coordenar e fiscalizar serviços relativos à rede elétrica e lógica para cabeamento
estruturado;
II – Executar, controlar, distribuir, coordenar e fiscalizar serviços físicos em antenas e rádios de comunicação;
III – Controlar a instalação e operação de linhas telefônicas analógicas e digitais;
IV – Acionar prestadores de serviços técnicos para manutenção, coordenar a execução das ordens de serviços e operar
os sistemas de gerenciamento das aplicações de telefonia;
V - Gerenciar autorizações, permissões e concessões da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações;
VI – Executar outras tarefas correlatas designadas pelo superior imediato.
Art. 6º Ficam criados os cargos de Chefe da Divisão de Administração de Redes e Banco de Dados, , Chefe da Divisão de
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Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Informática, Chefe da Divisão de Administração e Suporte à Softwares,
todos de provimento em comissão, à serem preenchidos por Servidores do Quadro Efetivo, com jornada de trabalho de
__ horas semanais, nível ___, incluído no __________________________, da Lei Complementar n.º ____, de __ de
dezembro de ____, subordinados ao Departamento de Informática, Organização e Métodos, do Gabinete __________ou
Secretaria_______________________________
Art. 7º Fica criado o cargo de Chefe da Seção de Infraestrutura e Telefonia, de provimento em comissão, à serem
preenchidos por Servidores do Quadro Efetivo, com jornada de trabalho de __ horas semanais, nível ___, incluído no
__________________________, da Lei Complementar n.º ____, de __ de dezembro de ____, subordinados ao
Departamento
de
Informática,
Organização
e
Métodos,
do
Gabinete
__________ou
Secretaria_______________________________
Art. 8º _________________________________________
Art. 9º _________________________________________
Art. 10 As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão a conta de verbas próprias do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 11 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Aos,
___ dias do mês de _________ de 2019.”

13.1.4 Governança
Atual
A partir da análise técnica dos dados coletados e entrevistas com os gestores, os seguintes
pontos relevantes foram identificados no Diagnóstico de Governança de TI.
 Recentemente foi criado grupo para execução e implantação de modernização. “GMAT GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL”. As reuniões do GMAT, estão direcionadas e alinhadas a execução das ações já
determinadas no Projeto PMAT.
 Faltam criação e comitês, para aprovação de mudanças, como de segurança,
acompanhamento e contratações de serviços.
 Na maioria das vezes as secretarias/órgãos, tomam decisões de TI, sem alinhamento com o
DTI e vise versa.
Nota Conclusiva: O modelo de Gestão de TI, precisa melhorar para atender as
necessidades atuais e futuras da PMC, em particular a Distribuição de Cargos e Funções

Analise consultiva
Poderão ser implementadas em etapas, para atingir as principais metas de Estruturação,
Disponibilidade de Serviços e Consolidação de TI.
 Apoiar e participar ativamente nos encontros e reuniões do Grupo “GMAT - GRUPO
ESPECIAL DE TRABALHO PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL”.
 Direcionadas e alinhadas as discussões do Grupo no alinhamentos a execução das ações
já determinadas no Projeto PMAT.
 Apoiar a criação e comitês, para aprovação de mudanças, como de segurança,
acompanhamento e contratações de serviços.
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13.2

Estrutura de Sistemas (softwares) Mantidos ou Desenvolvidos pela DTI

Atual
Conforme a metodologia, foram utilizadas as funções estabelecidas para cada sistema instalado
no “Data-Center” e que atendem as Secretarias/Órgãos, que são clientes e consumidores de TI,
além de entrevistas com técnicos da DTI.
Não foram coletados dados da gestão das Secretarias/Órgãos.
Todos os alinhamentos de sistemas foram levantados pela disponibilização do DTI.
Os sistemas Legados são Terceirizados, ficando apenas a gestão e cobrança de sua efetividade ao
DTI.
Está em fase de troca dos Sistemas Administrativos Legados, pela contratação de um novo
fornecedor de solução, assim como portais e outros softwares de controle.
A troca se deve a necessidade de alinhamento o apontado no PMAT.
Mod. Sistemas Legados (terceiros) de Gestão em Operação:

OBJETIVO DO SISTEMA

CONTRATO

NOME DO SOFTWARE

SOFTWARE GESTÃO DA SAÚDE

LICITEC SOFTWARE

WEBCAS - GMPLUS

ANTIVIRUS

SOCIETY INFORMATICA COM. LTDA

ESET

SOFTWARE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LICITEC SOFTWARE

GMPLUS - GERENTE MUNICIPAL

SOFTWARE OUVIDORIA

G2MOBILE TECNOLOGIA LTDA EPP
BAZAN, CARVALHO E ALVES
DESENVOLV.
DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA
NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO
EIRELI
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PONTEC

OUVIDORIA CATANDUVA

SOFTWARE GESTÃO DA EDUCAÇÃO
OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DA
SECRETARIA DE TRÂNSITO
CENTRAL ASSISTIDA PARA CONTROLE DE
TRÁFEGO - STU
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
TESOURARIA
CONTROLE INTERNO
ALMOXARIFADO
COMPRAS E LICITAÇÕES
PATRIMÔNIO
TRANSPARÊNCIA LC 131/09
ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS
DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
COLETA DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO
E CONTROLE DE ACESSO
PORTAL DO SERVIDOR MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
GESTÃO DE PROTESTOS
GESTÃO DO ITBI

Servidor
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente

DEMANDANET
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
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CONSULTA VIABILIDADE USO SOLO / ABERTURA CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
DE EMPRESAS
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
DECLARAÇÃO ELETRONICA DE ISSQN
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
NOTA FISCAL ELETRONICA SERVIÇOS
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
GESTÃO DE PROCESSOS EM EXECUÇÃO FISCAL
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
PORTAL DO CIDADÃO E APP
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
GESTÃO DO VALOR ADICIONADO/ICMS
PONTEC
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN, VLC &
GESTÃO DE MEIO AMBIENTE
PONTEC
or web, com sistemas internos em PHP 5

Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente

Descrição e Objetivo do Sistema
Ocomon (Open Source) – Abertura de chamados do Depto de Informática
SOS Obras (cópia do Ocomon) – Abertura de chamados para reparos nos
Departamentos
Transporte Escolar – Cadastro de alunos e impressão de carteirinhas
Apadrinhamento Afetivo – ficha de inscrição
Cadastro de Deficientes – Cadastro de currículo de deficientes e empresas com
interesse
CIVP – agendamento do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia
Consulta Projetos – Consulta de projetos na base do sistema TPCETIL (link no site da
prefeitura)
Consulta Uso Solo – Consulta de zoneamento de uso solo (link no site da prefeitura)
Datacenter – Consulta faixa dos IP (uso da Informática)
Iluminação Pública – Abertura de chamados para troca de lâmpadas queimadas nos
postes
Ficha de inscrição – disponível para cadastros de eventos quando necessário
Controle de recados do Gabinete
Meio Ambiente – Sistema de controle de Auto de Infrações de terrenos
Sistema Tapa Buracos – Abertura de chamados para manutenção dos buracos nas vias
públicas
Consulta arquivo do Tesouro Nacional – converte arquivo de texto
Ficha de inscrição da Educação – para alunos do Bairro Nova Catanduva (transporte
escolar)
Controle de Viagens com motorista

Mod.
Siste
mas
Manti
dos
pela
DTI
(terce
irizad
os/Int
ernos
)Servid

Servidor
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.
Web.

A Avaliação da Qualidade dos sistemas Legados ou não, seguiu critério de levantamento por pesquisa com
funcionários técnicos da DTI, de Maneira Global.
Mod. Levantamento Sistema-1

Totalizador do Levantamento – Visão Geral

Características

Sub-características

Efetividade:

Tabela GUT

Alerta

G T U S
2 2 1 5

Capacidade do produto de software de permitir que usuários atinjam metas especificadas com
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acurácia (corretitude) e completitude, em um contexto de uso especificado.

Eficiência:

3 4 3 9

Capacidade do produto de software de permitir que seus usuários empreguem quantidade
apropriada de recursos em relação à efetividade obtida, em um contexto de uso especificado.

Satisfação:

Utilidade:

3 2 5 10

Grau em que o usuário percebe que o software auxilia na execução
de suas atividades.

Capacidade do produto de
Credibilidade:
software de satisfazer
usuários, em um contexto Grau de confiança que usuário tem no correto comportamento do
de uso especificado.
sistema.

Agradabilidade:

5 5 4 14
5 5 5 15

Grau de contentamento do usuário no uso do software.

Conforto:

3 3 3 9

Grau de conforto físico no uso do software.

Ausência de
riscos:

Mitigação de riscos econômicos:

Capacidade do produto de
Mitigação de riscos de segurança e saúde:
software de apresentar
níveis aceitáveis de riscos Grau em que o software reduz potenciais riscos a pessoas em seu
de danos a pessoas,
contexto de uso.
negócios, propriedades ou
Mitigação de riscos ambientais:
ao ambiente.
Grau em que o software reduz potenciais riscos ao ambiente em seu
contexto de uso.

Cobertura de
contexto:

2 2 2 6

Grau em que o software reduz potenciais riscos de natureza
financeira, de operações, de propriedade ou de reputação em seu
contexto de uso.

Completude de contexto:

Grau em que o software é utilizado em todos os contextos de uso
(por exemplo: com uso de um monitor de baixa resolução, com baixa
taxa de acesso à rede, por um usuário inexperiente ou sem acesso à
Capacidade do produto de rede).
software ser utilizado em
Flexibilidade:
seu contexto de uso e
Grau em que o software é utilizado além de seu contexto previsto de
além daqueles
uso (se um software não foi projetado para flexibilidade, pode não
inicialmente especificados.
ser seguro em contextos não planejados).

1 1 1 3
1 1 1 3
2 1 2 5

2 3 3 8

Adaptação – ITTIL – ISO - COBIT

Mod. Levantamento Sistema-2

Totalizador do Levantamento – Visão Geral-Interna

Características

Suportabilidade
funcional:

Sub-características

Completeza funcional:

Tabela GUT Alerta
G U T S
1 1 1 3

Capacidade do produto de software de prover um conjunto apropriado

de funções para tarefas e objetivos do usuário especificados.
Capacidade do produto em
Corretude funcional:
prover funções para atender
Capacidade do produto de software de prover, com o grau de precisão
a necessidades explícitas e
necessário, resultados ou efeitos corretos ou conforme acordados.
implícitas para as quais foi
concebido.

Adequação funcional:

Eficiência no
desempenho:

Comportamento em relação ao tempo:

2 3 3 8
2 2 1 5

Capacidade do produto de software em facilitar a realização das tarefas
e objetivos do usuário.

3 4 2 9

Capacidade do produto de software de fornecer tempos de resposta e
de processamento apropriados, quando o software executa suas
funções, sob condições estabelecidas.

Capacidade do produto de
Utilização dos recursos:
software de manter um nível Capacidade do produto de software de usar tipos e quantidades

3 4 5 12
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de desempenho apropriado, apropriados de recursos, quando executa suas funções sob condições
quando usado em condições estabelecidas.
especificadas.

Capacidade:

4 3 5 12

Limites máximos de parâmetros do sistema (itens que podem ser
armazenados, número de usuários concorrentes, largura de banda,
velocidade de transações, tamanho da base de dados, etc.) que
atendem aos requisitos.

Compatibilidade:

Coexistência:

4 4 4 12

Capacidade do produto de software de coexistir com outros produtos
de software independentes, em um ambiente comum, compartilhando
recursos comuns.

Capacidade do produto de
software Possibilitar a troca
de informações com outras Interoperabilidade:
aplicações e/ou compartilhar Capacidade do produto de software de interagir com um ou mais
o mesmo ambiente de
sistemas especificados, através da troca de informações e do uso de
hardware ou software.
informações que são trocadas.

Usabilidade:
Capacidade do produto de
software,
uma
vez
possuindo efetividade e
eficiência,
de
ser
compreendido, aprendido,
operado e atraente ao
usuário, quando usado sob
condições especificadas.

Inteligibilidade:

3 5 5 13

2 3 2 7

Capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário
compreender se o software é apropriado e como ele pode ser usado
para tarefas e condições de uso específicas. Depende da documentação
do software.

Apreensibilidade:

5 5 5 15

Capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário
aprender seu uso. Depende da documentação do software.

Operabilidade:

2 3 3 8

Capacidade do produto de software de possibilitar facilidade ao usuário
para operá-lo e controlá-lo.

Proteção ao erro do usuário:

2 2 1 5

Capacidade do produto de software em proteger o usuário de erros.

Estética da interface com o usuário:

3 3 3 9

Capacidade do produto de software de ser atraente ao usuário, ao
oferecer uma interface com interação agradável.

Acessibilidade:

3 4 4 11

Capacidade do produto de software ser utilizado por um amplo
espectro de pessoas, inclui portadores de necessidades especiais e com
limitações associadas à idade.

Confiabilidade:
Capacidade do produto de
software executar suas
funções de modo contínuo.

Maturidade:

2 2 1 5

Capacidade do produto de software de evitar falhas decorrentes de
defeitos no software, mantendo sua operação normal.

Disponibilidade:

1 1 1 3

Capacidade do produto de software em ser operacional e acessível
quando seu uso for requerido.

Tolerância a falhas:

2 1 2 5

Capacidade do produto de software de operar em um nível de
desempenho especificado em casos de defeitos no software ou no
hardware.

Recuperabilidade:

2 1 2 5

Capacidade do produto de software de restabelecer seu nível de
desempenho especificado e recuperar os dados diretamente afetados
no caso de uma falha.

Segurança:
Capacidade do produto de
software de proteger
informações e dados pessoas ou sistemas não
autorizados não podem lê-los
nem modificá-los e o acesso
às pessoas ou sistemas
autorizados é negado.

Confidencialidade:

1 1 1 3

Capacidade do produto de software de garantir que os dados serão
acessíveis apenas por pessoas que possuem acesso a eles.

Integridade:

1 1 1 3

Capacidade do produto de software de evitar o acesso não autorizado
para acesso ou modificação de programas ou dados.

Não questionamento:

3 1 1 5

Capacidade do produto de software em garantir que a ocorrência de
ações ou eventos possam ser provados, evitando-se questionamentos
futuros.

Responsabilização:

1 1 3 5

Capacidade do produto de software em auditar a rastreabilidade de
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acesso a operações.

Autenticação:

1 1 1 3

Capacidade do sistema em validar a identidade de um usuário.

Manutenabilidade: Modularidade:
Capacidade do produto de
software de ser modificado.
As modificações podem
incluir correções, melhorias
ou adaptações do software
devido a mudanças no
ambiente e em seus
requisitos ou especificações
funcionais.

3 2 5 10

Capacidade do sistema possuir componentes discretos de modo que
uma modificação em um componente tenha impacto mínimo em
outros componentes.

Reusabilidade:

5 5 5 15

Capacidade dos componentes do software serem utilizados em outro
software ou na construção de outros componentes/sistemas.

Analisibilidade:

4 3 5 12

Capacidade do produto de software de permitir o diagnóstico de
deficiências ou causas de falhas, ou a identificação de partes a serem
modificadas.

Modificabilidade:

3 1 2 6

Capacidade do produto de software de permitir que uma modificação
especificada seja implementada.

Testabilidade:

1 1 3 5

Capacidade do produto de software de permitir que o software,quando
modificado, seja validado.

Portabilidade:
Adaptabilidade:
do produto de software de ser adaptado para diferentes
Capacidade do produto de Capacidade
ambientes especificados, sem necessidade de aplicação de outras

software de ser transferido
de um ambiente para outro.

3 3 3 9

ações ou meios além daqueles fornecidos para essa finalidade pelo
software considerado.

Capacidade para ser instalado:

1 1 3 5

Capacidade do produto de software para ser instalado em um
ambiente especificado.

Capacidade para substituir:

5 5 2 12

Capacidade do produto de software de ser usado em substituição a
outro produto de software especificado, com o mesmo propósito e no
mesmo ambiente.
Adaptação – ITTIL – ISO - COBIT

Baixo controle de característica de fragmentação, múltiplas fontes, baixa qualidade dos dados,
disponibilização em formato que dificulta sua apropriação pelos gestores, usuários.
Mod. - Diagnóstico dos Sistemas Atual.


Os Sistemas ainda tem baixa cobertura funcional, pois são atendidos pelas Empresas
Contratadas e as vezes sem participação efetiva da DTI, pela falta de Estrutura Funcional.

Ocorre em algumas situações duplicidades de informação, pela falta de Cadastro
Multifinálitário, de função única para atendimento em comum.

Realizações de atividades manuais.

Complexidade de arquitetura, gerando esforço das equipes de DTI e usuários

Falta de Ferramentas de Gestão de coletas de Dados, para decisão, BI “Business
Intelligence”

Os Sistemas estão sendo corrigidos, com a contratação novos Fornecedores, para
alinhamentos das necessidades de cada Secretaria/Órgão.

Necessidade de Nova Analise, quando da Implantação.
Atenção:
Destaque para alinhamento aos novos sistemas contratados.
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 Os Sistemas estão sendo corrigidos, com a contratação novos Fornecedores, para
alinhamentos das necessidades de cada Secretaria/Órgão.
 Necessidade de Nova Analise, quando da Implantação.

Analise consultiva
Recomendações para a Estrutura de sistemas e informações.







Direcionar sistematicamente os sistemas com foco a:
Melhoria continua aos serviços para o cidadão.
Buscar a eficiência Operacional e disponibilidade.
Necessidade de melhorias ao alinhamento da TI
Diagnósticas as necessidades com as soluções de Sistemas.
Buscar evoluções no mercado, com iniciativas de nova estrutura de sistemas.

Recomendações de Alinhamento para os Sistemas:
 Ampliar a cobertura funcional de cada Sistema, criando mecanismo e estrutura no
acompanhado a Empresas Fornecedores de Soluções
 Implantar a Cultura de Utilização de Cadastro Único ou Multifinálitário/Georeferênciado,
para atendimento em comum.
 Levantar junto aos usuários e Fornecedores de Soluções, as atividades executadas
manualmente, para minimizar riscos e retrabalho.
 Cobrar a Melhoria na complexidade de arquitetura, junto a Fornecedores de Solução.
 Implantar Ferramentas de Gestão de coletas de Dados, para decisão - BI

ATT:
Em presente momento, os Sistemas estão sendo corrigidos, com a contratação novos
Fornecedores, para alinhamentos das necessidades de cada Secretaria/Órgão.
Necessidade de Nova Analise, quando da Implantação.
Realinhar as Recomendações após a implantação dos novos Sistemas Legados

Atenção:
Destaque para a Estrutura dos novos sistemas contratados.


Os Sistemas estão sendo corrigidos, com a contratação novos Fornecedores, para
alinhamentos das necessidades de cada Secretaria/Órgão.

Acompanhar as todas as etapas, pela DTI, quando da Implantação.

Adquirir solução para atendimento ao cidadão.

Criar solução para Gestão Eletrônica de Documentos – GED.
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13.3

Infraestrutura de TI (Diagnóstico/ Analise consultiva)

Foram levantados o local físico, os bens físicos e de softwares, para averiguar o grau de
distribuição e temporizador de uso da vida útil e sua localização e distribuição adequada.
Vinculando a Estrutura de TI com a estrutura Organizacional das demais Secretárias.
O Levantamento foi feito presencialmente por Técnicos da Empresa Contratada em conjunto
com Funcionários Técnicos da DTI.
Levantamento do Local de Suporte da DTI
Atual
Perfil-Suporte Técnico




Perfil- Suporte Rede/Disponibilidade

Local com limitações Físicas
Salas mal dimensionadas para atendimento presencial
Mod. Avaliação Local DTI Tabela GUT

Descrição das Necessidades
Limitações de Espaço
Distribuição Funcional
Acessibilidade
Segurança

Tabela GUT
G U T

S

4
3
2
3

13
9
5
11

5
3
2
3

4
3
1
5

Alerta

Levantamento do Local de Suporte da DTI
Analise consultiva


Desenvolver novo projeto para mudança física de todo o DTI, com layout, moderno e
dentro dos padrões.

Mudança Física da Área de Suporte do DTI.
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Levantamento do Local do “Data – Center” com os ativos
Atual







Espaço Físico Inadequado. (Risco de infiltrações)
Local de Vulnerabilidade (portas e vidro de fácil acesso)
Refrigeração Inadequada, com risco (falta redundância)
Estrutura elétrica, fora dos padrões recomendados.
Estrutura de conexões mal acondicionadas aos Racks (falta de anilhais de identificação)

Levantamento do Local do “Data – Center” com os ativos
Analise Consultiva

Ambientalizar o espaço Físico.

Melhorar o acesso a sala de servidores.

Criar redundância na refrigeração.

Distribuir melhor a rede elétrica, com quadros dentro dos padrões recomendados.

Criar cultura de identificação e estruturação dos cabos dentro dos seus respectivos
RACKs.

Mitigar Riscos, por incêndios
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Visão para Mitigação para Riscos Elevados
Mecanismo de combate a Incêndio, dentro das normas de melhores práticas.

Proteção para Entrada a Sala “Data-Center”
Proteger o acesso a sala de Data Center”, com um mecanismo moderno e seguro,no mínimo com uma
fechadura biométrica digital, senhas e permissão de abertura manual por chaves.

Climatização

Modelo mínimo de climatização na “computer room”

Termostato acoplado ao alarme discador

Monitoração
Criar Monitoração Ativo e Proativa.

Nobreaks
Necessidade de expandir os equipamentos, para regular voltagem e a pureza da energia,
para melhorar o desequilíbrio brusco de energia ou sua queda, na sala de servidores,
“Data Center”, com mais 2 (dois) nobreaks.
Mod. Configuração Indicativa Nobreak

-Nobreak senoidal on-line dupla conversão.
-Potência de 15000VA / 12000W.
-Entrada trifásica 380V e saída isolada dupla 110+110/220V simultânea,
tensão de saída configuravel para 120+120/240V através de chave.
-Com, 32 baterias 12Vdc/17 ou 18Ah (192Vdc/34 ou 36Ah).
-Display inteligente com back light, para mostra informações sobre status de
gerenciamento de energia do sistema.
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-Interação com o display por meio de teclas de comando, para permitir
selecionar as informações que serão visualizadas no display inteligente.
-Ser possível de habilitar/desabilitar o alarme sonoro e o bypass manual.
-Alarmes audiovisuais (sonoro e leds), para informar problemas no circuito do
nobreak, anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia.
Com função mute, que inibe o alarme sonoro na ocorrência de uma
anormalidade na rede elétrica.
-Possibilitar a correção de fator de potência de entrada (opcional até 10 kVA),
que proporciona o aumento da potência útil disponível nas instalações
elétricas, mantém a corrente de entrada senoidal reduzindo as perdas de
potência e o aquecimento nos cabos e nos transformadores, além de baixa
distorção na forma de onda de tensão de entrada.
-Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), que garante a
compatibilidade entre os equipamentos ligados ao nobreak com outros
conectados diretamente à rede elétrica, para que em caso de falha no
inversor, a carga é transferida para o bypass, sem problemas de interrupções
ou diferenças de fase.
-Recarga automática das baterias, que mantém as baterias em condições de
operação a plena carga.
-Conexão para baterias externas, para que se permita a expansão do tempo
de autonomia com módulo externo de baterias, que pode ser adicionado ao
nobreak.
-DC Start, que permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
-Ter o transformador isolador (isolação galvânica), a saída do equipamento,
isolada da entrada por meio de um transformador isolador (isolação
galvânica).
-Bypass automático: garante a alimentação dos equipamentos ligados ao
nobreak diretamente da rede elétrica quando ocorre uma sobrecarga, falha
no inversor ou sobreaquecimento.
-Bypass manual: permite ao usuário acionar essa função manualmente.
-Saída para comunicação inteligente interface RS-232 e RS-485

Levantamento dos locais de Distribuição de Rede (Interna e Externa)
Atual
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Mod. Layout de interligação “Data-Center” com Secretarias Externas.








Falta de Identificação de cabeamento.
Alimentação Elétrica Fora dos Padrões
Locais Vulneráveis, quanto a segurança.
Em alguns Nós, não estão dentro de padrões recomendados.
Poucas Unidades interligadas por Rede de Fibra
Necessidade de Melhorias nas Barreiras Externas (Segurança)

Levantamento dos locais de Distribuição de Rede (Interna e Externa)
Analise Consultiva

Identificar os cabeamentos e ambientalizar, nos Racks de Distribuição.

Criar Caixas de alimentação de elétrica, dentro dos Padrões

Criar Mecanismo de escolha de locais, menos vulneráveis a acesso Humano (mais Alto)

Necessidade de Expansão da Rede de Fibra Ótica, para melhoria do tráfego com as
Secretárias/Órgãos.

Aquisição de Aplaces de Barreiras Interconexão Externa (Segurança)
Indicativo Analítico:
Para a Expansão da Rede Externa (Fibra), recomenda-se, estrutura-la preferencialmente
de acordo com combinações de duas ou mais topologias de rede distintas, como por
exemplo uma rede em topologia anel conectada a uma rede em topologia estrela.
Garantindo um certo nível de redundância em Topologia Hibrida de Malha.
Visualizar a expansão da rede em formar de Anel (redundância), pelo menos nas
principais interconexão (Exemplo: Paço (concentrador) X Secretaria da Saúde X Secretaria
da Educação), com o acesso ao circuito na DTI “Data Center” ou no (CONCENTRADOR),
onde cada lado do anel será por caminhos totalmente distintos (Exemplo: cada cabo da
Fibra, entra por um lado da Rua até chegar no concentrador). Assim o circuito funcionará
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por um lado do anel e no caso de falha deverá comutado automaticamente para o outro
lado do anel. Restabelecendo o caminho o mesmo retornará automaticamente.
Mod. Exemplo - Layout Rede

Referencial de Pesquisa para formação Indicativa:
REDE HIBRIDA –É a topologia mais utilizada em grandes redes. Assim, adequa-se a
topologia de rede em função do ambiente, compensando os custos, expansibilidade,
flexibilidade e funcionalidade de cada segmento de rede. São as que utilizam mais de uma
topologia ao mesmo tempo, podendo existir várias configurações que podemos criar
utilizando uma variação de outras topologias. Elas foram desenvolvidas para resolver
necessidades específicas.
Muitas vezes acontecem demandas imediatas de conexões e não se dispõe de recursos,
naquele momento, para a aquisição de produtos adequados para a montagem da rede.
Nestes casos, a administração de redes pode utilizar os equipamentos já disponíveis
considerando as vantagens e desvantagens das topologias utilizadas.
Numa topologia híbrida, o desenho final da rede resulta da combinação de duas ou mais
topologias de rede. A combinação de duas ou mais topologias de rede permite-nos beneficiar
das vantagens de cada uma das topologias que integram esta topologia.
MALHA HIBRIDA: A topologia de malha híbrida pode ter múltiplas ligações entre várias
localizações, mas isto é feito por uma questão de redundância, além de que não é uma
verdadeira malha porque não há ligação entre cada um e todos os nós, somente em alguns
por uma questão de backup.

Levantamento da Disponibilidades de Acesso à Internet
Atual





100MB dedicado (Skynew) – para uso de todos os prédios
100MB dedicado (VIVO) – redundância
Link das escolas (Skynew) – para 18 escolas com laboratório de informática
15MB Wifi praças (MT NET) – Praça da Matriz, Praça 9 de Julho, Praça da República e
Terminal Urbano (Catanduva Conectada)
 2 links de 10MB Wifi Atendimento PAÇO (Skynew) – Central de Atendimento I e II,
Auditório (Catanduva Conectada)
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•
•
•

Wifi Centro Cultural/Biblioteca
15MB Wifi Estação Cultura
10MB Junta Militar (skynew)
10MB Tiro de guerra (skynew)
15MB Wifi Poupa Tempo
10MB CEUS (Laboratório de Informática)
Conselho Municipal de Saúde
UBS Central
CAPS AD

Levantamento da Disponibilidades de Acesso à Internet
Analise Consultiva
 Dentro dos Padrões de Atendimento, cabendo apenas a expansão conforme subir a
demanda
Levantamento da Segurança
Atual
 Firewall – IPTABLES (Linux)
 Backup – Servidor de backup (localizado prédio da Saúde)
Levantamento da Segurança
Análise Consultiva
 Melhorar o mecanismo de segurança com novos Apllaces robusto e dentro das melhores
práticas de mercado.

Indicação de aplace Robusto

Acelerador
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Interfaces mínimos desejadas

Mod. Descritivo Técnico

USB Management Port, USB Port, Console Port, 2x GE RJ45 Management Ports, 16x GE SFP
Slots, 16x GE RJ45 Ports, 4x 10 GE SFP+ Slots
Processador de rede
• Desempenho superior de firewall para tráfego IPv4 / IPv6, SCTP e multicast com latência
ultra baixa até 2 microssegundos;
• VPN, CAPWAP e aceleração de túnel IP;
• Prevenção de instrusão Anomaly-based, checksum offload e defragmentação de pacote;
• Formulação de tráfego e fila de prioridades.
Processador de conteúdo
O processador de conteúdo que trabalhe independente do fluxo de tráfego direto,
proporcionando criptografia de alta velocidade, de conteúdo, serviços de inspeção, incluindo:
• Aceleração de inspeção de conteúdo baseado em assinatura
• Encryption and decryption offloading
Conectividade
Conectividade de alta velocidade é essencial para a segurança da rede segmentada.

Visão para Mitigação para Riscos Elevados
Melhorar a segurança de Ataques, Intrusão da Interligação com Rede Externa com as melhores
práticas.
Modelos de Segurança

Atendimento
Cidadão

Fiscalização
Externa

Interno

Data-Center
TV-Moni rotamento
NOC

Visão Backbone NOC

13.3.1 Ativos
Foram levantados os quesitos mais relevantes ao PDTI
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13.3.1.1

Ativos Distribuídos

Atual
Mapeados, conforme disponibilizados pela equipe da DTI, Sendo que seus valores, podem sofrer
modificações nas quantidades e locais, a qual momento.

Finanças

Saúde

Educação

Social

Obras

Demais

Totalizador

Administração

Gabinete

Infra Hardware

DTI

Mod. Tabela Inventário Ativos – PMC

5

546

10

8

3

20

1394

1

35

Estações
Desktop

1

801

Desktop/biometria
Notebook

172

Nobreak

24

DVR
Gabinete

1
1

1

2

1

210

1

4

29

33

2

4

1

47

Leitor

15

Processadores

70

Periféricos

19

Rack

14

43
67

77
1

2

66

Servidor
HD Ext.

35

36

78

1
2

2

53
15
72

2

19
45

2

61

Monitor

1067

2

552

10

7

2

14

1654

Estabilizador

142

1

14

1

4

1

1

164

Peças Diversas

43

43

Impressoras
Multifuncional

68

Impressora

1

6

249

3

3

225

4

2

2

2

86

2

481

Imp. Etiquetas

1

1

2

Imp. DCP

1

1

2

Ativos de Rede
Switch

4

105

Antena

24

Roteador

26

3

1

67

6

39

2

3

2

2

189
65
30

Outros
Parafusadeira

1

1

Copiadora

7

7

Xerox

4

4
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Scanners

12

1

13

Levando-se em conta este diagnóstico, fica apontado que:






Os equipamentos ativos estão mal distribuídos.
Falta de equipamentos nas Secretarias/Órgãos.
Equipamentos Obsoletos para demandas de atendimento ao Público.
Baixo Nível de Controle de Patrimônio Geral dos Ativos de TI
Baixo Nível de Controle de Distribuição dos Ativos de TI

Analise consultiva

Necessidade Continua de atualização do parque tecnológico, a serem distribuídos nas
secretarias/órgãos.

Aquisição de Novos Equipamentos a serem Distribuídos.

Criar Controle de Patrimônio Geral dos Ativos de TI

Criar Controle de Distribuição dos Ativos de TI
13.3.1.2

Ativos DTI/ “Data Center”

Atual
Mapeados, conforme disponibilizados pela equipe da DTI, Sendo que seus valores, podem sofrer
modificações nas quantidades e locais, a qual momento.
Levantamento:
-Hardware e Softwares
Firewall/Gateway (Linux) – CORE 2 DUO 2.93/2GB/HD 320GB (desktop)
Servidor de domínio (AD) e DNS Interno (Windows Server 2003) – VMWARE*
Servidor DC (Controlador e DNS Secundário) (Windows Server 2008 R2) – VMWARE*
Servidor de DNS (Internet) (Linux) - VMWARE*
Servidor de DNS Secundário (Linux) – VMWARE*
Servidor de Banco de Dados SQL Server (GOVBR) – Locado IBM System X3650 M3
Servidor Sistemas NFSE/TPNet/ISSQN Online/ARCidadão (GOVBR) – Locado (IBM System
X3650 M3)
Servidor Atualizador GOVBR
Servidor Saúde (Sistema e banco de dados SQL Server) – DELL Power Edge R710
Servidores Proxy com balanceamento de usuários (Linux) – VMWARE* - CORE I5
3.00GHz/6GB/500GB
Servidor Leis web (OpenLegis) (Linux) – CORE 2 QUAD 2.83GHz/3GB/HD 500GB
(Desktop)
Servidor Sistema SEBRAE/PROCON Antigo – (Windows Server 2003/Firebird/MySQL) –
VMWARE*
Servidor Saúde (Sistemas Licitec) – (Windows Server 2012) - Localizado no UPA
Servidor de sistemas web (Linux) – VMWARE*
Servidor de banco de dados MySQL (Linux) - VMWARE*

QTD.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
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Servidor de Arquivos (Windows Server 2003) – VMWARE*
Servidor VMWARE ESXi 6.0 (produção) - DELL Power Edge 2950
Servidor VMWARE ESXi 6.0 (defeito) - DELL Power Edge 2950
Servidor Backups (Windows Server 2012) – Localizado no Prédio da Saúde
Servidor do Site da Prefeitura (Windows Server 2003) – VMWARE*
Servidor Integrativa (Sistema do Interlitis) (Windows Server 2008/Firebird) – Locado –
DELL Power Edge T430
Servidor Jurídico (Sistema Themis – Aurum) (Windows Server 2003/Firebird) – (Desktop)
Servidor Zabbix/OCS Inventory (Linux) – CORE 2 QUAD 2.83GHz/8GB/HD 1TB (Desktop)
Servidor Fiorilli (Sistema Financeiro e RH – SCPI e SIP) – (Windows Server 2008/Firebird)
– Locado – DELL Power Edge T310
Servidor de Arquivos Depto de Informática (Linux) – DUAL CORE 2.00GHz/1GB/HD
250GB E 1TB (Desktop)
Servidor de backup dos servidores Linux (Windows Server 2003) – HP PROLIANT ML150
Servidor antivírus ESET/WSUS (Windows Server 2012) – CORE I5 3.00GHz/8GB/HD
500GB E 320GB (Desktop)
Servidor Winconnection (Proxy Secundário) (Windows Server 2003) – DELL Power Edge
R710

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mod. Layout Interligação de ativos (Data-Center)

Mediante levantamento, o diagnostico básico conforme:





Baixo investimento na expansão dos ativos
Mal distribuição dos ativos de Servidores/Banco de Dados.
Os investimentos em segurança ainda, estão desalinhado.
Instalações de ambientalização dos ares condicionados, não atendem as melhores
prática.
 Instalações elétricas não padronizadas.
Analise Consultiva
Através do levantamento/diagnóstico, fica apontados as necessidades conforme descritas
abaixo.
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 Necessidade de Expansão de Servidor e Storage, para suportar a expansão de
Sistemas e Dados, para Cadastro Multifinalitário e Georeferencial.
 Melhorar o Investimento continuo na expansão e atualização do parque já
existente.
 Criar e ampliar a Infraestrutura de TI para integrar Processos e Serviços da PMC via
Datacenter e rede, para atender as Secretários e Órgãos consumidores de TI e de
atendimento ao Público/Cidadão.
 Criar mecanismo de utilização da estrutura de Rede interligada para integrar a base
da Rede de Comunicação para Dados, Voz e Imagem
 Melhorar as instalações elétricas
 Melhorar a refrigeração ambiente do Data-Center, com áreas condicionados
redundantes.
 Melhorar a organização dos ativos.
 Aquisição de novos servidores e Storage.
 Aquisição de ativos de rede (switch, etc).
 Aquisição de Apllaces de barreiras e segurança.
Analise para Implementação de Servidores/Storage:
Necessidade de ampliação através da aquisição de pelo menos 2 (dois) servidores de
aplicação/Contingencia e Produção e de pelo menos 1 (um) Servidor/Storage/NAS. Com o foco
em implementar as novas técnicas de e estruturação e características de rede, utilizando das
melhores práticas, em arquitetura NAS. Ainda e principalmente para suprir as novas demandas
de serviços e soluções a serem disponibilizados através da Implantação do PMAT, como a da
implantação do Geoprocessamento, e outros sérvios de expansão tecnológicas a serem
disponibilizados, como Cadastros Multifinalitários.
Porquê da Tecnologia?
A tecnologia utilizada atualmente pela PMC, é o conceito de discos internos instalados em cada
servidor, ou seja, o armazenamento de dados fica distribuído nos servidores e não em um
repositório comum de dados.
Assim a necessidade de construir uma Arquitetura, para que o armazenamento de
rede interaja com a Estrutura de Parque de Servidores já Existente, minimizando os
investimento, utilizando a estrutura já existente para ser integrado com as futuras
aquisições de Servidores, em uma rede de servidores conectados aos discos de
armazenamento, agilizando o processamento e a segurança. Facilitando na
capacidade de escalabilidade, de ampliação de espaço de armazenamento. Tornando
o armazenamento em alto desempenho.
Sendo estas considerações, a topologia e arquitetura que pode trazer novos benefícios
na gestão da informação, será a NAS, pois neste caso que atende a expansão.
Mitigando a utilização de outros serviços complementares, facilitando e otimizando
o processo, reduzindo o tempo de instalação, agilizando a configuração e ajudando
no fácil gerenciamento do serviço.
Desta forma, a PMC atualizar e mantem a escalabilidade, o funcionamento da
disponibilidade da infraestrutura da plataforma de redes e minimiza interrupções
dos serviços necessários da TI.
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Integrar ao Parque Tecnológico de forma Homogenia.
Mod. NAS X Parque Existente

Referencial de Pesquisa para formação Indicativa:
NAS ou Network Attached Storage é uma topologia de armazenamento, cuja principal característica é a
conexão direta de uma unidade de armazenamento, ou de um servidor de armazenamento diretamente à
rede da empresa, no caso do servidor o mesmo teria a função de um servidor de storage. Um servidor NAS
utiliza vários protocolos de rede (NFS, CIFS, HTTP…), e adapta-se a vários tipos de rede (Ethernet, ATM,
FDDI…) e é capaz de integrar com sistemas como UNIX, Windows ou Netware. Um dispositivo NAS
combina a tecnologia dos arrays de discos com a inteligência de uma pequena unidade de processamento.
Todos estamos familiarizados com o conceito de “impressora de rede”, ou seja, aquela onde qualquer
usuário pode imprimir, do mesmo modo o NAS é uma unidade compartilhada através da LAN (rede local) e
todos os usuários, com os direitos adequados, podem montar sistemas de arquivos diretamente sem ter
que requisitar os dados através do servidor.
Livro Redes Estrutura-Server
Mod. Configuração Indicativa Referencial

Modelo de Especificação Servidor
GABINETE DA CPU
 Gabinete tipo rack padrão 19”
 Novo e sem uso anterior, com trilhos, manuais e quaisquer outros componentes
necessários para instalação em rack ofertados como padrão do produto;
 Possuir display frontal para exibição de alertas de funcionamento dos componentes
internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco
rígido e ventilador;
 Deve possuir suporte de no mínimo 08 (oito) baias para instalação de discos rígidos de
2.5 polegadas;
SISTEMA DE VENTILAÇÃO
 Possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do equipamento na
sua configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para
operação;
 Ventiladores redundantes e hot-pluggable, ou seja, podem ser substituídas mesmo com
o equipamento em funcionamento;
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
 Fontes de Alimentação redundantes e hot-pluggable com potência suficiente para o
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funcionamento do equipamento em sua configuração máxima, ou seja, as fontes
devem suportar o equipamento em sua configuração máxima suportada de
processadores, memória, discos e placas;
 Faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de
voltagem;
 Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a
 Possibilitar a instalação em circuitos elétricos distintos;
 Possuir certificação 80 Plus Platinium (94% de eficiência a 50% de carga em 220 Volts).
PROCESSADORES

Possuir 02 (dois) processadores, com arquitetura x86 de mesmo modelo e
projetados para utilização em servidores;

Possuir instruções de 64 bits, AVX-512 e extensões de virtualização;

Possuir no mínimo 16 cores por processador;
DESEMPENHO

O modelo de servidor com os 2 (dois) processadores ofertados devem possuir índice
de performance SPECint_rate_base2006 de 1500 (um mil e quinhentos) ou superior,
auditado pelo Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC);

O índice SPECint_rate_base2006 utilizado como referência será validado junto ao
site www.spec.org da Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC);

Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo
SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de
resultado de performance;
CHIPSET E SLOTS DE EXPANSÃO

O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao
barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 2.400MHz;

Deverá possuir no mínimo 07 (sete) slots padrão PCI Express 3.0;
BIOS

Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o
equipamento e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS;

A BIOS deve possuir o número de série/serviço do equipamento e campo editável
que permita inserir identificação de ativo podendo ser consultada por software de
gerenciamento;

A BIOS deverá ser desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou o
fabricante do equipamento deverá ter direitos cedidos pelo fabricante ou
desenvolvedor do BIOS, comprovado através de documento ou carta, para realizar
alterações sobre esta BIOS
MEMÓRIA RAM

Módulos de memória tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou DDR4 LRDIMM (Load
Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e
velocidade mínima de 2.400 MHz;

Possuir 64GB (cento e noventa e dois gigabytes) de memória RAM instalada em
módulos de no mínimo 16GB (dezesseis gigabytes).

Suportar espelhamento de memória (Memory Mirroring);

Deverá suportar a instalação de até 24 (vinte e quatro) módulos de memória
PORTAS DE COMUNICAÇÃO

Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal são identificados pelos
nomes ou símbolos;

Possuir, no mínimo, 3 (três) interfaces USB, 2 (duas) versão 3.0 na parte traseira e 2
(duas) portas USB, no mínimo versão 2.0, na parte frontal;

Possuir 02 (duas) portas para monitor de vídeo padrão VGA (DB-15), uma localizada
na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do gabinete;

Possuir 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada
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INTERFACES DE REDE

Possuir 02 (duas) interfaces de rede Ethernet, operando em taxa de transferência de
10Gbit/s SFP+.

Possuir 02 (duas) interfaces de rede Ethernet, operando em taxa de transferência de
10Gbit/s Base-T.

Possuir pelo menos 02 (duas) interfaces de rede Ethernet, operando em taxa de
transferência de 1Gbit/s Base-T.

Capacidade de suportar boot iSCSI;

Suportar boot através de PXE;

Suportar a tecnologia de Receive Side Scaling (RSS);

Suportar Virtual LANs, Jumbo Frames e Link aggregation;
CONTROLADORA RAID

Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Interface
de 12 Gb/s

Memória cache de no mínimo 2GB (dois gigabytes).

Suportar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60;

Suportar expansão de capacidade de forma on-line;

Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de
forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as aplicações e sem
necessidade de reiniciar o equipamento;

Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;

Suportar implementação de disco Global Hot-spare;

Suportar migração de nível de RAID;

Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART);
ARMAZENAMENTO

Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 04 (quatro) unidades de
disco rígido tipo SATA SSD de 240GB (duzentos e quarenta gigabytes), hot pluggable,
de 2,5 polegadas e interface de 6Gb/s Hot plug e hot swap, que permita sua
substituição sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a continuidade
das operações sem impacto para as aplicações e por 6 (seis) HDD,1800GB SAS
12Gb/s,10K rpm, 128MB, 2.5inch (2.5inch Drive Bay).

Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;

Compatível com a controladora RAID descrita acima
CONTROLADORA DE VÍDEO

Tipo: Onboard ou placa de vídeo;

Barramento compatível: PCI ou PCI Express;

Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 16 MB;

Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior;
UNIDADE DE LEITURA DE DVD-ROM

Possuir 01 (uma) unidade de leitura de DVD-ROM interna ao gabinete;

Compatível com leitura e gravação de mídias: CD e DVD;
GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

O equipamento ofertado deverá possuir placa de gerenciamento remoto que
possibilite o gerenciamento “out-of-band” através de porta RJ-45, não sendo essa
nenhuma das interfaces de controladora de rede;

Utilizar de protocolos para criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH para
console CLI;

Permitir controle remoto tipo virtual KVM mesmo quando o sistema operacional
estiver inoperante;

Possuir tecnologia de mídia virtual possibilitando que drivers do tipo CD/DVD/Floppy
localizados em estação de gerenciamento remota, sejam emulados no servidor
gerenciado, permitindo inclusive a inicialização (boot) através dessa mídia;
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Capacidade de monitorar o consumo de energia do servidor;
Permitir desligar e reiniciar o servidor através da console de gerenciamento, mesmo
em condições de indisponibilidade do sistema operacional;

Realizar inventário de hardware, BIOS e firmware e possibilitar a geração de
relatórios customizados;

Suportar update de BIOS e Firmware

Emitir alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de alertas isolados
e notificação por e-mail;
COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL

O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional
Windows Server 2016 x64. Esse item deverá ser comprovado através do HCL
(Hardware Compatibility List)
da
Microsoft
no
link:
http://www.windowsservercatalog.com

O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional RedHat
Enterprise Linux 7 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL
(Hardware
Compatibility
List)
da
RedHat
no
link:
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi

O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização
VMware ESX 6.5 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do
Compatibility
Guide da
VMware
no
link:
http://www.vmware.com/resources/compatibility
DRIVERS

Acompanhar mídia de inicialização e configuração do equipamento contendo todos
os drivers de dispositivos de forma a permitir a fácil instalação do equipamento.

O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo website,
download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo
todas as atualizações de melhoria necessárias.
ACESSÓRIOS

Devem ser fornecidos junto com o servidor, todos os acessórios e cabos necessários
para o pleno funcionamento do mesmo;

Kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação dos equipamentos em rack
padrão 19 polegadas, permitindo o deslizamento do equipamento a fim de facilitar a
manutenção;
CERTIFICADOS

O equipamento devera estar em conformidade com a norma IEC 60950, para
segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais
elétricos;
GARANTIA E SUPORTE

Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e
seis) meses com um período de disponibilidade para chamada de manutenção de 24
horas por dia, 7 dias por semana;

Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a parte
ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos
equipamentos;

Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se
encontram (ON-SITE) ou na impossibilidade, no centro de manutenção da
contratada;

O prazo máximo para atendimento e reparo/solução do (s) problema (s) que
ocasionou (aram) o chamado dos equipamentos, contado a partir da abertura do
chamado e dentro do período de disponibilidade para atendimento, em até 3 dias
uteis;
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Descritivo Servidor - Storage NAS



















2 (duas) controladoras com failover automático;
Possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) Gigabytes de memória por controladora;
2 (dois) processadores por array ou 01 (uma) por controladora;
Opções de RAID 1/0, 5 e 6;
4 (quatro) portas 10 GbE com conexão SFP+ óptica por controladora;
Capacidade bruta máxima de 2,3 PB ou superior;
Capacidade bruta mínima instalada de 50 (cinquenta) Terabytes, com a seguinte
formatação: 37% em disco SAS de no máximo1.8TB 10K RAID 5 (4+1) e o restante em disco
NL-SAS de no máximo 4 (quatro) Terabytes em raid 6 (6+2);
Protocolos de interface: NFSv3, NFSv4, NFSv4.1; CIFS (SMB 1), SMB 2 e SMB 3; FTP e SFTP;
FC, iSCSI;
Interface gráfica do usuário (GUI) e interface de linha de comando (CLI);
Deverá suportar funcionalidade de tierização e arquivamento de dados nos file servers de
acordo com data de utilização para outros tiers de armazenamento, inclusive nuvem
privada ou nuvem pública;
Deverá possuir portal monitoramento e tecnologia de análise de dados enviados do
subsistema, tais como: IOPS, Latência, ocupação, capacidade e possibilidade de gerar
relatórios de tendências a partir do mesmo. Este portal deverá monitorar todo o
subsistema e suas variáveis;
Replicação nativa entre storages do mesmo modelo de forma assíncrona e síncrona;
Possibilidade de expansão através de gavetas de unidades (DAE - Disk Array Enclouser)
Fontes de alimentação redundante e hot swap;
Suporte a quota de usuários;
Dimensões compatíveis com racks padrão 19"
Garantia: A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses
contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer
política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário
comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, on-site, na sede do LNCC.

Caso for de interesse da PMC, a mesma contratara os serviços técnicos especializados
na implantação, instalação, Integração e ambientalização da solução NAS. Uma grande
vantagem ao utilizar-se de tal recurso, é trazer conhecimento e expertise para a
equipe.

13.4 Principais Fornecedores de Sistemas e Infraestrutura de TI
Levantamento, para direcionar o DTI, na criação de um processo de avaliação sistêmica dos
SLAs acordados e futuros acordos, com fornecedores.
Fornecedores

Objeto
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SKYNEW ASSISTISTENCIA TECNICA INF

LINK DEDICADO

MT NET SERVIÇOS DE INTERNET

WIFI PRAÇAS

SKYNEW ASSISTISTENCIA TECNICA INF

LINK ESCOLAS

SOCIETY INFORMATICA COM. LTDA

ANTIVIRUS

LICITEC SOFTWARE

SOFTWARE ASS SOCIAL

G2MOBILE TECNOLOGIA LTDA EPP

SOFTWARE OUVIDORIA

TELEFONICA BRASIL

TELEFONIA MOVEL

CONSÓRCIO SOLUÇÃO DE TELEFONIA E INT. TELEFONIA FIXA
SOFTWARES ADM PUBLICA
CONSÓRCIO GOVBR, SOFTPLAN E PONTEC
DIVERSOS
LIZ SERVIÇOS ONLINE

SOFTWARE LEIS

BAZAN, CARVALHO E ALVES DESENVOLV.

SOFTWARE EDUCAÇÃO

HR COM. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SOFTWARE MONI

Fornecedores de Ativos

Objeto

DOMINIO COM. EQUIPAMENTOS

ESTABILIZADOR / NOBREAK

PORT DISTRIBUIDORA

ESTABILIZADOR / NOBREAK

ALLAN RODRIGUES SILVA

ESTABILIZADOR / NOBREAK

ALCEU DE OLIVEIRA

ESTABILIZADOR / NOBREAK

NEXOS

EQUIP. MONITORAMENTO

MICROSENS

IMPRESSORAS

ALLAN RODRIGUES SILVA

IMPRESSORAS

MICRO SERVICE

IMPRESSORAS

NKSEC

SWITCHS MIKROTIK

DEMARQUE & ALMEIDA

DEMARQUE & ALMEIDA

SWITCHS MIKROTIK
EQUIP. INFORMATICA
DIVERSOS
EQUIP. INFORMATICA
DIVERSOS
EQUIP. INFORMATICA
DIVERSOS
EQUIP. INFORMATICA
DIVERSOS

ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA

EQUIP. MONITORAMENTO

METRO COMERCIAL LTDA

EQUIP. MONITORAMENTO

HR COM. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SERVIÇOS CFTV

BIOS COMPUTADORES COM. ASS.

SERVIÇOS IMPRESSORA

BNB COM. EQUIPAMENTOS

PARTES E PEÇAS

BIOS COMPUTADORES COM. ASS.

PARTES E PEÇAS

BIOS / MCPOINT

RELOGIOS BIOMETRICOS

PUHL INFORMATICA LTDA
MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA

14 AÇÕES DO PMAT, FRENTE AO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA TI.
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As ações visam alinhamento dos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PMAT - Focos de
Intervenção, frente ao PDTI.
A implantação do PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária e dos
Setores Sociais Básicos, tem como objetivo resolver graves problemas relacionados à
precariedade da estrutura de informática do município, à falta de atualização das bases
cadastrais e a ausência de instrumentos que contribuam com o aperfeiçoamento da gestão
dos tributos municipais, fatores que comprometem a capacidade de geração de receitas
próprias e a implantação de uma política fiscal capaz de atender as demandas do município.
Para Tanto o PMAT, apontou as necessidades, para que em conjunto com a elaboração do
PDTI, sinalize as etapas e direcionamentos, para Levantar situação atual da TI de nodo geral,
da infraestrutura tecnológica, com o objetivo de identificar os itens de infraestrutura
(hardware e software) existentes, dos objetivos institucionais, planejamento estratégico e
plano de evolução da arquitetura tecnológica, sustentada no levantamento de normas,
padrões e regulamentos aplicáveis, na elaboração de propostas de arquitetura da
informação na elaboração da gestão da TIC , na elaboração de planos de ação e projetos, na
elaboração de planos de investimento, distribuídos nas seguintes Estratégias se Foco de
Intervenção:
14.1 Gestão da TI (Investimentos, Papel da TI, Organização e Governança), Estrutura de
Sistemas (Softwares) e Infraestrutura da TI.
O PMAT, contempla as Ações Estratégicas da TI, alinhado neste PDTI, distribuídas abaixo:
Área

Tributária

Estratégia
Reestruturar e melhorar os serviços de atendimento ao
cidadão/contribuinte;
Adquirir novos equipamentos para informatização e
modernização da Administração Tributária e do
atendimento ao cidadão;
Realizar novo levantamento aerofotogramétrico e atualizar
a base cartográfica digital;
Implantar um sistema de Informações Geográficas (SIG) e
Geoprocessamento multifinalitário;

Alinhamento
Gestão TI
Infraestrutura TI
Gestão
Estrutura
Sistemas
Gestão

Adequar a Planta Genérica de Valores (PGV);
Implantar um Programa de Educação Corporativa,
fornecendo cursos de capacitação e reciclagem profissional
Gestão
nas áreas de tributação, fiscalização, gestão e cobrança da
dívida ativa e atendimento ao público;
Equipamentos de apoio à fiscalização;

Orçamentária e Adquirir novos equipamentos para informatização.
Financeira

Administração

Estrutura de TI
Infraestrutura TI

Adquirir equipamentos para modernização dos órgãos
Infraestrutura TI
municipais;
Reestruturação do Datacenter da Prefeitura, incluindo a
Infraestrutura TI
adequação do ambiente, a aquisição de novos servidores e
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Geral
Patrimônio

e reestruturação da rede elétrica e lógica interna do Paço
Municipal;
Instalação de Backbone Óptico interligando todos os órgãos
municipais;
Adquirir novos equipamentos para informatização e
modernização da Gestão Municipal;
Implantar processo de Gerenciamento Eletrônico de
Documentos - GED;

Infraestrutura TI
Infraestrutura TI
Estrutura
Sistema

Implantar um programa de treinamento com a finalidade de
aperfeiçoamento técnico dos servidores efetivos do Gestão
município.

Divisões das Estratégias por Ações do PMAT:
Ação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrição
Melhoria das instalações de atendimento ao contribuinte
Construção de uma base cartográfica e um cadastro técnico atualizados
Aquisição de equipamentos de apoio à fiscalização
Planejamento do ambiente da tecnologia da informação
Adequação de website para disponibilização de serviços on-line para o contribuinte
Aquisição de equipamentos para informatização e modernização da administração
Gerenciamento eletrônico de documentos
Capacitação dos servidores das áreas tributária, financeira e da administração geral e
patrimonial
Modernização da infraestrutura de comunicação
Gerenciamento do projeto

Faz parte de Item, o Anexo I “Descrição do Projeto PMAT”, onde ESTÃO DESCRITAS
todas as ações detalhadas referenciada neste PDTI
•
•
•
•
•
•
•

OBJETIVOS E METAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PMAT - Focos de Intervenção
FUNDAMENTAÇÃO
NÚMERO DE PESSOAS A SEREM BENEFICIADAS PELO PROJETO (DIRETA E
INDIRETAMENTE)
NÚMERO DE EMPREGOS GERADOS
AÇÕES
GRANOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

15 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA TI.
15.1

Tabela de Necessidades, compiladas, frente ao alinhamento estratégico

Legenda
56

Prefeitura do Município de Catanduva
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2019-2020

Necessidades Alinhadas ao PMAT

Item Descrição
NES
1
Utilizar de Planejamento Estratégico, no alinhamento
de projetos prioritários de TI.
2
Visar as soluções de TI, como mecanismo de
melhoria para atendimento e entrega dos serviços.
4
Consultar ações já previstas no PMAT
5
Alinhar o orçamento e gasto do DPTI, assegurando
que os investimentos em TI tenham maior valor.
6
Disponibilizar mecanismo de custeio, alinhados as
melhores práticas mercadológica de TI, garantido o
suporte de crescimento das áreas consumidoras de
Ti e atendimento ao cidadão.
7
Alinhar sistematicamente, o planejamento dos
investimentos das demais Secretarias/Órgãos com a
DTI.
8
Criar mecanismo de controle dos contratos de TI, de
todas as Secretarias/Órgãos, alinhados a DTI, para
assegurar o dispêndio de investimento.
9
Alinhar os Investimentos com o PMAT
10
Criar Mecanismo para que as Secretarias/Órgãos,
envolverem a DTI, no planejamento da suas ações
voltadas a TI
11
Disponibilizar mecanismo de consultas e avisos para
Comunicações com os Clientes internos e externos,
sobre projetos em andamento ou intenção de novos.
12
Consolidar todos os níveis de serviços da TI, com os
fornecedores.
13
Criar Ferramentas de Monitoramento, para os
controles de níveis de serviços junto aos
fornecedores.
14
Implementar a estratégia de atendimento, para pro
ativa e não só ativa, quando solicitada.
15
Criar novos modelos de e mecanismo para
acompanhamento de projetos.
16
Criar protocolo de mudanças, para assegurar a
interrupção de serviços.
17
Criar acordos de serviços com relatórios de
Inteligência e não simplesmente um mecanismo de
registro, criando padronização do serviço.
18
Monitorar o ambiente da plataforma, para melhoria
da Disponibilidade.
19
Definir formas de assegurar a gestão de risco, com

Estratégia

Gestão de TI

Investimento

Papel/Função da TI
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20
21
22

23
24
25

26
27

28

29

30
31
32
33
34
35
36

documentação formal e preparação de funcionários
especifico para função da área de segurança da
informação e planejamento de riscos.
Necessidade de criar mecanismo de incentivos
motivacional ao quadro técnico da DTI,
Baixo o nível de investimento em treinamentos
técnicos.
Corrigir o Organograma de Cargos e Funções do DTI.
Criando:
• Departamento de Informática Organização e
Métodos
• Divisão de Administração de Redes e Banco
de Dados
• Divisão de Aquisição e Manutenção de
Equipamentos de Informática
• Divisão de Administração e Suporte à
Organização
Softwares
• Seção de Infraestrutura e Telefonia
Redirecionar os número de técnicos por perfil e
capacitá-los.
Separar as funções do dia a dia e as funções de
projetos.
Buscar soluções terceirizadas de serviços disponíveis
no mercado, gerando maior agilidade e capacidade
para a DTI.
Atualizar o Cronograma de Funções (muito antigo)
Apoiar e participar ativamente nos encontros e reuniões
do Grupo “GMAT - GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO PARA
A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL”.
Direcionadas e alinhadas as discussões do Grupo no
Governança
alinhamentos a execução das ações já determinadas no
Projeto PMAT.
Apoiar a criação e comitês, para aprovação de mudanças,
como de segurança, acompanhamento e contratações de
serviços.

Direcionar sistematicamente os sistemas com foco a:
Melhoria continua aos serviços para o cidadão.
Buscar a eficiência Operacional e disponibilidade.
Necessidade de melhorias ao alinhamento da TI
Diagnósticas as necessidades com as soluções de
Sistemas.
Buscar evoluções no mercado, com iniciativas de
nova estrutura de sistemas.

Estrutura de Sistemas

Ampliar a cobertura funcional de cada Sistema, criando
mecanismo e estrutura no acompanhado a Empresas
Fornecedores de Soluções
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37
38

39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

Implantar a Cultura de Utilização de Cadastro Único ou
Multifinálitário Georeferênciado, para atendimento em
comum.
Levantar junto aos usuários e Fornecedores de Soluções,
as atividades executadas manualmente, para minimizar
riscos e retrabalho.
Cobrar a Melhoria na complexidade de arquitetura, junto
a Fornecedores de Solução.
Implantar Ferramentas de Gestão de coletas de Dados,
para decisão - BI

Acompanhar as todas as etapas, pela DTI, quando da
Implantação.
Adquirir solução para atendimento ao cidadão.
Criar solução para Gestão Eletrônica de Documentos
– GED.
Desenvolver novo projeto para mudança física de
todo o DTI, com layout, moderno e dentro dos
padrões.
Mudança Física da Área de Suporte do DTI.
Ambientalizar o espaço Físico.
Melhorar o acesso a sala de servidores.
Criar redundância na refrigeração.
Distribuir melhor a rede elétrica, com quadros
dentro dos padrões recomendados.
Criar cultura de identificação e estruturação dos
cabos dentro dos seus respectivos RACKs.
Mitigar Riscos, por incêndios
Identificar os cabeamentos e ambientalizar, nos
Racks de Distribuição.
Criar Caixas de alimentação de elétrica, dentro dos
Padrões
Criar Mecanismo de escolha de locais, menos
vulneráveis a acesso Humano (mais Alto)
Necessidade de Expansão da Rede de Fibra Ótica,
para melhoria do tráfego com as Secretárias/Órgãos.
Aquisição de Aplaces de Barreiras Interconexão
Externa (Segurança)
Necessidade Continua de atualização do parque
tecnológico, a serem distribuídos nas secretarias/órgãos.
Aquisição de Novos Equipamentos a serem Distribuídos.
Criar Controle de Patrimônio Geral dos Ativos de TI
Criar Controle de Distribuição dos Ativos de TI
Necessidade de Expansão de Servidor e Storage, para
suportar a expansão de Sistemas e Dados, para Cadastro
Multifinalitário e Georeferencial.
Melhorar o Investimento continuo na expansão e
atualização do parque já existente.

Infraestrutura de TI
Levantamento do Local de
Suporte da DTI

Infraestrutura de TI
Levantamento do Local do
“Data-Center” com os
ativos

Infraestrutura de TI
Levantamento dos locais
de Distribuição de Rede
(Interna e Externa)

Infraestrutura de TI
Ativo Distribuídos

Infraestrutura de Ti
Ativos DTI/ ”Data-Center”
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Criar e ampliar a Infraestrutura de TI para integrar
Processos e Serviços da PMC via Datacenter e rede, para
atender as Secretários e Órgãos consumidores de TI e de
atendimento ao Público/Cidadão.
Criar mecanismo de utilização da estrutura de Rede
interligada para integrar a base da Rede de Comunicação
para Dados, Voz e Imagem
Melhorar as instalações elétricas
Melhorar a refrigeração ambiente do Data-Center, com
áreas condicionados redundantes.
Melhorar a organização dos ativos.
Aquisição de novos servidores e Storage.
Aquisição de ativos de rede (switch, etc).
Aquisição de Aplaces de barreiras e segurança.

63

64

65
66
67
68
69
70
15.2

Tabela de Necessidades Priorizadas

Legenda
PMAT

Item
NES

1
2

4
5

6

7

8

9

Alerta

Grau
Prioridade

Descritivo NES

1
2
3

Alta
Média
Baixo

Descrição

Utilizar de Planejamento Estratégico, no
alinhamento de projetos prioritários de TI.
Visar as soluções de TI, como mecanismo de
melhoria para atendimento e entrega dos
serviços.
Consultar ações já previstas no PMAT
Alinhar o orçamento e gasto do DPTI,
assegurando que os investimentos em TI
tenham maior valor.
Disponibilizar
mecanismo
de
custeio,
alinhados as melhores práticas mercadológica
de TI, garantido o suporte de crescimento das
áreas consumidoras de Ti e atendimento ao
cidadão.
Alinhar sistematicamente, o planejamento dos
investimentos das demais Secretarias/Órgãos
com a DTI.
Criar mecanismo de controle dos contratos de
TI, de todas as Secretarias/Órgãos, alinhados a
DTI, para assegurar o dispêndio de
investimento.
Alinhar os Investimentos com o PMAT

Prioridade

Alerta

Estratégia

1
1

Gestão de TI

1
1

2

Investimento
3

3
1
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10

11

12
13

14

15
16
17

18
19

20
21
22

23
24
25

Criar
Mecanismo
para
que
as
Secretarias/Órgãos, envolverem a DTI, no
planejamento da suas ações voltadas a TI
Disponibilizar mecanismo de consultas e avisos
para Comunicações com os Clientes internos e
externos, sobre projetos em andamento ou
intenção de novos.
Consolidar todos os níveis de serviços da TI,
com os fornecedores.
Criar Ferramentas de Monitoramento, para os
controles de níveis de serviços junto aos
fornecedores.
Implementar a estratégia de atendimento,
para pro ativa e não só ativa, quando
solicitada.
Criar novos modelos de e mecanismo para
acompanhamento de projetos.
Criar protocolo de mudanças, para assegurar a
interrupção de serviços.
Criar acordos de serviços com relatórios de
Inteligência e não simplesmente um
mecanismo de registro, criando padronização
do serviço.
Monitorar o ambiente da plataforma, para
melhoria da Disponibilidade.
Definir formas de assegurar a gestão de risco,
com documentação formal e preparação de
funcionários especifico para função da área de
segurança da informação e planejamento de
riscos.
Necessidade de criar mecanismo de incentivos
motivacional ao quadro técnico da DTI,
Baixo o nível de investimento em
treinamentos técnicos.
Corrigir o Organograma de Cargos e Funções
do DTI. Criando:
Departamento de Informática Organização e
Métodos
Divisão de Administração de Redes e Banco de
Dados
Divisão de Aquisição e Manutenção de
Equipamentos de Informática
Divisão de Administração e Suporte à
Softwares
Seção de Infraestrutura e Telefonia
Redirecionar os número de técnicos por perfil
e capacitá-los.
Separar as funções do dia a dia e as funções de
projetos.
Buscar soluções terceirizadas de serviços

3

3

1
1

3
3

Papel/Função da TI
3

3

1

1

1
1

1

Organização

1
3
2
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26
27

28

29

30
31
32
33
34
35
36

37

38

39
40
41
42
43
44

45

disponíveis no mercado, gerando maior
agilidade e capacidade para a DTI.
Atualizar o Cronograma de Funções (muito
antigo)
Apoiar e participar ativamente nos encontros
e reuniões do Grupo “GMAT - GRUPO
ESPECIAL
DE
TRABALHO
PARA
A
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
E
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL”.
Direcionar e alinhadas as discussões do Grupo
no alinhamentos a execução das ações já
determinadas no Projeto PMAT.
Apoiar a criação e comitês, para aprovação de
mudanças,
como
de
segurança,
acompanhamento e contratações de serviços.
Direcionar sistematicamente os sistemas com
foco.
Melhoria continua aos serviços para o cidadão.
Buscar a eficiência Operacional e
disponibilidade.
Necessidade de melhorias ao alinhamento da
TI
Diagnósticas as necessidades com as soluções
de Sistemas.
Buscar evoluções no mercado, com iniciativas
de nova estrutura de sistemas.
Ampliar a cobertura funcional de cada
Sistema, criando mecanismo e estrutura no
acompanhado a Empresas Fornecedores de
Soluções
Implantar a Cultura de Utilização de Cadastro
Único ou Multifinálitário Georeferênciado,
para atendimento em comum.
Levantar junto aos usuários e Fornecedores de
Soluções, as atividades executadas
manualmente, para minimizar riscos e
retrabalho.
Cobrar a Melhoria na complexidade de
arquitetura, junto a Fornecedores de Solução.
Implantar Ferramentas de Gestão de coletas
de Dados, para decisão - BI
Acompanhar as todas as etapas, pela DTI,
quando da Implantação.
Adquirir solução para atendimento ao cidadão.
Criar solução para Gestão Eletrônica de
Documentos – GED.
Desenvolver novo projeto para mudança física
de todo o DTI, com layout, moderno e dentro
dos padrões.
Mudança Física da Área de Suporte do DTI.

1

1

Governança
1

3
1
1
1
3
2
2

2

1

Estrutura
Sistemas

de

1Continuo
2
2
1
1
1
1
1

Infraestrutura de
TI
Levantamento do
Local de Suporte
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da DTI
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57

58
59
60
61

62
63

64

65
66

67
68
69

Ambientalizar o espaço Físico.
Melhorar o acesso a sala de servidores.
Criar redundância na refrigeração.
Distribuir melhor a rede elétrica, com quadros
dentro dos padrões recomendados.
Criar cultura de identificação e estruturação
dos cabos dentro dos seus respectivos RACKs.
Mitigar Riscos, por incêndios
Identificar os cabeamentos e ambientalizar,
nos Racks de Distribuição.
Criar Caixas de alimentação de elétrica, dentro
dos Padrões
Criar Mecanismo de escolha de locais, menos
vulneráveis a acesso Humano (mais Alto)
Necessidade de Expansão da Rede de Fibra
Ótica, para melhoria do tráfego com as
Secretárias/Órgãos.
Aquisição
de
Aplaces
de
Barreiras
Interconexão Externa (Segurança)
Necessidade Continua de atualização do
parque tecnológico, a serem distribuídos nas
secretarias/órgãos.
Aquisição de Novos Equipamentos a serem
Distribuídos.
Criar Controle de Patrimônio Geral dos Ativos
de TI
Criar Controle de Distribuição dos Ativos de TI
Necessidade de Expansão de Servidor e
Storage, para suportar a expansão de Sistemas
e Dados, para Cadastro Multifinalitário e
Georeferencial.
Melhorar o Investimento continuo na
expansão e atualização do parque já existente.
Criar e ampliar a Infraestrutura de TI para
integrar Processos e Serviços da PMC via
Datacenter e rede, para atender as Secretários
e Órgãos consumidores de TI e de
atendimento ao Público/Cidadão.
Criar mecanismo de utilização da estrutura de
Rede interligada para integrar a base da Rede
de Comunicação para Dados, Voz e Imagem
Melhorar as instalações elétricas
Melhorar a refrigeração ambiente do DataCenter,
com
áreas
condicionados
redundantes.
Melhorar a organização dos ativos.
Aquisição de novos servidores e Storage.
Aquisição de ativos de rede (switch, etc).

1
1
1
1
1
1

Infraestrutura de
TI
Levantamento do
Local do “DataCenter” com os
ativos

1
1
1
2

Infraestrutura de
TI
Levantamento dos
locais
de
Distribuição
de
Rede (Interna e
Externa)

2
1
3

Infraestrutura de
TI
Ativo Distribuídos

2
2
1

2

1

1

Infraestrutura de
Ti
Ativos DTI/” DataCenter”

1
1
1
1
1
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70

Aquisição de Aplaces de barreiras e segurança.

1

16.PLANO DE METAS
Plano de Metas consiste na necessidade a serem alcançadas pelo escopo do PDTI.
Estabelecendo uma contribuição com os objetivos de negócios da PMC.
Foram estabelecidas 5 (cinco) metas prioritárias, para este primeiro PDTI da PMC
Tabela - Metas

Meta

01

02

03

Descrição

Origem

Objetivo

Alinhamento

Implantar todos os processos
de TI, constante no PMAT,
visam dar continuidade ao
processo de modernização da
gestão municipal e melhoria
da gestão tributária e
atendimento ao cidadão
Buscar novas ferramentas e
tecnologias (Hardware e
Software, Rede, Serviços e
Data Center), visando à
melhoria do desempenho da
organização com serviços e
produtos continuados,
modernos e de alta
disponibilidade. Criar, política
de Recuperação de Desastre e
Implementar nível de
Segurança da Informação.

PMAT

Implantar todas as Anexo I
Metas
PMAT
determinadas
no
PMAT

PDTI

Avaliar constantemente e
ampliar os Investimentos da
área. Avaliar o Papel de TI
com adequação das funções
no suporte ao negócio. Focar
na Organização e adequação
da estrutura organizacional
de TI. Fazer Gestão por
Governança na tomada de

PDTI

Manter sempre
atualizados o
parque de
Hardware e
Software e
pesquisar
constantemente as
novas tecnologias
no Mercado, que
possam auxiliar as
demandas internas,
através de
Participação em
Seminários, Cursos.
Feiras e outros.
Corrigir o
Organograma de
Cargos e Funções
do DTI. Criando
novos
departamento e
divisões.

Infraestrutura
de TI

Modelo de
Gestão de TI

Redimensionar os
número de
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decisão e patrocínio de TI.

técnicos por perfil
e capacitá-los.
Alinhar os
investimentos a
Organização e
Governança.

04

Dar suporte a qualidade de
sistemas e disponibilidade de
informações para
atendimento ao cidadão e aos
usuários internos, garantindo
a atualização continuada de
Software em Toda
Organização.

PDTI

Avaliar de como os Estrutura
sistemas
estão Sistemas
tecnicamente
(softwares)
preparados
para
disponibilidade
e
atendimento
ao
cidadão e usuários
de forma preparada
e
legal,
com
facilidade
operacional
e
disponibilidade ao
acesso
de
informações.

05

Criar, Comissões para
acompanhamento do PDTI e
direcionamento das ações
propostas de TI na PMC.

PDTI

Acompanhar as
ações do PMAT e
do PDTI. Assim
como opinar nas
demandas de
equipamentos e
serviços de TI.

de

Modelo de
Gestão de TI

17.PLANO DE AÇÕES:
Trata-se de um acompanhamento das ações previstas no PDTI, que deverão ser cumpridas
para que, tenham o objetivo de produzir o alcance da meta associada, no prazo estabelecido
no Plano de Metas.
Foram apontadas 5 Metas prioritárias, a serem cumpridas no período de abrangência do PDTI.
Demonstradas, sinteticamente e analiticamente.
Meta

Descrição

Origem

Objetivo
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01

Implantar todos os processos de TI,
constante no PMAT, visam dar
continuidade
ao
processo
de
modernização da gestão municipal e
melhoria da gestão tributária e
atendimento ao cidadão
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02

•
•
•
•
03

Anexo I
PMAT

Implantar todas as Metas do
PMAT

Melhoria das instalações de atendimento ao contribuinte
Construção de uma base cartográfica e um cadastro técnico atualizados
Aquisição de equipamentos de apoio à fiscalização
Planejamento do ambiente da tecnologia da informação
Adequação de website para disponibilização de serviços on-line para o contribuinte
Aquisição de equipamentos para informatização e modernização da administração
Gerenciamento eletrônico de documentos
Capacitação dos servidores das áreas tributária, financeira e da administração geral e
patrimonial
Modernização da infraestrutura de comunicação
Gerenciamento do projeto
Buscar novas ferramentas e
PDTI
Manter sempre atualizados o
tecnologias (Hardware e Software,
parque de Hardware e Software e
Rede, Serviços e Data Center), visando
pesquisar constantemente as
à melhoria do desempenho da
novas tecnologias no Mercado,
organização com serviços e produtos
que possam auxiliar as demandas
continuados, modernos e de alta
internas, através de Participação
disponibilidade. Criar, política de
em Seminários, Cursos. Feiras e
Recuperação de Desastre e
outros.
Implementar nível de Segurança da
Informação.
Identificar ferramentas e padrão de plataformas e arquiteturas que se adequam a
instituição;
Acompanhar e planejar qualquer transição de mudanças a padrões a serem definidos;
Consolidar as plataformas e arquiteturas tecnológicas;
Controlar as plataformas e arquiteturas tecnológicas.
Avaliar constantemente e ampliar os
Investimentos da área. Avaliar o Papel
de TI com adequação das funções no
suporte ao negócio. Focar na
Organização e adequação da estrutura
organizacional de TI. Fazer Gestão por
Governança na tomada de decisão e
patrocínio de TI.

PDTI

Corrigir o Organograma de Cargos
e Funções do DTI. Criando novos
departamento e divisões.

Redimensionar os número de
técnicos por perfil e capacitálos. Alinhar os investimentos a
Organização e Governança.

Investimento:
• Alinhar sistematicamente, o planejamento dos investimentos das demais
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Secretarias/Órgãos com a TI (DTI e Comissões.
Papel da TI:
• Criar Mecanismo para que as Secretarias/Órgãos, envolverem a DTI, no planejamento da
suas ações voltadas a TI
• Disponibilizar mecanismo de consultas e avisos para Comunicações com os Clientes
internos e externos, sobre projetos em andamento ou intenção de novos.
• Consolidar todos os níveis de serviços da TI, com os fornecedores.
• Criar Ferramentas de Monitoramento, para os controles de níveis de serviços junto aos
fornecedores.
• Implementar a estratégia de atendimento, para pro ativa e não só ativa, quando
solicitada.
• Criar novos modelos de e mecanismo para acompanhamento de projetos.
• Criar protocolo de mudanças, para assegurar a interrupção de serviços.
• Criar acordos de serviços com relatórios de Inteligência e não simplesmente um
mecanismo de registro, criando padronização do serviço.
• Monitorar o ambiente da plataforma, para melhoria da Disponibilidade.
• Definir formas de assegurar a gestão de risco, com documentação formal e preparação
de funcionários especifico para função da área de segurança da informação e
planejamento de riscos.
• Necessidade de criar mecanismo de incentivos motivacional ao quadro técnico da DTI,
• Baixo o nível de investimento em treinamentos técnicos
Organização:

•

Corrigir o Organograma de Cargos e Funções do DTI. Criando:

•
•

• Departamento de Informática Organização e Métodos
• Divisão de Administração de Redes e Banco de Dados
• Divisão de Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Informática
• Divisão de Administração e Suporte à Softwares
• Seção de Infraestrutura e Telefonia
Redirecionar os número de técnicos por perfil e capacitá-los.
Separar as funções do dia a dia e as funções de projetos.

Governança:
• Apoiar e participar ativamente nos encontros e reuniões do Grupo “GMAT - GRUPO
ESPECIAL DE TRABALHO PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL”.
• Direcionadas e alinhadas as discussões do Grupo no alinhamentos a execução das ações
já determinadas no Projeto PMAT.
• Apoiar a criação e comitês, para aprovação de mudanças, como de segurança,
acompanhamento e contratações de serviços.
04
Dar suporte a qualidade de sistemas e
PDTI
Avaliar de como os sistemas estão
disponibilidade de informações para
tecnicamente preparados para
atendimento ao cidadão e aos usuários
disponibilidade e atendimento ao
internos, garantindo a atualização
cidadão e usuários de forma
continuada de Software em Toda
preparada e legal, com facilidade
Organização.
operacional e disponibilidade ao
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acesso de informações.
•
•
•
•
•
•
•
•
05

Necessidade de melhorias ao alinhamento da TI
Diagnósticas as necessidades com as soluções de Sistemas.
Buscar evoluções no mercado, com iniciativas de nova estrutura de sistemas.
Ampliar a cobertura funcional de cada Sistema, criando mecanismo e estrutura no
acompanhado a Empresas Fornecedores de Soluções
Levantar junto aos usuários e Fornecedores de Soluções, as atividades executadas
manualmente, para minimizar riscos e retrabalho.
Cobrar a Melhoria na complexidade de arquitetura, junto a Fornecedores de Solução.
Implantar Ferramentas de Gestão de coletas de Dados, para decisão - BI

Acompanhar as todas as etapas, pela DTI, quando da Implantação.
Criar, Comissões para
acompanhamento do PDTI e
direcionamento das ações propostas de
TI na PMC.

•
•

PDTI

Acompanhar as ações do PMAT e
do PDTI. Assim como opinar nas
demandas de equipamentos e
serviços de TI.

Criar Controle de Patrimônio Geral dos Ativos de TI
Criar Controle de Distribuição dos Ativos de TI

18.PLANO ORÇAMENTÁRIO
Estão descritos os investimentos necessários, em conformidade com o Plano de Metas e
Ações.
Como todo Planejamento, vale a lembrança de valores são estimados e deverão ser
reavaliados, pelos Comitês (GMAT) e a administração da PMC, a serem realinhados
conforme dimensões evolutivas e financeiras.
No Plano Orçamentário estão relacionados os investimentos em equipamentos,
softwares, treinamentos, aquisições, contratações, entre outros necessários à
manutenção e expansão dos serviços de TI na PMC, alinhados com o PMAT e de acordo
com o Plano de Metas e Ações proposto neste PDTI inicial. Lembrando que os valores
demonstrados são estimados e deverão ser reavaliados, pelo GMAT ou Comitês criados
para esta finalidade e pela alta administração da PMC.

18.1

Cronograma de Execução Físico Sintético – Meta X Foco
Ação

Descrição

Trimestre
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3
Meta – 1: Implantar todos os processos de TI, constante no PMAT, visam dar
continuidade ao processo de modernização da gestão municipal e melhoria da gestão
tributária e atendimento ao cidadão
M1A1 Melhoria das instalações de atendimento
ao contribuinte
M1A2 Construção de uma base cartográfica e um

4
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cadastro técnico atualizados
Aquisição de equipamentos de apoio à
fiscalização
M1A4 Planejamento do ambiente da tecnologia
da informação
M1A5
Adequação de website para
disponibilização de serviços on-line para o
contribuinte
M1A6 Aquisição
de
equipamentos
para
informatização e modernização da
administração
M1A7 Gerenciamento eletrônico de documentos
M1A8 Capacitação dos servidores das áreas
tributária, financeira e da administração
geral e patrimonial
M1A9
Modernização da infraestrutura de
comunicação
M1A10 Gerenciamento do projeto
Meta – 2: Buscar novas ferramentas e tecnologias (Hardware e Software, Rede, Serviços
e Data Center), visando à melhoria do desempenho da organização com serviços e
produtos continuados, modernos e de alta disponibilidade. Criar, política de Recuperação
de Desastre e Implementar nível de Segurança da Informação.
M2A1 Criar Controle de Patrimônio Geral dos
Ativos de TI
M2A2 Criar Controle de Distribuição dos Ativos de
TI
M2A3 Melhorar o Investimento continuo na
expansão e atualização do parque já
existente, fora o PMAT
Meta – 3: Avaliar constantemente e ampliar os Investimentos da área. Avaliar o Papel de
TI com adequação das funções no suporte ao negócio. Focar na Organização e adequação
da estrutura organizacional de TI. Fazer Gestão por Governança na tomada de decisão e
patrocínio de TI.
Investimentos
M3A1 Alinhar
sistematicamente,
o Execução Continuada Alinhamento
Permanente
planejamento dos investimentos das
M1A3

demais Secretarias/Órgãos com a TI
(DTI e Comissões.
Papel da TI
M3A2

M3A3

M3A4

Criar Mecanismo para que as
Secretarias/Órgãos, envolverem a DTI, no
planejamento da suas ações voltadas a TI
Disponibilizar mecanismo de consultas e
avisos para Comunicações com os Clientes
internos e externos, sobre projetos em
andamento ou intenção de novos.
Consolidar todos os níveis de serviços da
TI, com os fornecedores.

Execução Continuada Alinhamento
Permanente
Execução Continuada Alinhamento
Permanente

Execução Continuada Alinhamento
Permanente
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M3A5

Criar Ferramentas de Monitoramento, para
os controles de níveis de serviços junto aos
fornecedores.
M3A6 Implementar a estratégia de atendimento,
para pro ativa e não só ativa, quando
solicitada.
M3A7 Criar novos modelos de e mecanismo para
acompanhamento de projetos.
M3A8 Criar protocolo de mudanças, para
assegurar a interrupção de serviços.
M3A9 Criar acordos de serviços com relatórios de
Inteligência e não simplesmente um
mecanismo de registro, criando
padronização do serviço.
M3A10 Monitorar o ambiente da plataforma, para
melhoria da Disponibilidade.
Organização
M3A11 Corrigir o Organograma de Cargos e

Funções do DTI. Criando:

Execução Continuada Alinhamento
Permanente
Execução Continuada Alinhamento
Permanente
Execução Continuada Alinhamento
Permanente
Execução Continuada Alinhamento
Permanente
Execução Continuada Alinhamento
Permanente

Execução Continuada Alinhamento
Permanente
Execução Continuada Alinhamento
Permanente

•

Departamento de Informática
Organização e Métodos
•
Divisão de Administração de Redes e
Banco de Dados
•
Divisão de Aquisição e Manutenção de
Equipamentos de Informática
•
Divisão de Administração e Suporte à
Softwares
•
Seção de Infraestrutura e Telefonia
M3A12 Redirecionar os número de técnicos por
Execução Continuada Alinhamento
perfil e capacitá-los.
Permanente
M3A13 Separar as funções do dia a dia e as
Execução Continuada Alinhamento
funções de projetos.
Permanente
Governança
M3A14 Apoiar e participar ativamente nos
Execução Continuada Alinhamento
encontros e reuniões do Grupo “GMAT Permanente
GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO PARA A
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL”.
M3A15 Direcionadas e alinhadas as discussões do
Execução Continuada Alinhamento
Permanente
Grupo no alinhamentos a execução das
ações já determinadas no Projeto PMAT.
M3A16 Apoiar a criação e comitês, para aprovação Execução Continuada Alinhamento
de mudanças, como de segurança,
Permanente
acompanhamento e contratações de
serviços.
Meta – 4: Dar suporte a qualidade de sistemas e disponibilidade de informações para
atendimento ao cidadão e aos usuários internos, garantindo a atualização continuada de
Software em Toda Organização.
M4A1 Necessidade de melhorias ao alinhamento Execução Continuada Alinhamento
da TI
Permanente
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M4A2

Diagnosticar as necessidades com as
Execução Continuada Alinhamento
soluções de Sistemas.
Permanente
M4A3 Buscar evoluções no mercado, com
Execução Continuada Alinhamento
iniciativas de nova estrutura de sistemas.
Permanente
M4A4 Ampliar a cobertura funcional de cada
Execução Continuada Alinhamento
Sistema, criando mecanismo e estrutura no
Permanente
acompanhado a Empresas Fornecedores
de Soluções
M4A5 Levantar junto aos usuários e
Execução Continuada Alinhamento
Fornecedores de Soluções, as atividades
Permanente
executadas manualmente, para minimizar
riscos e retrabalho.
M4A6 Cobrar a Melhoria na complexidade de
Execução Continuada Alinhamento
arquitetura, junto a Fornecedores de
Permanente
Solução.
M4A7 Implantar Ferramentas de Gestão de
Execução Continuada Alinhamento
coletas de Dados, para decisão - BI
Permanente
M4A8 Acompanhar as todas as etapas, pela DTI,
Execução Continuada Alinhamento
quando da Implantação.
Permanente
Meta – 5: Criar, Comissões para acompanhamento do PDTI e direcionamento das ações
propostas de TI na PMC.
M5A1 Comissão para Acompanhamento das Execução Continuada Alinhamento
Ações de TI
Permanente
M5A2 Comissão para Acompanhamento do PDTI
Execução Continuada Alinhamento
Permanente

18.2
Ação

Cronograma de Execução Temporal Financeiro Sintético
Descrição

Trimestre

2019
2020
1 2 3 4 1 2 3
Meta – 1: Implantar todos os processos de TI, constante no PMAT, visam dar
continuidade ao processo de modernização da gestão municipal e melhoria da gestão
tributária e atendimento ao cidadão
M1A1
Melhoria das instalações de
atendimento ao contribuinte
M1A2
Construção de uma base cartográfica e
um cadastro técnico atualizados
Aquisição de equipamentos de apoio à
M1A3
fiscalização
M1A4
Planejamento do ambiente da
tecnologia da informação
M1A5
Adequação de website para
disponibilização de serviços on-line para

4
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o contribuinte
M1A6
Aquisição de equipamentos para
informatização e modernização da
administração
Gerenciamento eletrônico de
M1A7
documentos
M1A8
Capacitação dos servidores das áreas
tributária, financeira e da administração
geral e patrimonial
M1A9
Modernização da infraestrutura de
comunicação
Gerenciamento do projeto
M1A10
Meta – 2: Buscar novas ferramentas e tecnologias (Hardware e Software, Rede, Serviços
e Data Center), visando à melhoria do desempenho da organização com serviços e
produtos continuados, modernos e de alta disponibilidade. Criar, política de Recuperação
de Desastre e Implementar nível de Segurança da Informação.
M2A1 Criar Controle de Patrimônio Geral dos
Ativos de TI
M2A2 Criar Controle de Distribuição dos Ativos de
TI
M2A3 Melhorar o Investimento continuo na
expansão e atualização do parque já
existente, fora o PMAT
Meta – 3: Avaliar constantemente e ampliar os Investimentos da área. Avaliar o Papel de
TI com adequação das funções no suporte ao negócio. Focar na Organização e adequação
da estrutura organizacional de TI. Fazer Gestão por Governança na tomada de decisão e
patrocínio de TI.
Investimentos
M3A1 Alinhar
Não Previsto
sistematicamente,
o
Execução
Financeira
planejamento dos investimentos das
Por
se
Tratar
de
Item de Gestão
demais Secretarias/Órgãos com a TI
Continuada
(DTI e Comissões.
Papel da TI
M3A2

Criar Mecanismo para que as
Secretarias/Órgãos, envolverem a DTI, no
planejamento da suas ações voltadas a TI

M3A3

Disponibilizar mecanismo de consultas e
avisos para Comunicações com os Clientes
internos e externos, sobre projetos em
andamento ou intenção de novos.
Consolidar todos os níveis de serviços da
TI, com os fornecedores.

M3A4

M3A5

Criar Ferramentas de Monitoramento, para
os controles de níveis de serviços junto aos
fornecedores.

Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
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M3A6

Implementar a estratégia de atendimento,
para pro ativa e não só ativa, quando
solicitada.

M3A7

Criar novos modelos de e mecanismo para
acompanhamento de projetos.

M3A8

Criar protocolo de mudanças, para
assegurar a interrupção de serviços.

M3A9

Criar acordos de serviços com relatórios de
Inteligência e não simplesmente um
mecanismo de registro, criando
padronização do serviço.
M3A10 Monitorar o ambiente da plataforma, para
melhoria da Disponibilidade.

Organização
M3A11 Corrigir o Organograma de Cargos e

Funções do DTI. Criando:
•

Departamento de Informática
Organização e Métodos
•
Divisão de Administração de Redes e
Banco de Dados
•
Divisão de Aquisição e Manutenção de
Equipamentos de Informática
•
Divisão de Administração e Suporte à
Softwares
Seção de Infraestrutura e Telefonia
M3A12 Redirecionar os número de técnicos por
perfil e capacitá-los.

M3A13 Separar as funções do dia a dia e as
funções de projetos.

Governança
M3A14 Apoiar e participar ativamente nos
encontros e reuniões do Grupo “GMAT GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO PARA A
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL”.
M3A15 Direcionadas e alinhadas as discussões do
Grupo no alinhamentos a execução das
ações já determinadas no Projeto PMAT.
M3A16 Apoiar a criação e comitês, para aprovação

Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada

Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
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de mudanças, como de segurança,
Execução Financeira
acompanhamento e contratações de
Por se Tratar de Item de Gestão
serviços.
Continuada
Meta – 4: Dar suporte a qualidade de sistemas e disponibilidade de informações para
atendimento ao cidadão e aos usuários internos, garantindo a atualização continuada de
Software em Toda Organização.
M4A1 Necessidade de melhorias ao alinhamento
Não Previsto
da TI
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
M4A2 Diagnosticar as necessidades com as
Não Previsto
soluções de Sistemas.
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
M4A3 Buscar evoluções no mercado, com
Não Previsto
iniciativas de nova estrutura de sistemas.
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
M4A4 Ampliar a cobertura funcional de cada
Não Previsto
Sistema, criando mecanismo e estrutura no
Execução Financeira
acompanhado a Empresas Fornecedores
Por se Tratar de Item de Gestão
de Soluções
Continuada
M4A5 Levantar junto aos usuários e
Não Previsto
Fornecedores de Soluções, as atividades
Execução Financeira
executadas manualmente, para minimizar
Por se Tratar de Item de Gestão
riscos e retrabalho.
Continuada
M4A6 Cobrar a Melhoria na complexidade de
Não Previsto
arquitetura, junto a Fornecedores de
Execução Financeira
Solução.
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
M4A7 Implantar Ferramentas de Gestão de
Não Previsto
coletas de Dados, para decisão - BI
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
M4A8 Acompanhar as todas as etapas, pela DTI,
Não Previsto
quando da Implantação.
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Meta – 5: Criar, Comissões para acompanhamento do PDTI e direcionamento das ações
propostas de TI na PMC.
M5A1 Comissão para Acompanhamento das
Não Previsto
Ações de TI
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
M5A2 Comissão para Acompanhamento do PDTI
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
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18.3 Cronograma de Previsão dos Investimento Anuais - Valores Financeiros Total
sintético – Meta X Foco
Faz parte de Item, o Anexo I “Descrição do Projeto PMAT”, onde ESTÃO DESCRITAS
todas as ações detalhadas referenciada neste PDTI

Ação

Descrição

Ano
2019
2020
Mil R$
Mil R$
Meta – 1: Implantar todos os processos de TI, constante no PMAT, visam dar
continuidade ao processo de modernização da gestão municipal e melhoria da gestão
tributária e atendimento ao cidadão
M1A1
Melhoria das instalações de
33.598
atendimento ao contribuinte
M1A2
Construção de uma base cartográfica e
694.543
694.543
um cadastro técnico atualizados
Aquisição de equipamentos de apoio à
M1A3
14.508
fiscalização
M1A4
Planejamento do ambiente da
20.000
tecnologia da informação
M1A5
Adequação de website para
27.500
disponibilização de serviços on-line para
o contribuinte
M1A6
Aquisição de equipamentos para
377.600
informatização e modernização da
administração
Gerenciamento eletrônico de
M1A7
262.200
490.000
documentos
M1A8
Capacitação dos servidores das áreas
10.560
tributária, financeira e da administração
geral e patrimonial
M1A9
Modernização da infraestrutura de
1.440.549
2.881.098
comunicação
Gerenciamento do projeto
M1A10
99.000
99.000
TOTAL
3.177.487
4.407.207
TOTAL GERAL
7.144.694
Meta – 2: Buscar novas ferramentas e tecnologias (Hardware e Software, Rede, Serviços
e Data Center), visando à melhoria do desempenho da organização com serviços e
produtos continuados, modernos e de alta disponibilidade. Criar, política de Recuperação
de Desastre e Implementar nível de Segurança da Informação.
M2A1 Criar Controle de Patrimônio Geral dos
90.000
90.000
Ativos de TI (sistemas)
M2A2 Criar Controle de Distribuição dos Ativos de 30.000
30.000
TI (sistemas)
M2A3 Melhorar o Investimento continuo na 60.000
60.000
expansão e atualização do parque já
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existente, fora o PMAT
TOTAL 180.000
180.000
TOTAL GERAL 360.000
Meta – 3: Avaliar constantemente e ampliar os Investimentos da área. Avaliar o Papel de
TI com adequação das funções no suporte ao negócio. Focar na Organização e
adequação da estrutura organizacional de TI. Fazer Gestão por Governança na tomada
de decisão e patrocínio de TI.
Investimentos
M3A1 Alinhar
Não Previsto
sistematicamente,
o
Execução Financeira
planejamento dos investimentos das
Por
se
Tratar de Item de Gestão
demais Secretarias/Órgãos com a TI
Continuada
(DTI e Comissões.
Papel da TI
M3A2

Criar Mecanismo para que as
Secretarias/Órgãos, envolverem a DTI, no
planejamento da suas ações voltadas a TI

M3A3

Disponibilizar mecanismo de consultas e
avisos para Comunicações com os Clientes
internos e externos, sobre projetos em
andamento ou intenção de novos.
Consolidar todos os níveis de serviços da
TI, com os fornecedores.

M3A4

M3A5

M3A6

Criar Ferramentas de Monitoramento, para
os controles de níveis de serviços junto aos
fornecedores.
Implementar a estratégia de atendimento,
para pro ativa e não só ativa, quando
solicitada.

M3A7

Criar novos modelos de e mecanismo para
acompanhamento de projetos.

M3A8

Criar protocolo de mudanças, para
assegurar a interrupção de serviços.

M3A9

Criar acordos de serviços com relatórios de
Inteligência e não simplesmente um
mecanismo de registro, criando
padronização do serviço.
M3A10 Monitorar o ambiente da plataforma, para
melhoria da Disponibilidade.

Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
20.000

Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada

Organização
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M3A11 Corrigir o Organograma de Cargos e

Funções do DTI. Criando:
•

Departamento de Informática
Organização e Métodos
•
Divisão de Administração de Redes e
Banco de Dados
•
Divisão de Aquisição e Manutenção de
Equipamentos de Informática
•
Divisão de Administração e Suporte à
Softwares
•
Seção de Infraestrutura e Telefonia
M3A12 Redirecionar os número de técnicos por
perfil e capacitá-los.
M3A13 Separar as funções do dia a dia e as
funções de projetos.

Governança
M3A14 Apoiar e participar ativamente nos
encontros e reuniões do Grupo “GMAT GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO PARA A
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL”.
M3A15 Direcionadas e alinhadas as discussões do
Grupo no alinhamentos a execução das
ações já determinadas no Projeto PMAT.

Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada

10.000

10.000

Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada

Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
M3A16 Apoiar a criação e comitês, para aprovação
Não Previsto
de mudanças, como de segurança,
Execução Financeira
acompanhamento e contratações de
Por se Tratar de Item de Gestão
serviços.
Continuada
TOTAL
30.000
10.000
TOTAL GERAL
40.000
Meta – 4: Dar suporte a qualidade de sistemas e disponibilidade de informações para
atendimento ao cidadão e aos usuários internos, garantindo a atualização continuada de
Software em Toda Organização.
M4A1 Necessidade de melhorias ao alinhamento
Não Previsto
da TI
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
M4A2 Diagnosticar as necessidades com as
Não Previsto
soluções de Sistemas.
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
M4A3 Buscar evoluções no mercado, com
Não Previsto
iniciativas de nova estrutura de sistemas.
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
M4A4 Ampliar a cobertura funcional de cada
Não Previsto
Sistema, criando mecanismo e estrutura no
Execução Financeira
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M4A5

M4A6

M4A7
M4A8

acompanhado a Empresas Fornecedores
de Soluções
Levantar junto aos usuários e
Fornecedores de Soluções, as atividades
executadas manualmente, para minimizar
riscos e retrabalho.
Cobrar a Melhoria na complexidade de
arquitetura, junto a Fornecedores de
Solução.
Implantar Ferramentas de Gestão de
coletas de Dados, para decisão - BI
Acompanhar as todas as etapas, pela DTI,
quando da Implantação.

Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
40.000

Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
TOTAL
40.000
TOTAL GERAL
40.000
Meta – 5: Criar, Comissões para acompanhamento do PDTI e direcionamento das ações
propostas de TI na PMC.
M5A1 Comissão para Acompanhamento das
Não Previsto
Ações de TI
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
M5A2 Comissão para Acompanhamento do PDTI
Não Previsto
Execução Financeira
Por se Tratar de Item de Gestão
Continuada
TOTAL
0
0
TOTAL GERAL
0
TOTALIZADOR
7.584.694

18.4 Cronograma de Previsão dos Investimento Anuais - Valores Financeiros Detalhado
somente TI - Analítico – Meta X Foco
Faz parte de Item, o Anexo I “Descrição do Projeto PMAT”, onde ESTÃO DESCRITAS
todas as ações detalhadas referenciada neste PDTI
Ação

Descrição

Ano

Totalizador

2019
2020
R$
R$
Meta – 1: Implantar todos os processos de TI, constante no PMAT, visam dar continuidade ao
processo de modernização da gestão municipal e melhoria da gestão tributária e atendimento
ao cidadão
M1A1
Melhoria das instalações de atendimento ao contribuinte
33.598
DET1
Terminal emissor de senhas 05 filas,
17.628
17.628
pedestal
DET2
Painel eletrônico com 5 dígitos de 2,3" de
3.433
3.433
altura, com suporte
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DET3
M1A2
DET1

M1A3
DET2

M1A4
DET1

M1A5
DET1

M1A6
DET1

DET2
DET3
DET4

M1A7
DET1
DET2
DET3
DET4

Software de gerenciamento de chamados
12.535
senha/guichê 20 atendentes
Construção de uma base cartográfica e um cadastro técnico
atualizados
Construção de uma base cartográfica e um
694.543
694.543
cadastro técnico atualizados, onde as
bases
de
dados
geradas
serão
disponibilizadas em um Sistema de
Informações Geográficas (SIG) corporativo,
possibilitando a integração com o Sistema
de Arrecadação Tributária existente na
Prefeitura, através de acesso em ambiente
intranet e internet
Aquisição de equipamentos de apoio à fiscalização
Trena digital profissional Medidor laser
10.052
de distâncias. Alcance de até 40 metros
Rádio Comunicador Tecnologia digital 128
4.456
canais Frequência UHF e VHF Bateria de
Lition 1500 mAh Carregador de mesa
individual.
Planejamento do ambiente da tecnologia da informação
Contratação de consultoria técnica
20.000
especializada para realização do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação PDTI
Adequação de website para disponibilização de serviços on-line
para o contribuinte.
Contratação de serviços de programação,
27.500
para adequação do website (portal)
www.catanduva.sp.gov.br, objetivando
Aquisição de equipamentos para informatização e modernização da
administração
Microcomputador Processador Intel Core
283.500
i7-2600 3.4 Ghz -16 GB memória -DVD-W HD 1 TB Sata II -Monitor Led 19,5" Sistema Operacional Windows 10 Pro 64
bits português - Acessórios: Mouse e
Teclado
Estabilizador 1000 VA Bivolt
24.300
Multifuncional Laser monocromática Ciclo
37.000
de trabalho mensal até 17.000 páginas
Multifuncional Laser monocromática
32.800
duplex Ciclo de trabalho mensal até
250.000 páginas
Gerenciamento eletrônico de documentos
Preparação e digitalização do acervo
200.000
400.000
Indexação e implementação
30.000
90.000
Licença de uso perpétua - Software GED
25.000
Treinamento
7.200

12.535
1.389.087
1.389.087

14.508
10.052
4.456

20.000
20.000

27.500
27.500

377.600
283.500

24.300
37.000
32.800

752.200
600.000
120.000
25.000
7.200
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M1A8
DET1
DET2
DET3
M1A9
DET1
DET2
DET3
DET4

M1A10
DET1

Capacitação dos servidores das áreas tributária, financeira e da
administração geral e patrimonial
Configuração e gerência de switchs e
3.920
roteadores
Administração de redes Avançado
3.920
Configuração e manutenção - Telefonia
2.720
digital
Modernização da infraestrutura de comunicação
Reestruturação do Datacenter
259.298
518.596
Reestruturação da rede lógica
131.013
262.026
Reestruturação da rede elétrica
81.612
163.224
Instalação de backbone e backhauls óticos,
968.625
1.937.250
interligando todos os órgãos da
municipalidade (115 prédios).
Gerenciamento do projeto
Garantir a eficácia da implantação do
99.000
99.000
PMAT
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTO DIRETO EM TI – META 1-------------


10.560
3.920
3.920
2.720
4.321.648
777.894
393.039
244.836
2.905.875

198.000
198.000
7.144.694

Meta – 2: Buscar novas ferramentas e tecnologias (Hardware e Software, Rede, Serviços e Data
Center), visando à melhoria do desempenho da organização com serviços e produtos
continuados, modernos e de alta disponibilidade. Criar, política de Recuperação de Desastre e
Implementar nível de Segurança da Informação.
M2A1
Criar Controle de Patrimônio Geral dos Ativos de TI (sistemas)
180.000
Implantar Sistema de controle dos ativos e
DET1
30.000
30.000
60.000
Licenciamentos/Validades/Versionamento,
com gestão Patrimonial da TI.
Implantar Sistema para Gestão de “NOC”
DET2
30.000
30.000
60.000
para Monitoramento.
DET3
30.000
30.000
60.000
Implantar sistema para controle de

acordos de serviços “ServDesk”, com
gestão de Inteligência na Mitigação das
Ações.
M2A2
DET1

M2A3
DET2

Criar Controle de Distribuição dos Ativos de TI (sistemas)
Implantar Sistema de Controle e
30.000
30.000
Gerenciamento com Mapeamento dos
Locais Físico dos Ativos
Melhorar o Investimento continuo na expansão e atualização do
parque já existente, fora o PMAT
Manutenção de Versionamentos de
60.000
60.000
Aplicações e Licenciamentos
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTO DIRETO EM TI – META 2-------------


60.000
60.000

120.000
120.000
360.000

Meta – 3: Avaliar constantemente e ampliar os Investimentos da área. Avaliar o Papel de TI
com adequação das funções no suporte ao negócio. Focar na Organização e adequação da
estrutura organizacional de TI. Fazer Gestão por Governança na tomada de decisão e
patrocínio de TI.
Investimento
M3A1
0
Alinhar sistematicamente, o planejamento dos investimentos

das demais Secretarias/Órgãos com a TI (DTI e Comissões.
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DET1
M3A2
DET1

M3A3

DET1
M3A4
DET1
M3A5
DET1
M3A6
DET1
M3A7
DET1
M3A8
DET1
M3A9

DET1
M3A10
DET1
M3A11

Articulação na elaboração do PPA
0
0
Papel da TI
Criar Mecanismo para que as Secretarias/Órgãos, envolverem a DTI,
no planejamento da suas ações voltadas a TI
Criar por mecanismo Legal “Lei, Decreto,
0
0
Portarias”, Comitês, Comissões, para
pareceres técnicos, nas aquisições de
produtos/serviços de TI
Disponibilizar mecanismo de consultas e avisos para Comunicações
com os Clientes internos e externos, sobre projetos em andamento
ou intenção de novos.
Disponibilizar comunicativos
0
0
Consolidar todos os níveis de serviços da TI, com os fornecedores.
Utilizar Ferramentas a serem Implantadas
0
0
Criar Ferramentas de Monitoramento, para os controles de níveis
de serviços junto aos fornecedores.
Utilizar Ferramentas a serem implantadas
20.000
0
Implementar a estratégia de atendimento, para pro ativa e não só
ativa, quando solicitada.
Utilizar Ferramentas a serem Implantadas
0
0
Criar novos modelos de e mecanismo para acompanhamento de
projetos.
Utilizar Ferramentas a serem Implantadas
0
0
Criar protocolo de mudanças, para assegurar a interrupção de
serviços.
Utilizar Ferramentas a serem Implantadas
0
0
Criar acordos de serviços com relatórios de Inteligência e não
simplesmente um mecanismo de registro, criando padronização do
serviço.
Utilizar Ferramentas a serem Implantadas
0
0
Monitorar o ambiente da plataforma, para melhoria da
Disponibilidade.
Utilizar Ferramentas a serem Implantadas
0
0
Organização

Corrigir o Organograma de Cargos e Funções do DTI. Criando:

0
0
0

0

0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

•
•
•

DET1
M3A12
DET1
M3A13
DET1
M3A14

DET1

Departamento de Informática Organização e Métodos
Divisão de Administração de Redes e Banco de Dados
Divisão de Aquisição e Manutenção de Equipamentos de
Informática
•
Divisão de Administração e Suporte à Softwares
• Seção de Infraestrutura e Telefonia
Articulação de Ordem Legal
0
0
Redirecionar os número de técnicos por perfil e capacitá-los.
Treinamento para Nova Função
10.000
10.000
Separar as funções do dia a dia e as funções de projetos.
Aculturamento
0
0
Apoiar e participar ativamente nos encontros e reuniões do Grupo
“GMAT - GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO PARA A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL”.
Participação Efetiva
0
0

0
20.000
0
0
0
0

0
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M3A15
DET1
M3A16
DET1

Direcionadas e alinhadas as discussões do Grupo no alinhamentos a
execução das ações já determinadas no Projeto PMAT.
Participação Efetiva
0
0
Apoiar a criação e comitês, para aprovação de mudanças, como de
segurança, acompanhamento e contratações de serviços.
Participação Efetiva
0
0
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTO DIRETO EM TI – META 3-------------


0
0
0
0
40.000

Meta – 4: Dar suporte a qualidade de sistemas e disponibilidade de informações para
atendimento ao cidadão e aos usuários internos, garantindo a atualização continuada de
Software em Toda Organização.
M4A1
Necessidade de melhorias ao alinhamento da TI
0
DET1
Planejamento
0
0
0
M4A2
Diagnosticar as necessidades com as soluções de Sistemas.
DET1
Planejamento
0
0
0
M4A3
Buscar evoluções no mercado, com iniciativas de nova estrutura de
0
sistemas.
DET1
Planejamento
0
0
0
M4A4
Ampliar a cobertura funcional de cada Sistema, criando mecanismo
0
e estrutura no acompanhado a Empresas Fornecedores de Soluções
DET1
Planejamento
0
0
0
M4A5
Levantar junto aos usuários e Fornecedores de Soluções, as
0
atividades executadas manualmente, para minimizar riscos e
retrabalho.
DET1
Planejamento
0
0
0
M4A6
Cobrar a Melhoria na complexidade de arquitetura, junto a
0
Fornecedores de Solução.
DET1
Planejamento
0
0
0
M4A7
Implantar Ferramentas de Gestão de coletas de Dados, para decisão
40.000
- BI
DET1
Planejamento
40.000
0
40.000
M4A8
Acompanhar as todas as etapas, pela DTI, quando da Implantação.
0
DET1
Planejamento
0
0
0
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTO DIRETO EM TI – META 4-------------

40.000
Meta – 5: Criar, Comissões para acompanhamento do PDTI e direcionamento das ações
propostas de TI na PMC.
M5A1
Comissão para Acompanhamento das Ações de TI
0
DET1
Acompanhamento
0
0
0
M5A2
Comissão para Acompanhamento do PDTI
0
DET1
Acompanhamento
0
0
0
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTO DIRETO EM TI – META 5-------------

0
TOTAL GERAL (1-2-3-4-5) -------------


18.5

7.584.694

Considerações do Item
 Os valores estão mensurados no PMAT
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 E demais, são aproximados e foram baseados em pesquisas junto a outras valores
praticados por soluções parecidas no Mercado, por empresas de Tecnologia da
Informação.

19.PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA CRIAÇÃO DE EQUIPES DE COMITÊS
DE GOVERNANÇA DE TI.
Criação de Comitê de Governança de TI. Podendo ser composta por funcionários de diversas
áreas em conjunto com os da DTI. A criação, deve ser o responsável pelas decisões
referentes ao uso de TI.
Tem como objetivo garantir a realização dos esforços para o uso de TI, alinhando os seus
impactos no desempenho da PMC. Também tem a atribuição de validar o Planejamento
Estratégico de TI que contém dentre outras coisas a visão de futuro para a TI. A implantação
de Comitês segue as melhores práticas de mercado (COBIT),
Nomenclatura SISP
“As atividades que devem ser executadas para se elaborar e acompanhar o PDTI são
realizadas por pessoas ou grupos, aqui referenciados como papéis. Os papéis
descrevem as entidades envolvidas nos processos, as quais têm a responsabilidade
de executar alguma atividade durante a elaboração ou acompanhamento do PDTI.
Um papel possui um conjunto de atribuições e/ou responsabilidades sobre as
atividades do processo, ou seja, representam as funções a serem desempenhadas
pelos profissionais envolvidos. É importante ressaltar que um papel não identifica
diretamente uma pessoa, já que um indivíduo pode desempenhar mais de um papel
no processo, além de que pode haver situações em que um mesmo papel seja
desempenhado por mais de uma pessoa. Isso também é importante para que os
processos sejam independentes das pessoas, as quais podem sair da organização
ou mudar de função. Também cabe esclarecer que os papéis envolvidos no ciclo de
vida do PDTI não devem ser desempenhados exclusivamente por profissionais da
área de TI. Pelo contrário, é essencial que a elaboração e o acompanhamento do
PDTI ocorram coma participação das diversas áreas do órgão – finalísticas e meio.
O Comitê de TI, é uma estrutura fundamental de Governança de TI. O Comitê deve
ser formado por representantes das áreas finalísticas e da TI e tem a prerrogativa de
dirigir o alinhamento das ações e dos investimentos para o alcance dos objetivos
estratégicos da organização, bem como priorizá-los, além de avaliar os resultados do
desempenho da TI. Ressalta-se que é de responsabilidade do Comitê de TI o
alcance
dos
objetivos
e
das
metas
retratados
no
PDTI.”
Caderno SISP

Fases do ciclo de funcionamento do comitê de TI - SISP
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Recomenda-se em principio utilizar os membros da equipes já definidas no GMAT, como
Comitê Central, para tal decisões da Governança de TI. Tendo em vista que o PDTI, está em
sua primeira edição e trata-se de um documento de direcionamento organizacional.
Sendo que este Grupo de Trabalho, já está Constituído e atua nos propósitos de Planejamento
das Comunicações e Execução do Cronograma de Reuniões para apoio as diretrizes do PMAT
GMAT
Mod. Criação de Comitês/Comissão
DECRETO NUMERO ______ de __ de ____ de _____.
CRIA A COMISSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CTI E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
________________________________, Prefeito Municipal de _______, usando de atribuições legais.
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer uma padronização nas plataformas de Tecnologia
da Informação (TELECON), em uso na Prefeitura Municipal de ________, a fim de garantir a
Integração e Interoperabilidade com as soluções já existentes;
CONSIDERANDO a necessidade de otimização dos recursos existentes, compativeis com aquisição
de novos recursos;
CONSIDERANDO a aplicação e implantação do “Programa de Modernização da Administração
Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT” do Município de ____, que
contemplam, um conjunto de ações, para dar continuidade ao processo de modernização da
gestão municipal, buscando modernizar a estrutura da Tecnologia da Informação e o
acompanhamento das ações do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação..........;
CONSIDERANDO..................................................
DECRETA
Art,1º. Fica Criada a A COMISSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-“CTI” e dá outras providencias;
Art,2º. Compete a Comissão o gerenciamento de todas as atividade referente as ações operacionais na implantação e
manutenção dos produtos de Tecnologia de Informação (TELECON), da Administração Municipal;
Art,3º. Todas as solicitações de aquisição, manutenção, sibstituição, com como quaisquer outros referente a Tecnologia da
Informação (TELECON), equipamentos, serviços, softwares e mão de obra, deverão ser previamente apreciados pela Comissão;
Art,4º. A Comissão será constituida por _________ membros, a serem momedos através de Portaria, pelo Prefeito Municipal;
Art,5º. Este Decreto, entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as Disposição em Contrário;
Prefeitura Municipal de _____________, ___ de ____ de ______.
Prefeito Municipal.

PORTARIA/DECRETO NÚMERO _____
_______________________________, Prefeito Municipal de _________, usando de atribuições legais, constante o que dispões
o artiigo __ do Decreto No. ____, de __ de ___ de ____, nomeia a A COMISSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-“CTI” , que
fica constituida da forma como segue:
Os membros nomeados por esta Portadia/Decreto, serão os mesmo membros, nomeados através do Decreto No.
______________ e demais alterações, vinculadas, que instituiu o Grupo Especial de Trabalho para Modernizacao da
Administracao Tributaria Municipal, - GMAT
Prefeitura Municipal de _________
Prefeito Municipal

Caso for de interesse da PMC, a mesma poderá contratar uma consultoria externa para ajudar
na implantação do PDTI, total ou parcialmente. Uma grande vantagem ao utilizar-se de tal
recurso, é trazer conhecimento e expertise para a equipe de governança.

20.PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.
Identificar os principais riscos da não execução total ou parcial deste PDTI.
Para cada risco identificado, analisou-se a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicandose uma escala com 3 níveis de classificação: baixo, médio e alto.
Os critérios utilizados para realizar a classificação em cada um desses níveis são apresentados
nos quadros a seguir.
Tabela de Risco
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ID

RISCO

CONSEQUENCIA

1

Enfraquecime
nto
da
atuação
do
Comitê
de
Governança
de TI

Perda
de
fórum
centralizado
para,
dentre outros, debate
e priorização das
demandas de TI, com
prejuízo à governança
de TI do órgão.

Falta de
expertise em
tecnologias
específicas
e/ou novas

Inviabilidade
de
implantação
de
novas tecnologias;
Atrasos nos projetos
e nos processos de
contratação;

2

3

4

5

6

Insuficiência
de
orçamento
ara
condução
das
atividades e
ações
previstos no
PDTI
Falta de
alinhament
o entre o
volume de
demandas
previstas
no PDTI e a
capacidade
produtiva
das demais
áreas
correspons
áveis
Resistencia
interna para
implantação
dos
novos
processos de
Gestão
e
Serviços de TI

Falta de apoio
da alta
administração
da Prefeitura
para
normatização

Atrasos nas atividades
e ações;
Suspensão e/ou
cancelamento de
atividades e ações.

PROBABIL
IDADE

Média

Alta

Alta

IMPACTO

Alto

Médio

Médio

•

Atrasos
nos
processos de
contratação,
devido
a
retrabalhos;
•
Impossibilidade
de se informar
um prazo às
áreas
demandantes
para
atendimento
das demandas
apresentadas.
O Objetivo de evitar
fraudes, erros,
ineficiências e crises
na instituição, será
comprometida.
As necessidades dos
clientes
internos/externos
deixarão de serem
atendidos com
qualidade.
Redução progressiva
da qualidade dos
serviços prestados
pela TI e prejuízo no
cumprimento das
metas do
PDTI.

Alta

Alta

Alta

MITIGAÇÃO

CONTIGENCIA

Manter canal
permanente de
articulação com os
responsáveis;
Realizar as reuniões
previstas pelo Comitê;
Reforçar a necessidade
de representação efetiva
das áreas no Comitê.
Utilização de parcerias
para realização de ações
de capacitação;
Terceirização, quando
oportuno, de atividades
técnicas especializadas.
Permanente
comunicação com o nível
estratégico quanto à
situação financeira
corrente.

Comunicação direta
com o nível estratégico
da PMC para garantir
que o Comitê seja pró
ativo e mantenha suas
atividades pertinentes
de acordo.

Alto

Repriorização das
demandas conduzido
pelo
Comitê de
Governança.

Planejamento prévio com
as áreas corresponsáveis
pela condução das
demandas, envolvendo a
definição de níveis de
serviço.

Articulação direta com
o nível estratégico para
garantir envolvimento
de todos os envolvidos;
Repriorização das
demandas conduzido
pelo
Comitê de
Governança.

Conscientização das
equipes por parte dos
coordenadores de áreas.
Fazer aprovar a
deliberação que torna
obrigatório o uso dos
novos processos de
Gestão e Serviços de TI

Fazer valer a norma
pela autoridade
regimental.
Desenvolver palestras
mensais para todas as
áreas.

Conscientização
constante da alta
administração por parte
dos integrantes do
Comitê de
Governança.

Promover palestra
educativa com ajuda de
parceiros de negócios.

Médio

Alta

Utilização de parcerias
para realização de
ações de capacitação;
Terceirização, quando
oportuno, de atividades
técnicas especializadas.
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7

e execução
dos processos
Falta de
estrutura
interna
(conheciment
o,
experiência,
pessoal) para
execução do
PDTI

Alta

Alto

Terceirização das
atividades para empresa
especializada.
Capacitação dos
integrantes responsáveis
pelo PDTI

Terceirização das
atividades para
empresa especializada.

21.PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI
A partir de sua publicação, de forma a sempre refletir as reais necessidades da PMC, seu
alinhamento com o negócio, e sua adequação ao processo orçamentário da PMC, o PDTI é um
documento que deve ser revisado e atualizado constantemente para atender às necessidades
e estratégias organizacionais.
Ou seja, ainda que o PDTI possa alcançar dois anos, deve ocorrer um processo de revisão,
sempre que necessários, de modo a atualizar diretrizes, planos e, principalmente, consolidar a
proposta orçamentária de TI para o exercício seguinte.
A responsabilidade para a revisão do PDTI é do Comitê de Governança ou a princípio o GMAT.
Todavia, vários motivos podem provocar atualizações no documento PDTI como por exemplo:
alterações nas necessidades, objetivos, metas, ações ou projetos, plano de investimentos,
proposta orçamentária, etc.

22.FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PDTI
O apoio da alta administração são os condutores que impulsionam os fatores críticos de
sucesso para a condução das ações previstas neste PDTI.
Necessário se faz a participação ativa da PMC no monitoramento do PDTI e o fortalecimento
da equipe de planejamento de TI, responsável pelas revisões periódicas do PDTI e a
disponibilidade de recursos orçamentários e humanos proporcionais ao desafio proposto
neste PDTI;
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Reconhecer o PDTI, como mecanismo de legitimidade e do reconhecimento necessários para
que ele seja o indutor da mudança, bem como que sirva de norteador a todos os agentes
envolvidos e necessários à condução das ações aqui previstas, conforme planejado.
Finalmente, destacam-se como elementos fundamentais ao sucesso da implementação deste
PDTI:
•
•

•
•
•

•

•

•

Comprometimento de todos os níveis de gestão da organização, em um processo
participativo, a fim de gerar adesões, entusiasmo e motivação
Ser implementado em etapas, disseminando a visão futura de TI para o ambiente
produtivo da organização, de forma a possibilitar a adequada capacitação e
readaptação do corpo funcional, principalmente do nível operacional, que será
fortemente afetado pela remodelagem dos processos organizacionais;
Ser entendido como instrumento dinâmico e contínuo, não se configurando um evento
único e pontual.
Orçamento – Importante que o orçamento da TI seja compatível com as demandas de
infraestrutura e recursos necessários a execução do PDTI.
Política e Interesse da Administração Superior – Será necessário o envolvimento da
Alta Direção na execução do PDTI. O PDTI deve se manter alinhado e integrado às
estratégias do negócio da instituição de forma a contribuir efetivamente com os
objetivos estratégicos, independente de eventuais mudanças na direção, por questões
técnicas ou políticas. A execução e o acompanhamento do PDTI deverá ser prioridade
e sua institucionalização deverá ser feita via instrumentos oficiais, como Resolução ou
Portaria.
Credibilidade – É fundamental que haja credibilidade no instrumento PDTI. Esta
credibilidade só será alcançada com a prática de rituais de gestão adequados para este
fim, como reuniões de análise tática, acompanhamento dos indicadores e metas,
acompanhamento da execução dos projetos, etc. Reconhecer as conquistas e objetivos
alcançados na implantação do PDTI é uma forma de sedimentar a cultura de metas,
resultados e objetivos na Instituição.
Estrutura para Monitoramento e Controle – Faz-se necessário uma estrutura mínima
de acompanhamento do PDTI, devidamente qualificada, com responsabilidade para
monitoramento e controle do Plano. Será necessário suprir a organização com
informações gerenciais corporativas sistematizadas para acompanhamento eficiente
dos projetos, e indicadores de desempenho do PDTI.
Comunicação – Um plano de comunicação efetivo do PDTI é primordial para o
engajamento e comprometimento de todos os colaboradores envolvidos com o PDTI,
apresentando os resultados com transparência, evidenciando os avanços e os pontos a
melhorar, bem como as correções de rumos necessárias à execução do PDTI. Sendo
possível, manter toda a instituição informada das principais ações e objetivos.

23.CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração deste Plano, serve para traçar estratégias da TI para o biênio 2019-2020,
sendo um balizador e documento de consulta as necessidades e ações que visam elevar a
capacidade de gestão das ações da TI e a modernização dos processos da TI da PMC.
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A Tecnologia da Informação, por si só, não é capaz de gerar resultados positivos para os
negócios e garantir o alcance dos objetivos finalísticos de uma organização. Para que as
ações de TI sejam efetivas, é imprescindível que estejam alinhadas aos objetivos
estratégicos, sem o que se corre o risco de implementar tecnologias caras e ineficientes,
atendendo de alguma forma expectativas da área de TI ou de seus técnicos, mas não as da
própria organização. Com vistas a alcançar efetividade nos resultados, é de fundamental
importância traduzir os objetivos estratégicos da organização em objetivos menores, para
então estabelecer metas e ações de TI que possam contribuir de forma mais efetiva para o
alcance desses objetivos.
SISP

Durante a execução deste trabalho, procurou-se atender aos objetivos estratégicos da
PMC, os normativos pertinentes, as melhores práticas preconizadas pelo COBIT e as
recomendações de órgãos de controle e fiscalizadores.
Tornando-se portando este PDTI um importante instrumento de gestão, norteador das
decisões cotidianas da TIC
Tão importante quanto a concepção e as atualizações periódicas, torna-se imperativo que
a execução do PDTI seja continuamente monitorada, a fim de que, por meio da
mensuração dos indicadores, seja possível visualizar de forma atualizada e precisa a
evolução do cumprimento da missão institucional da área de TI.
Com a implementação das ações previstas neste plano, a PMC terá ganhos significativos
quanto a melhoria dos serviços de infraestrutura de TI e sistemas de informação,
deixando a tradicional postura reativa, passando a adotar o papel de provedor de
soluções de Tecnologia esperado em estruturas capacitadas e modernas, desenhadas,
neste PDTI

24.ANEXOS
ANEXO I PDTI – DESCRIÇÃO DO PROJETO PMAT
ANEXO II – PREPARAÇÃO
ANEXO III - DIAGNÓSTICO
ANEXO IV PDTI – PLANEJAMENTO
ANEXO V PDTI – PLANO ORÇAMENTÁRIO
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