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PTANO DTRETOR DE TECNOLOGTA DA TNFORMAçÃO

1. lntrodução

Em virtude de vivermos uma realidade onde a globalização está cada vez mais forte, onde grandes mudanças e
transformações ocorrem regularmente com a criação de novos produtos.

lsto tem feito com que as organizaçôes também da gestão pública se preocupassem cada vez mais em identificar
a melhor forma de empregar seus recursos buscando a melhoria na qualidade dos serviços pÍestados ao cidadão. lsso
significa melhorias no ambiente da gestão pública pelo aumento da eficácia organizacional: agilidade nos processos,
na estrutura, na comunicação e na eliminação da burocracia.

Como estamos êm um momento onde a lnformação atualiza-se rapidamente, se fâz necessário o uso estratégico
da tecnologia da informação onde podemos melhorar a administração de seus recurso visando o melhor atendimento
da população.

Nos últimos anos, a área de tecnologia da Prefeitura Municipal de BaÍÍa dos CoqueiÍos, vem passando pelo
processo de estruturação, íealinhamento têcnológico e de infraestrutura física do parque computacional, para gerar
condições para cumprir sua missão e seu plano estrâtégico.
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Sendo assim a Tecnologia da lnformação (Tl) que antes era conhecida como lnformática onde era vista apenas
como manutenção de computadores e impressoras, instalação de sistemas e uma fonte de despesas, sem nenhuma
influência nos objetivos e metas da gestão pública, hoje de fato é considerada estratégica e suas atribuições
representam um fator critico na prestaçâo de serviços públicos, podendo causar impacto na execução de alguns
serviços dos demais órgãos da Gestâo pública.
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O Plano Diretor de Tecnologia da lnformação foi desenvolvido a partir de levantamento e análise da situação
organizacional e tecnológica, realizado em 2020.

O levantamento da situação tecnológica contemplou:
a) Avaliação do Parque Computacional;
b) Avaliação da arquitetura de sistemas;
c) Avaliação da infraestrutura de redes;
d) ldentificação dos rêcursos de hardware, software básico e aplicativos;
e) Pesquisa de novas soluções;
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O mercado tecnológico indica como tendências aplicáveis à atuação dos Órgãos Públicos, no decorrer dos anos, com

redes de dados com alta velocidade, interoperabilidade de aplicaçôes, maior produtividade no desenvolvimento de

sistemas, sistemas de gerência de bancos de dados de grande capacidade de armazênamento, segurança da informação,

alto nível de conectividade e interação com novas linhas de atuação através de canais virtuais e govêrno eletrônico.

para que as recomendaçôes propostas pelo PDTI sejam viáveis, é de suma importância a disponibilização de um

orçamento anual para investimento em Tecnologia da lnformação, compatível com as necessidades equiparando-se assim

ao mesmo patamar da evolução têcnológica dos demais órgãos Munlcipais, Estadual e Federal.

O pDTl deverá ser avaliado periodicamente e ajustado para melhor atendimento dos serviços prestados pela área de

Tt.

Os aspectos táticos e operacionais decorrentes do PDTI serão definidos em etapa posterior, em conjunto com

repÍesentantes dos departamentos, da Prefeitura do Município de Barra dos Coqueiros'

Além de alcançar as metas estabelecidas neste PDTI é válido ressaltar a importância em estreitar o relacionamento

da Gerência de Tecnologia da Informação com os diversos departamentos da Prefeitura desta municipalidade.

Esta proposta consiste para melhoria do ambiente atual, ao respectivo plano de ação para a implantação do

projeto, considerando um horizonte de 02 (dois) anos peÍíodo 2O2L/2022.

2. Obietlvo

Apresentar propostas que auxiliem na instauração de um processo de melhoria continuâ 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 de Barra dos Coqueiros, por meio da

Gerência de Tecnologia da lnformação.

O pDTl será o documento norteador para elaboração do planejamento e execução de todas as ações da tecnologia da

informação. A fase do planejamento consiste em dêfinir as ações que serão tomadas para atendimento às necessidades

levantadas a partir do diagnóstico da situação atual da área de Tl da Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros.

3. Planejamento EstÍatégico

3.1. Estrutura Organizacional

3.1.1.Gerencia

3.1.1.1. Diretoriasdedepartamento

3.1.1.2. Chefias de departamento

3.1.1.3. Coordenadorias

3.2. Processos, Produtos/Serviços

3.2.1. Atendlmento via HelPdesk

3.2.2.Suportê remoto à usuários

3.2.3.5uporte presencial

3.3. Usuários com acesso à recursos de tecnologia:

3.3.1. Secretarias da PMBC
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3.3.2. Secretaria da Educação e estabelecimentos de ensino

3.3.3. Secretaria da Saude e unidades básicas de saúde

3.3.4. Secretaria de Açâo Social e seus departamentos

3.3.5. SMTT

3.4. Quadro de Pessoal

3.4.1. Lista de Pessoal

NOME TIME CARGO

Josê wilton Santos J unior LÍder Gerente

Marques Aurencio Santos Diretor

Luan Henrique Nascimento campos PMBC Chefe de divisão

Ana Leticia Silva de Oliveira PMBC Chefe de Equipe

Pedro Samuel Lima Dos Santos PMBC Chefe de divisão

3.5. Programas e Açôes

4.1.2. Vlsão
. Colaborar com o município na adoção das melhores praticas de uso dos rêcursor tecnológicos, adquirindo as

melhores ferramentas de trabalho, softwares e equipamentos que propiciem a eficiência, controle e

produtividade.

4.1.3. Princípios, CÍença e ValoÍes
. Transparência, Compromisso, Gratidão e Honestidade.

4.1.4. Negócios

Apoio tecnolóBico aos proietos municipais, prestaçâo de serviço de suporte técnico, manutenção preventiva e corretÍvô,

intêBração e administração de sistemas de gestão e infraêstrutura de têcnologia da informação nas unidades da gestão do Município

de Barra dos Coqueiros.

Com vista aos objetivos estratégicos do município, este Plano Diretor de Tecnologia da lnformaçâo pretende êstabêlêcer

linhas coerentes e concisas capazes de nortear a Unidade de Tecnologia da lnformação para com seus investimentos em

infraestrutura, sistemas corporatÍvos e de apoio ao cidadão.

4.1.5. EqulpeParticipante
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4. Planeramento e Gestão

4.1. Diagnostico Estratégico (SWOT)

4.1.1. Mlssão
. Proporcionar aos usuários de toda Prefeiture o melhor Serviço de Suporte técnico em Tecnologia da

informação



NOME CARGO AREA

Alberto Macedo Prefeito Municipal Ga binete
Taline Macedo Secretária Municipal de Governo Governo

Jose Wilton Santos Junior Gerente de Tecnologia da

lnformação
DTI

Francisco Madureira

4.1.6. PaÍtesinterêssedes

4.1.7. MetodologiaAplicada

4.1.7.L. tTtL ISO 20000

O lTlL - lnformation Technology lnfrastructurê Library á um modelo de referôncia para gsrênciamênto de processos de Tl

muito no concêito da atualidade.

Essa metodologia foi criada pela secrêtâria de comércio do governo inglês, à partir dê pesquisas realizadas por consultores,

especia listas e doutores, pa ra desenvolver as me lhores p Éticas pa ra gestão de Tl nas empresas pú blicas e privadas.

O foco desse modelo é descrever os processos necessários para gerenciar a infraestrutura dê Tl cficientemêntê e eficazmentê

dê modo a garantir os níveis de serviço acordados com os clientes internos ê externos.

CaracteÍísticas do lTlL:

l. Modelo de referência para processos de Tl não proprietário;
ll. Adequado para todas âs áreas de atividade;
lll. lndependente de têcnologla e fornecedor;
lV. Baseado nâs melhores práticas;

lV. Um modelo de referência para a implementação de procêssos de Tl;

Vl. Checklist testado e aprovado;
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SETOR ORGÃO CARGO

Gabinete do Prefeito PÍefeituÍa Municipal Prefeito

PÍefeituÍa Municipal Secretária

4.2. Orgenograma
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Gabinete do Governo

I

Secretário Municipal dê Controle
interno

Controle lntêrno
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4.3. Processos, Produtos/Serviços

4.3.1. Atendimento via Helpdesk

4.3.2. Controle de Certificados Digitais

4.3.3. Elaboração de Fluxos de Trabalho

4.3.4. Elaboração de Projetos

4.3.5. Emissão de Laudos Técnicos

4.3.6. Gestiíoao sitio eletrônico barradoscoqueiros-se.gov.br

4.3.7. Gestão de usuários de Rede e lnternet

4.3.8. Gestâo do Parque de Equipamêntos

4.3.9. Gestâo Portal da Transparência

4.3.10. lmplantação de Sistemas e Programas de produção

4.3.11. Manutenção corretiva/preventiva (fora de garantia)

4.3.12. Movimentação patrimonial de Ativos de informática

4.3.13. Serviços de lnstalações de cabeação de redes de dados

4.3.14. Suporte de Redes -Firewall de Segurança

4.3.15. Suporte de Redes - Credenciais de Acesso

4.3.16. Suporte de Redes - Dispositivos em geral (wifi, roteadores, etc)

4.3.17. Suporte nível l para Sistemas em uso

4.3.18. Suportê presencial

4.3.19. Suporte remoto à usuários

4.3.20. Treinamentos/Capacitaçôes de usuários (sistemas, equipamentos)
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Diretoria de
Suporte

Divisão de
Atendimento

Divisão de
Treinamentos

Manutenção
e

Gerencia

Diretoria de
lnfraestrutura

Divisão de

Redes

Divisão de
lnstalações

4.4. DiretÍizes lntêrnas
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4.5. Perspecdvas Estratégices

4.5. Temas

Meio Ambiente
Cibernética

4.7. Objetlvos EstÍatégicos

4.8. FatoÍes cÍíücos de sucesso

4.9. lniciatives

Segurança Atentar pâra liberação de permissões de acesso aos

sistemes opêrecionais e aplicativos e/ou
êquipamêntos,velidar a fonte de autorização e verificar
os níveis de permissões do usuário

Comunique,sê Utilize sempre nossos canais ebêrtos, para sua

comunicação com o setor
Torne nosso ambiente âgradável sêja cordíale pacifico, cultive a camaradagem

Faça gestão Siga as boas práticas de gestão, organize-se, controle seu

tempo e suas tarefes e as cumpra dento do possível

Evite boatos Nunca gerê, promova ou compartilhe fatos que não

tenha total convicção. Evite que um mau estâr se instale

TEtâmento inteÍpessoal Respeite as rêgras e normas

Administrativa organização documental e controles

Pessoas, aprendizado e

crescimento

Propiciar capacitação para equipe contribuindo para crescimento profissionel

dos Íécnicos do Departamento, alrâvés de cursos em áreas de intetesse da

tecnologia e Sestão

Processos internos
Propiciar a criação dê processos de negócios, virtualização de processos

manuais e suas melhorias, bem comofacilitara eficiência dos

sociedade
Facilitar o uso da tecnologia etravés de nossot processos internos, gerando

uma melhor experiênciã do cidadão ao utilizar os canais de atendimento dos

serviços públicos

Fomentar o (Íêscimento proÍissional dos técnicos

Ía antaÉo do Governo eletrônico

da lnformâçâo)o do lÍlL (Eibliotecã de lnfra-estrutura de TecnAd

Aprimorar a gestão dos ativos (equipamentos e sistemas)

Adolar as meÍhores práticls de segurança de dados

Melhoria continuã no Serviço de Atendimento (helpdesk)

Falta de apoio dos superiores
ios do DTi por parte dos usuáriosDescumprimento das regras de negóc

Ter amparo legal através de Leis e Decretos específicos

Corte ou faltã de investimentos no Setor

Lista de Fatores Criticos

lD Listâ de lniciativas
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1 Apoiar a implantaçâo do Porto Digitald e Barra dos coqueiros, gerando criaçâo de empreSos através

de suas startups e empresas de tecnologia, criando um polo de tecnologia .

Coordenar e implantação de PEc- Prontuário Eletrônico do cidãdão na Gestão da Saúde Municipal

3 oisponibilizar sistema de Planêjamento Estrâtégico para Secretariâs de Governo/Plane.iamento, com

uso de Bl- lntelagência de Negócios

4 Manter e ampliar o serviço de controle de Domínio de Redes {Linux)
5 lmplantaÉo de Sistêma Acâdêmico online

6 Marter o Siíema de Helpdesk (software livre GLPI)

7 lmplantaÉo do ITIL ( Gestâo de Tl)

8 Elaborar a especificação do Projeto de CFTV (segurança Eletrônica - câmeras) em Estabêlecimentos

de ensino, unidâdes de saúde, prédios públicos

9 Propor a criação de um cT - centro de Treinamento dos servidores Público§, para caPacitação dos

mesmos.

10 Propor a modernização do parque de equipamento s e remanejamento

11 Prover soluçõês que aprimorem o atendimento do cidadão nas sec. De obras, tinançâs, saude,

SMTT, Ação Social e Educaçâo

12 Focar na Segurança dos dados e uso de internet
13 Melhorar o controle das credenciais de acesso dos usuários em redes wifi, intêrnet e outros

siíemâs.
L4 UtilizaÉo da Plataforma de documentação eletrônica ldoc em 100% dos departamentos e

virtualizar os processos de negócios existentes e criaçâo de novos conforme necessidade

15 Virtualizar o Arquivo Municipal

16 Avâliâr o uso de Recursos de Tl em Nuvem

t7 Erradicâção de softwares não licenciãdos

1E Governança de Tl - Permitir somente uso dê ê-mail oficiais
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