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 “É muito melhor lançar-se em busca de con-

quistas grandiosas, mesmo expondo-se ao 
fracasso, do que alinhar-se com os pobres 
de espírito, que nem gozam muito nem so-
frem muito, porque vivem numa penumbra 
cinzenta, onde não conhecem nem vitória, 
nem derrota”.  
 
(Theodore Roosevelt)	
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INTRODUÇÃO	

 
 
Atualmente e cada vez mais, a Tecnologia da Informação (TI) está presente 
no dia-a-dia das organizações de todos tamanhos e de todos os setores 
(público ou privado). Dependendo de sua natureza, elas buscam na TI as 
ferramentas para gerenciar informação e, assim, ser mais competitivas, 
alcançar objetivos estratégicos, atrair e manter clientes, prestar servi-
ços de qualidade aos cidadãos, implantar políticas públicas, entre ou-
tros. 
 
 
Isso acontece porque a informação é cada vez mais um ativo valioso para 
tomar decisões, conhecer o ambiente externo, executar processos organiza-
cionais, gerar conhecimento e inovação. E para gerenciar esse ativo, é 
necessário utilizar com efetividade os recursos de TI (aplicações, infra-
estrutura, serviços). Por isso, a TI é considerada um elemento facilita-
dor do sucesso organizacional (LUFTMAN; BULLEN, 2004). 
 
 
Por isso na área pública, onde os recursos, de uma forma geral, são mais 
limitados do que a área privada, os órgãos de controle de governo, em 
especial o Tribunal de Contas da União (TCU), há muito vêm enfatizando a 
necessidade dos órgãos públicos elaborarem um PDTI que contemple todas as 
ações e as associem às metas de suas áreas de negócio antes de executarem 
seus gastos relacionados à TI. 
 
 
O presente PDTI vem atender a todas as determinações e legislação vigen-
te. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

O contexto atual de intensas mudanças faz com que a Prefeitura Municipal de Pal-
meira tenha que adaptar-se rapidamente às alterações do ambiente em que atua, 
tornando cada vez mais importante e vital a construção de um planejamento de 
maneira realista e flexível. Com uma visão de futuro estabelecida, as organiza-
ções se adaptam às constantes mudanças com mais agilidade e dinamizam seu pro-
cesso de tomada de decisões. 

Nesse contexto, a implementação de um processo de planejamento estratégico para 
a área de Tecnologia da Informação possibilita à organização estabelecer sua 
estratégia, auxiliando nas decisões de alocação de recursos, de forma a propici-
ar o adequado suporte a sua missão institucional. 

A lógica expressa pelas melhores práticas relacionadas à gestão da Tecnologia da 
Informação é correta em recomendar que qualquer instituição, pública ou privada, 
para que possa realizar uma gestão eficiente dos recursos área de Tecnologia da 
Informação (TI), necessita contar com um planejamento no qual estejam relaciona-
das todas as metas da instituição associadas às ações que a área de TI terá que 
executar como a parte que compete a esta área para o alcance daquelas metas. 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um instrumento de planeja-
mento das ações de Tecnologia da Informação, que apoiam as atividades finalísti-
cas do órgão. 

A elaboração e a atualização regular do PDTI pelos órgãos federais seguem a ori-
entação estabelecida no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Tec-
nologia da Informação – SISP, que agrega as atividades de planejamento, coorde-
nação, organização, operação, controle e supervisão dos recursos de TI dos ór-
gãos e entidades da administração pública federal. 

Essa recomendação tornou-se obrigatória em face da publicação da Instrução Nor-
mativa SLTI/MPOG nº 04/2008, de 19 de maio de 2008 e, mais tarde, pela sua atua-
lização, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2010 pela Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Infor-
mação e Informática (SISP). 

O presente documento, que apresenta o planejamento das ações de TI da Prefeitura 
Municipal de Palmeira e devidas Secretarias, está organizado da seguinte forma: 

• Os capítulos 1 a 5 apresentam o contexto no qual o PDTI foi elaborado e 
revisado, contendo apresentação, metodologias aplicadas na elaboração e 
revisão do plano, documentos de referência, referencial estratégico de TI, 
justificativa e inventário atual de toda TI; Tais capítulos referem-se a 
fase de levantamento das informações. 

• Os capítulos 6 a 9 demonstram as necessidades e metas a serem atingidas e 
estão baseadas em levantamentos e principalmente nos objetivos estratégi-
cos sugeridos a organização. Esses capítulos referem-se a fase de diagnós-
tico. 
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• Os capítulos 10 a 16, referente a fase de planejamento, traz o plano de 
metas com as devidas ações, além do plano financeiro, demonstrando o in-
vestimento necessário para implementar este PDTI. 

 

 

 

1.1 – OBJETIVO 
 
 
O presente PDTI foi desenvolvido para o período de 2018 a 2019, de acordo com as 
necessidades das unidades finalísticas e de gestão interna do órgão, visando 
atender aos dispositivos legais da Administração Pública Federal e estabelecer 
um instrumento de governança corporativa de Tecnologia de Informação, que a pos-
sibilite gerir necessidades de serviços e recursos e atingir suas metas e obje-
tivos organizacionais. 
 
O Plano Diretor de Tecnologia de Informação é o instrumento de diagnóstico, pla-
nejamento e gestão dos recursos, abrangendo habilidades, competências, hardware, 
software, redes, sistemas de informações e infraestrutura para atender.  
 
Tem como objetivos:  
 

• Ser um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão da Tecnologia de 
Informação;  

• Orientar a identificação das informações estratégicas, táticas e operacio-
nais necessárias à Instituição;  

• Definir os recursos necessários para a evolução das tecnologias da infor-
mação, da arquitetura, dos Sistemas de Informação e de Conhecimento;  

• Permitir a definição de projetos e de prioridades, o acompanhamento das 
ações e o controle dos investimentos. 

 

Ele deverá ser reavaliado ou atualizado sempre que houver mudança da definição 
de produção da instituição; quando houver mudança das bases organizacionais 
(verticalização ou horizontalização), objetivos e estruturação; ou, ainda, quan-
do houver algum fator externo relevante que possa impactar as atividades inter-
nas, assimilando novos níveis de produção e atuação. 
 

 

1.2 - ABRANGÊNCIA 
 

As diretrizes estabelecidas neste PDTI aplicam-se a Prefeitura Municipal de Pal-
meira e todas as secretarias/órgãos relacionados a ela. 
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Figura 01 – Organograma da Prefeitura Municipal de Palmeira 

 

Sendo: 

1. Prefeitura Municipal de Palmeira: 
a. Procuradoria; 
b. Controladoria; 
c. Secretaria de Urbanismo; 
d. Secretaria de Finanças; 
e. Secretaria de Gestão Pública; 
f. Secretaria de Indústria e Comércio; 
g. Secretaria de Agricultura e Pecuária; 
h. Secretaria de Meio Ambiente; 
i. Secretaria de Educação; 
j. Secretaria de Esporte e Lazer; 
k. Secretaria de Obras e Infraestrutura; 
l. Secretaria de Saúde; 
m. Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos; 
n. Secretaria de Cultura, Turismo, Patrimônio Histórico e Relações Pú-

blicas. 

 

 

1.3 – PERÍODO DE VALIDADE 
 

O PDTI compreende o biênio 2018/2019, mas poderá ser revisto quando necessário, 
sendo no mínimo uma vez por ano e nas revisões do Planejamento Estratégico, de 
modo a atualizar as diretrizes, planos e principalmente consolidar a proposta 
orçamentária de TI para o exercício seguinte. 

 

 

1.4 – CRONOGRAMA ATIVIDADES 
 

Atividade Início Fim 
Reunião de Kick Off do Projeto 11/05/2017 11/05/2017 
Fase 1 – Elaboração PDTI 12/05/2017 12/06/2017 
Entrega da Fase 1 – Elaboração PDTI 13/06/2017 13/06/2017 
Fase 2 – Diagnóstico PDTI 14/06/2017 13/09/2017 
Entrega da Fase 2 – Diagnóstico PDTI 14/09/2017 14/09/2017 
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Fase 3 – Planejamento PDTI 15/09/2017 09/10/2017 
Entrega da Fase 3 – Planejamento PDTI 10/10/2017 12/10/2017 
Apresentação do Documento  13/10/2017 13/10/2017 
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2. METODOLOGIA 
 

As metodologias a serem empregadas para a elaboração deste PDTI baseiam-se em 
três padrões internacionais para gerenciamento da área de Tecnologia da Informa-
ção, COBIT 5, ITIL 3 e ISO 20000.  

No entanto, estarão integradas a proposta do “Guia do Processo de Elaboração de 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação”, desenvolvido pela Secretaria de Lo-
gística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, consi-
derando as particularidades da Prefeitura Municipal de Palmeira. 

Essa metodologia está embasada em três fases: Elaboração, Diagnóstico e Planeja-
mento. 

A primeira fase da elaboração do PDTI é a Preparação, na qual são realizadas as 
tarefas necessárias para a criação de um Plano de Trabalho para elaboração do 
PDTI.  

Em seguida, inicia-se a fase de Diagnóstico, durante a qual são identificadas a 
situação atual da TI do órgão e as necessidades as serem atendidas. A partir do 
diagnóstico faz-se o Planejamento.  

Para cada necessidade, estipula-se uma prioridade e uma ou mais metas e ações 
para seu atendimento. Essas ações podem envolver a contratação de serviços, a 
aquisição de equipamentos ou o uso de recursos próprios, inclusive humanos, para 
seu desenvolvimento. 
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3. DOCUMENTOS DE 
REFERÊNCIA 

 

 

3.1 – GUIAS E MANUAIS 
 

• Guia de Elaboração de PDTIC do SISP, 2016; 
• Guia do Processo de Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informa-

ção, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 2010; 
 
 

3.2 – LEIS E DECRETOS 
 

• IN-04/2010 - Dispõe sobre planejamento na área de TI; 
• Decreto nº 3505/200 (Política de Segurança da Informação); 
• Decreto nº 7579/2011(Composição do SISP - Sistema de Administração dos Re-

cursos de TI); 
• Acórdão Nº 1.521/2003 -TCU - Plenário; 
• Acórdão Nº 2.094/2004 -TCU - Plenário; 
• Acórdão Nº 1.603/2008 - TCU - Plenário. 
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4. JUSTIFICATIVA 
 

A elaboração do PDTI é demanda legal aos órgãos da Administração Pública, insti-
tuída pela Instrução Normativa nº 04/2014, de 11 de setembro de 2014 – e por 
suas versões anteriores, em consolidação à política de gestão do Governo Fede-
ral, a encargo do SISP. Tal política visa fortalecer e posicionar a Tecnologia 
da Informação no âmbito da Administração Pública como parceira estratégica, para 
adequado alinhamento e atingimento dos objetivos estratégicos governamentais. 
 
A IN nº 04/2014 está em consonância com demandas dos órgãos de controle exter-
nos, sobretudo do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, por sua vez, exerce 
seus controles sobre os órgãos da Administração relativamente à área de Tecnolo-
gia da Informação, baseado na Instrução Normativa, cobrando ações de conformida-
de com este instrumento. 
 
No entanto, e sobretudo, um Plano Diretor de TI é ferramenta de planejamento que 
pode proporcionar aumento da maturidade de governança de Tecnologia da Informa-
ção, com reflexos positivos na gestão de TI, tais como melhoria e ampliação de 
serviços, melhor gestão orçamentária, processos otimizados, automatizados e ade-
quados aos objetivos da Prefeitura Municipal de Palmeira. 
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5. TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO HOJE 

 

Os recursos de tecnologia da informação utilizados na Prefeitura Municipal de 
Palmeira e órgãos associados definem 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 com configuração especí-
fica para atender os requisitos de missões e operações.  
 
Também são utilizados dispositivos de entrada e de saída de dados, tais como 
impressoras, digitalizadoras e monitores de vídeo, além de componentes de infra-
estrutura 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 dos órgãos, 
os denominados 'sistemas corporativos', incluindo sistemas de planejamento, com-
pras, gestão de pessoas, gestão de convênios, entre outros. 
 
Para permitir a troca de informações entre os sistemas a Prefeitura Municipal de 
Palmeira possui plataforma de rede local em todas as suas unidades operacionais, 
com recursos de transferência de dados. 
 

 

5.1 – ORGANIZAÇÃO DA TI 
 
A Prefeitura Municipal de Palmeira e seus devidos órgãos não possuem o departa-
mento de Tecnologia da Informação, sendo que todos os serviços necessários refe-
rentes a Hardware e Software são de responsabilidade das empresas contratadas.  
 
 
 

5.2 – INVENTÁRIO DE ATIVOS 
 
A gestão patrimonial de ativos é um trabalho que identifica e cataloga os bens 
físicos e de softwares de uma organização para averiguar se determinado ativo 
existe na empresa, se está em sua devida localização e se está sendo utilizado 
pelas pessoas corretas, dentro de um prazo de vida útil adequado. 
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5.2.1 – INVENTÁRIO DE HARDWARE 
	

 

Os valores da tabela acima são dinâmicos, ou seja, podem sofrer modificações nas 
quantidades e locais, no momento em que este documento esteja sendo planejado. 

 

 

SECRETARIAS

INFRAESTRUTURA
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R
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Desktop 17 5 4 42 7 13 15 3 35 92 17 5
Notebook 2 1 1 5 1 11 4 2 10

Windows 3
Linux 2

LASER
Preto e Branco 4 2 3 1 26 1 1 44 5
Colorida 1 2

DESKJET
Preto e Branco 1 1 19 2 4
Colorida 1 1 1 1

MULTIFUNCIONAL
Laser 1 2 13 2 1
Deskjet 1 8 3 4

MATRICIAL
80 colunas 2 1 1
132 colunas 1 3 3

SWITCH
08 Portas 3 1 8 4 2
16 Portas 2 5
24 Portas 1 2 1 1 4 1
48 Portas 2

HUB
08 Portas 2 2 1 1 5 4 3 8 1

ROTEADOR
WIFI 3 2 1 4 2 4 2
Fibra 1

OUTROS
EPON 1
DIR 1
Modem ADSL 3 1
Conversor de Mídia Digital 1
GPON 1
Patch Panel 10 Portas 1
Patch Panel 18 Portas 8

ESTAÇÕES DE TRABALHO

SERVIDORES

IMPRESSORAS

ATIVOS DE REDE
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5.2.2 – INVENTÁRIO DE SOFTWARE 
 

 

 

Os valores da tabela acima são dinâmicos, ou seja, podem sofrer modificações nas 
quantidades e locais, no momento em que este documento esteja sendo planejado. 
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6. REFERENCIAL      
ESTRATÉGICO DA 
TI 
 

É inexistente qualquer documento ou material ao qual se possa basear informações 
com tal conteúdo. Como declarado no item 5.1 deste, todo o serviço de TI é ter-
ceirizado e tais empresas não constituem fonte para qualquer tipo de informação 
ou tomada de decisões estratégicas da instituição. 

Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Palmeira inicia seu planejamento estraté-
gico de TI a partir deste documento, o qual servirá então de base para os PDTIs 
futuros. 

Por tratar-se de entidade governamental, sua gestão é alterada a cada 4 anos. 
Como meio de perpetuar a criação do PDTI, será sugerido como meta a instituição 
de um comitê de governança responsável pelas diretrizes e monitoramento das ati-
vidades relacionadas à Tecnologia da Informação. 
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7. ALINHAMENTO     
ESTRATÉGICO 
 

O alinhamento estratégico é definido como um processo de transformar a estraté-
gia do negócio em estratégia de Tecnologia da Informação que garantam que os 
objetivos de negócio sejam apoiados e o recurso investido em Tecnologia da In-
formação gere valor à Instituição. 

A interdependência entre o primeiro processo do COBIT 5, “PO1 – Definir um Pla-
nejamento Estratégico de TI”, e seus objetivos de controle “PO1.1 – Gerenciamen-
to do Valor da TI” e PO1.2 – Alinhamento dos negócios e TI”, expressa a necessi-
dade de se planejar estrategicamente a área de TI e de garantir que Tecnologia 
da Informação suporte os direcionamentos estratégicos da organização. 

Através de seu Acórdão 1603/2008 o Tribunal de Contas da União (TCU) demonstra 
que é fundamental o alinhamento de todos os planos, recursos e unidades organi-
zacionais para que o planejamento estratégico da organização pública tenha êxi-
to. 

 

7.1 – PRINCÍPIOS, DIRETRIZES 
E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

A seguir são apresentados os Princípios, as Diretrizes e os Objetivos Estratégi-
cos que balizam a elaboração do PDTI da Prefeitura Municipal de Palmeira. 

Os princípios e diretrizes representam as estratégias relevantes com as quais a 
área de TI deve se alinhar. Os objetivos estratégicos representam os resultados 
que se pretende alcançar, normalmente a médio e longo prazo. 

Os princípios e diretrizes foram observados e seguidos durante toda a elaboração 
do PDTI, pois são eles que permearam todas as decisões ao longo do processo de 
elaboração do Plano. 

Destaque-se que as sugestões de princípios, diretrizes e objetivos foram cons-
truídas utilizando as políticas de TI instituídas pelo SISP. 
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7.1.1 – PRINCÍPIOS 
 

Princípio é a razão fundamental, o elemento central, ou ainda, a base sobre a 
qual se assenta qualquer matéria ou tema. Constituem proposições estruturantes 
para determinado fim (padrões de conduta). No contexto do presente PDTI, princí-
pio também pode ser entendido como estratégias relevantes com as quais a área de 
TIC deve ser alinhar.  

Desta forma, princípio é o alicerce que regerá os padrões de conduta e, sobre o 
qual, estarão pautadas as ações de Tecnologia da Informação e Comunicações na 
Prefeitura Municipal de Palmeira. 

Podem ser delimitados por valores institucionais, instrumentos legais, diretri-
zes de governo, recomendações e determinações das instâncias de controle, melho-
res práticas de mercado e pelo próprio contexto da área de TI do órgão. 

Os princípios sugeridos para guiar a elaboração do PDTI são os seguintes: 

ID PRINCÍPIO 
P01 Governança	de	TIC		

A	promoção	da	Governança	de	TI	é	chave	para	alcançar	o	alinhamento	estratégico	da	
área	de	TI	com	os	objetivos	da	instituição	e	geração	de	valor	aos	usuários.	 

P02 Otimização	de	investimentos		
As	contratações	de	bens	e	serviços	de	TI	deverão	ser	precedidas	de	planejamento,	se-
guindo	o	previsto	no	PDTI,	com	investimentos	coordenados,	visando	eficiência	na	apli-
cação	dos	recursos	públicos.	 

P03 Adoção	de	boas	práticas		
A	adoção	de	boas	práticas	na	condução	da	TI	deve	permear	todas	as	suas	ações,	de	for-
ma	que	todos	os	serviços	e	processos	de	TIC,	principalmente	aqueles	críticos	para	a	ins-
tituição,	sejam	planejados,	organizados,	documentados,	implementados,	medidos,	
acompanhados,	avaliados	e	melhorados.	 

P04 Segurança	e	suporte	à	informação		
A	informação	é	ativo	estratégico	e	essencial	no	alcance	de	seus	objetivos,	devendo	estar	
disponível,	ser	confiável,	confidencial	quando	necessário,	íntegra,	autêntica	e	contar	
com	suporte	adequado,	dinâmico	e	eficaz	e	com	gestão	de	riscos.	 

P05 Os	recursos	tecnológicos	de	TI	devem	ser	geridos	para	garantir	a	capacidade,	o	desem-
penho,	a	qualidade	e	a	atualização	tecnológica	adequadas	ao	suporte	dos	serviços	e	
processos	de	TI.		

P06 Dados	abertos		
A	transparência	e	a	publicidade	das	informações	públicas	são	dever	do	estado	e	direito	
do	cidadão.		

P07 Foco	nas	necessidades	dos	usuários		
As	necessidades	dos	usuários	são	os	principais	insumos	para	o	desenho	e	a	entrega	de	
serviços	de	TI,	com	foco	no	seu	pleno	atendimento	para	conquistar	a	satisfação	e	a	con-
fiança	dos	usuários.	 

P08 Inovação		
Devem	ser	buscadas	soluções	inovadoras	que	resultem	em	melhoria	dos	serviços	pres-
tados.	 

P09 Qualidade	de	dados		
Manter	dados	e	informações	corporativas	para	atender	demandas	internas	e	externas,	
com	qualidade,	integradas,	com	disponibilidade	e	sem	redundância.	 
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7.1.2 – DIRETRIZES 
 

Diretrizes são linhas que definem e regulam o caminho a ser trilhado. De um pon-
to de vista mais prático, são instruções ou indicações para se estabelecer o 
plano e as ações necessárias para se alcançar os objetivos do PDTI. 

Junto com os princípios, as diretrizes permearam todas as decisões durante a 
elaboração do Plano Diretor. 

As diretrizes sugeridas para o PDTI são as seguintes: 

DIMENSÃO ID DIRETRIZ 
 
 
 
Governança de TI  

D01 Fortalecer	a	Governança	de	TI	para	o	adequado	alinhamen-
to	e	alcance	dos	objetivos,	posicionando	a	TI	como	parceira	
estratégica	da	Administração.		

D02 Utilizar	ferramentas	de	TI	e	soluções	cada	vez	mais	analíti-
cas	para	o	suporte	à	gestão	estratégica		

D03 Prover	as	informações	necessárias	para	suportar	as	deci-
sões	da	instituição	e	demandas	externas,	com	qualidade	de	
dados.		

 
Orçamentário e  
Financeira		

D04 Aprimorar	e	institucionalizar	a	gestão	orçamentária	e	fi-
nanceira	de	TI	para	garantir	a	execução	do	PDTI.		

D05 Garantir	que	as	propostas	orçamentárias	de	TI	sejam	elabo-
radas,	sem	conflitar	com	as	bases	de	planejamento	e	ali-
nhamento	aos	objetivos	da	instituição.	

Segurança 
da  
Informação		

D06 Preservar	a	confidencialidade,	integridade,	disponibilidade	
e	autenticidade	da	informação	custodiada	pela	instituição,	
garantindo	a	privacidade	de	dados	sigilosos	e	a	transparên-
cia	das	informações	públicas.		

 
 
 
Gestão de TI	

D07 Propor	adaptações	institucionais	necessárias	ao	aperfeiço-
amento	dos	mecanismos	de	gestão	da	Tecnologia	da	In-
formação.		

D08 Adotar	tecnologias	e	ferramentas	de	TI	que	propiciem	au-
mento	da	informatização	dos	processos,	gestão	da	infor-
mação	e	comunicação,	em	busca	da	excelência	operacio-
nal.	

D09 Estabelecer	parcerias	para	ampliar	a	capacidade	produtiva	
interna	e	externa	em	TI.		

Contratação de  
Bens e Serviços		

D10 Melhorar	e	manter	rotinas	de	suporte	à	aquisição,	acele-
rando	a	execução	e	reduzindo	os	riscos	dos	processos	de	
contratação	de	bens	e	serviços	de	TI.	

 
Inovação 	

D11 Buscar	e	incentivar	o	uso	de	soluções	e	tecnologias	inova-
doras	que	elevem	a	produtividade,	qualidade	e	eficiência	
administrativa.	

Conformidade	 D12 Estar	em	conformidade	com	a	legislação,	diretrizes,	políti-
cas	e	estratégias	do	Governo	Federal	e	Estadual.	

Integração e  
Interoperabilidade		

D13 Integrar	processos,	equipamentos	e	dispositivos,	sistemas	e	
serviços	em	um	ambiente	de	total	interoperabilidade.		

 
Infraestrutura 	

D14 Possuir	uma	infraestrutura	de	TI	de	alta	disponibilidade,	
visando	garantir	a	continuidade	da	operação	com	o	mínimo	
de	interrupção.		
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7.1.3 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

A seguir são apresentadas sugestões para os objetivos estratégicos de TI cons-
truídos com base nos princípios e diretrizes acima. 

As necessidades de TI, sobretudo aquelas estruturantes, serão vinculadas aos 
objetivos estratégicos no PDTI, garantindo o devido alinhamento estratégico. 

 

ID OBJETIVO ESTRATÉGICO 
OE.01 Posicionar	a	TI	como	parceira	estratégica	da	Prefeitura	Municipal	de	Palmeira,	con-

tribuindo	ativamente	para	o	atingimento	dos	objetivos	institucionais.		
OE.02 Prover	infraestrutura	e	demais	recursos	de	TI	necessários,	adequados	às	atividades	

finalísticas.		
OE.03 Garantir	melhoria	contínua	da	qualidade	da	prestação	de	serviços	de	TI.	
OE.04 Garantir	a	segurança	da	informação	e	comunicação,	assim	como	a	privacidade	de	

informações	sigilosas.		
OE.05 Aprimorar	a	Gestão	e	fortalecer	a	Governança	de	TI.	
OE.06 Aprimorar	o	atendimento	e	conquistar	altos	índices	de	satisfação	dos	usuários	e	cli-

entes	de	serviços	de	TI.	
OE.07 Aperfeiçoar	a	gestão	dos	processos	de	TI.	
OE.08 Melhorar	a	comunicação	e	o	relacionamento	da	área	de	TI	com	usuários.	
OE.09 Implementar	dotação	orçamentária	específica	de	TI.	
OE.10 Criar	e	instituir	políticas	de	TI.	
OE.11 Definir	e	ou	adotar	padrões	de	interoperabilidade	de	sistemas	para	disponibilizar	

serviços	e	informações.	
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8. INVENTÁRIO DE 
NECESSIDADES 
 

O Inventário de Necessidades apresenta o conjunto de necessidades cujo atendi-
mento efetivamente contribui, direta ou indiretamente, para o alcance dos obje-
tivos de negócio da organização. 

É importante salientar que tal levantamento e todo o planejamento das fases II e 
III, está baseado, parte no inventário geral de hardware e software e parte nas 
sugestões dos itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3. 

Três são as razões principais que levam a esta decisão: 

1ª – A instituição é desprovida da área de Tecnologia da Informação.  

2ª – Não existem recursos humanos internos especializados em TI. 

3ª – Como consequência das anteriores somada a falta de documentos de pla-
nejamento para TI, temos uma baixa maturidade no âmbito geral de TI. 

Posto isto, o contratado, através de sua expertise e experiências adquiridas ao 
longo do tempo, elenca vários itens abaixo, os quais cobrem grande faixa de tó-
picos de TI que, além de beneficiar a organização, seguem os padrões descritos 
no item 2. 

Tais itens, sendo verdadeiramente implementados, darão suporte suficiente aos 
demais planejamentos, aumentará gradativamente a maturidade da governança e ges-
tão de TI, elevará a confiança dos usuários nas ferramentas, e consequentemente 
permitirá que a TI seja um aliado da organização ao invés de um fardo.  

 

8.1– ÁREAS DE ATUAÇÃO 
Para fins de organização, as necessidades e ações planejadas de TI serão agrupa-
das em Áreas de Atuação, conforme a espécie de esforço a ser desenvolvido, da 
seguinte forma: 

 
	

8.1.1 – REFERENCIAL ESTRATÉGICO  
 

Contribuem para a boa governança e o aprimoramento da gestão de TI. 
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8.1.2 – INFORMAÇÃO 
 

Envolvem o desenvolvimento, implantação, manutenção ou aprimoramento de sistemas 
de informação e seus bancos de dados; 

 

8.1.3 – SERVIÇOS 
 

Envolvem o desenvolvimento, manutenção ou aprimoramento de serviços de TI; 

 

8.1.4 – INFRAESTRUTURA 
 

Refere-se aos componentes que sustentam todos os serviços de TI como Rede, In-
ternet, Backup, Segurança e entre outros. 

 

8.1.5 – DEMANDAS 
 

Aquisições de TI em geral, desde soluções até material de consumo, incluindo 
renovações de contratos já existentes 

 

 

8.2– TABELA DE NECESSIDADES 
 

ID NECESSIDADE ÁREA  
ATUAÇÃO 

N01 Implantar	e	disseminar	modelo	padrão	de	mercado	para	Governança	de	TI 

R
E
F
E
R
E
N
C
I
A
L
 

E
S
T
R
A
T
É
G
I
C
O
 

8
.
1
.
1
 

N02 Comitê	de	Governança	composto	por	representantes	das	diversas	áreas	 
N03 Revisão	das	metas/indicadores	definidos	no	planejamento	estratégico	 
N04 Adoção	de	processos	para	a	medição	da	eficácia	da	TI	 
N05 Conhecimento	do	Plano	Estratégico	de	TI	em	toda	organização	
N06 Estabelecer	processo	de	avaliação	periódica	do	Referencial	Estratégico	 
N07 Garantir	a	conformidade	com	novos	processos	e	políticas	implementadas	
N08 Promover	o	desenvolvimento	da	equipe	de	Governança	de	TI 
N09 Garantir	a	infraestrutura	de	TI	para	atender	as	demandas	da	organização 
N10 Gerenciar	qualidade	e	desempenho	dos	serviços 
N11 Padronizar	e	controlar	plataformas	e	arquiteturas	tecnológicas 
N12 Entregar	produtos	e	serviços	com	maior	qualidade 
N13 Melhorar	o	suporte	aos	usuários 
N14 Aperfeiçoar	a	gestão	orçamentária	e	contratual	de	TI 
N15 Processos	internos	de	TI	mapeados,	formalizados,	mensurados	e	otimizados. 
   
N16 Sistemas	de	informações	integrados	e	documentados,	eliminando	redun- I N F O R M A Ç Ã O

 
8 . 1 . 2
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dância	de	dados.	 
N17 Documentação	das	bases	de	dados,	dados	corporativos	e	componentes	de	

software	reutilizáveis 
N18 Aprimorar	o	trabalho	de	identificação	de	necessidades,	buscando	priorizar	

os	sistemas	que	terão	maior	valor	agregado	à	instituição	como	um	todo. 
N19 Criação	de	um	processo	de	avaliação	sistêmica	dos	SLAs	acordados	com	

fornecedores 
N20 Ampliar	abrangência	e	qualidade	das	consultas	e	acompanhamento	gerenci-

al	dos	sistemas	de	informação. 
N21 Processo	de	software	(desenvolvimento,	manutenção	e	gerenciamento)	

definido	para	embasar	as	contratações	de	serviços	de	desenvolvimento	e	
manutenção	de	sistemas	de	informação. 

   
N22 Utilização	de	consultorias	para	atuais	diretrizes	e	práticas	em	TI	 

S
E
R
V
I
Ç
O
S
 

8
.
1
.
3
 

N23 Criação	e	divulgação	de	um	portfólio	de	serviços	de	TI,	formalizado	e	mensu-
rável. 

N24 Criação	e	divulgação	dos	SLAs	(Acordo	de	Nível	de	Serviço)	dos	serviços	de	
TI.	 

N25 Criação	de	uma	estratégia	para	terceirização	de	serviços	de	TI,	incluindo	os	
tipos	de	serviços	passíveis	de	terceirização	e	método	de	avaliação	dos	servi-
ços	contratados. 

   
N26 Criação	de	política	de	atualização	de	Patches	de	Segurança	nos	ativos	de	TI 

I
N
F
R
A
E
S
T
R
U
T
U
R
A
 

8
.
1
.
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N27 Ampliação	e	modernização	da	infraestrutura	de	rede	(pontos	de	rede,	ambi-
ente	de	produção,	quantidade	de	computadores	nas	pontas	e	infraestrutura	
de	rede	em	geral	não	comportam	a	demanda	prevista	no	período	de	abran-
gência	do	PDTI).	 

N28 Criação	de	procedimentos	de	guarda	e	recuperação	de	informações	para	os	
serviços	de	TI 

N29 Processo	de	Gestão	de	Incidentes	de	serviços	de	TI	implantado,	formalizado	
e	controlado. 

N30 Processo	de	Gestão	de	Configuração	de	serviços	de	TI	implantado,	formali-
zado	e	controlado. 

N31 Procedimentos	de	Gestão	de	Mudanças	formalizados 
N32 Controles	que	promovam	a	Segurança	de	Tecnologia	da	Informação	e	Co-

municações 
N33 Gestão	de	ativos	de	informação	relacionados	a	TI	no	ambiente	operacional 
N34 Criação	de	um	processo	de	gestão	de	capacidade. 
   
N35 Revisão	do	contrato	do	Serviço	de	Impressoras 

D
E
M
A
N
D
A
S
 

8
.
1
.
5
 N36 Revisão	do	contrato	do	serviço	de	Rede	Local	(Suporte	Operacional	e	Supor-

te	de	Rede) 
N37 Revisão	do	contrato	de	serviço	de	Fábrica	de	Software. 
N38 Revisão	do	contrato	de	serviço	de	Manutenção	de	Equipamentos	de	Rede. 
N39 Revisão	do	contrato	de	serviço	de	Cabeamento	e	Infraestrutura. 
 

8.3– CRITÉRIOS DE PRIORIZA-
ÇÃO 
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A ferramenta utilizada para priorização das necessidades é denominada GUT. A 
técnica de GUT foi desenvolvida com o objetivo de orientar decisões que envolvam 
muitas questões. Esta matriz é uma ferramenta de análise de prioridades de pro-
blemas/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 ten-
dência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema. 

Cada Necessidade analisada recebe uma pontuação de 1 a 5 em cada uma das carac-
terísticas (Gravidade, Urgência e Tendência), de acordo com a tabela 8.3.1 abai-
xo. 

Após a atribuição, os pontos são multiplicados entre si, fornecendo um total que 
sugere o “peso” do problema para a instituição: quanto maior o peso, mais alta a 
prioridade do problema. A prioridade no atendimento das demandas será dada pela 
ordem descendente dos “pesos” fornecidos pela matriz GUT. 

De forma complementar, pode-se eleger critérios adicionais para a priorização, 
tais como: financeiro, alinhamento estratégico com o PDI (ou outro documen-
to/programa estratégico ou legislação), eixo (governança, recursos humanos e ou 
técnicos, gestão, desenvolvimento de software, tempo, riscos, fatores críticos 
de sucesso, etc.), dentre outros. 

8.3.1 – TABELA GUT 
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8.4 – TABELA DE NECESSIDADES     
PRIORIZADA 
	

ID NECESSIDADE G U T GUT PRI 

N09 Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas 
da organização 

5 5 5 125 1 

N28 Criação de procedimentos de guarda e recuperação de infor-
mações para os serviços de TI 

5 4 5 100 2 

N10 Gerenciar qualidade e desempenho dos serviços 4 4 5 80 3 

N32 Controles que promovam a Segurança de Tecnologia da Infor-
mação e  
Comunicações 

5 3 5 75 4 

N11 Padronizar e controlar plataformas e arquiteturas tecnoló-
gicas 

4 3 4 48 5 

N12 Entregar produtos e serviços com maior qualidade 4 3 4 48 6 

N24 Criação e divulgação dos SLAs (Acordo de Nível de Serviço) 
dos serviços de TI.  

3 4 4 48 7 

N13 Melhorar o suporte aos usuários 4 3 3 36 8 

N19 Criação de um processo de avaliação sistêmica dos SLAs 
acordados com  
fornecedores 

3 3 4 36 9 

N20 Ampliar abrangência e qualidade das consultas e acompanha-
mento gerencial dos sistemas de informação. 

3 3 4 36 10 

N21 Processo de software (desenvolvimento, manutenção e geren-
ciamento)   
definido para embasar as contratações de serviços de de-
senvolvimento   
e manutenção de sistemas de informação. 

3 3 4 36 11 

N02 Comitê de Governança composto por representantes das di-
versas áreas  

3 3 3 27 12 

N05 Conhecimento do Plano Estratégico de TI em toda organiza-
ção 

3 3 3 27 13 

N08 Promover o desenvolvimento da equipe de Governança de TI 3 3 3 27 14 

N23 Criação e divulgação de um portfólio de serviços de TI, 
formalizado e  
mensurável. 

2 3 3 18 15 

N03 Revisão das metas/indicadores definidos no planejamento 
estratégico  

2 2 4 16 16 

N04 Adoção de processos para a medição da eficácia da TI  2 2 4 16 17 

N06 Estabelecer processo de avaliação periódica do Referencial 
Estratégico  

2 2 4 16 18 

N29 Processo de Gestão de Incidentes de serviços de TI implan-
tado, formalizado e controlado. 

2 2 4 16 19 

N30 Processo de Gestão de Configuração de serviços de TI im-
plantado, formalizado e controlado. 

2 2 4 16 20 

N25 Criação de uma estratégia para terceirização de serviços 
de TI, incluindo os  
tipos de serviços passíveis de terceirização e método de 
avaliação dos serviços contratados. 

2 2 3 12 21 

N31 Procedimentos de Gestão de Mudanças formalizados 2 2 3 12 22 

N34 Criação de um processo de gestão de capacidade. 2 2 3 12 23 

N14 Aperfeiçoar a gestão orçamentária e contratual de TI 2 2 2 8 24 

N15 Processos internos de TI mapeados, formalizados, mensura-
dos e otimizados. 

2 2 2 8 25 
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N16 Sistemas de informações integrados e documentados, elimi-
nando redundância de dados.  

2 2 2 8 26 

N17 Documentação das bases de dados, dados corporativos e com-
ponentes de software reutilizáveis 

2 2 2 8 27 

N18 Aprimorar o trabalho de identificação de necessidades, 
buscando priorizar os sistemas que terão maior valor agre-
gado à instituição como um todo. 

2 2 2 8 28 

N22 Utilização de consultorias para atuais diretrizes e práti-
cas em TI  

2 2 2 8 29 

N27 Ampliação e modernização da infraestrutura de rede (pontos 
de rede,  
ambiente de produção, quantidade de computadores nas pon-
tas e  
infraestrutura de rede em geral não comportam a demanda 
prevista no  
período de abrangência do PDTI).  

2 2 2 8 30 

N33 Gestão de ativos de informação relacionados a TI no ambi-
ente operacional 

2 2 2 8 31 

N35 Revisão do contrato do Serviço de Impressoras 2 2 2 8 32 

N36 Revisão do contrato do serviço de Rede Local (Suporte Ope-
racional e Suporte de Rede) 

2 2 2 8 33 

N37 Revisão do contrato de serviço de Fábrica de Software. 2 2 2 8 34 

N38 Revisão do contrato de serviço de Manutenção de Equipamen-
tos de Rede. 

2 2 2 8 35 

N39 Revisão do contrato de serviço de Cabeamento e Infraestru-
tura. 

2 2 2 8 36 

N01 Implantar e disseminar modelo padrão de mercado para Go-
vernança de TI 

1 2 1 2 37 

N07 Garantir a conformidade com novos processos e políticas 
implementadas 

1 1 2 2 38 

N26 Criação de política de atualização de Patches de Segurança 
nos ativos de TI 

1 1 1 1 39 
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9. PLANO DE ME-
TAS 
 

Plano de Metas consiste em identificar, considerando-se as necessidades priori-
zadas, as metas a serem perseguidas durante o período de execução do PDTI.  As 
metas estabelecem ou contribuem para um, ou mais de um, objetivo de negócio da 
organização.  

A tabela a seguir apresenta as metas do PDTI baseadas nas necessidades que por 
sua vez, estão relacionadas aos objetivos estratégicos sugeridos no item 7.1.3. 

Meta Descrição Origem Objetivo 
Estrat. 

M01	 Estruturar e otimizar os processos de TI através 
da implementação do BPM – Business Process Mana-
ger (Gerenciamento dos Processos de Negócio) 

N15 OE.01, 
OE.07, 
OE.10 

M02	 Utilizar novas ferramentas e tecnologias visando 
à melhoria do desempenho da organização 

N11 OE.02, 
OE.03, 
OE.06 

M03	 Realizar melhoria continua dos serviços atuais 
de TI 

N04, N07, 
N09, N10, 
N12, N13 

OE.02, 
OE.03, 
OE.06, 
OE.08 

M04	 Integrar a área Estratégica com a Governança de 
TI 

N03, N05, 
N06 

OE.05 

M05	 Criar e consolidar o comitê de Governança de TI N01, N02, 
N08 

OE.05 

M06	 Promover a qualidade de sistemas e informações 
através da disciplina de Engenharia de Software 

N16, N17, 
N18, N20 

OE.02, 
OE.06, 
OE.10, 
OE.11 

M07	 Implementar política de atualização continuada 
de Hardware e Software em toda organização 

N27 OE.02, 
OE.03, 
OE.06, 
OE.10 

M08	 Implementar práticas ITIL para Gerenciamento de 
Serviços de TI 

N21, N29, 
N30, N31, 
N33, N34 

OE.03, 
OE.06, 
OE.10 

M09	 Criar, implementar e testar em períodos acorda-
dos, a política de Recuperação de Desastre 

N28 OE.04, 
OE.10 

M10	 Implementar nível mínimo de Segurança da Infor-
mação 

N26, N32 OE.04, 
OE.10 
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M11	 Distribuir a toda organização o portfólio de 
serviços executados por terceiros e devidos 
SLA´s acordados 

N19, N23, 
N24 

OE.03, 
OE.06, 
OE.08 

M12	 Utilizar empresas terceirizadas de TI para ga-
rantir a manutenção da infraestrutura e sistemas 
atuais 

N22, N25 OE.06 

M13	 Manter os contratos de serviços de TI revisados 
e atualizados 

N14, N35, 
N36, N37, 
N38, N39 

OE.03 

M14	 Adequar gestão financeira para área de TI N14 OE.09 

 

Onde: 

Meta Mxx – Identificação das metas do PDTI. 
Descrição Descritivo das metas do PDTI. 
Origem Nxx – Indica quais necessidades deram origem à meta. 
Objetivo Estratégi-
co 

OE.xx – Indica a que Objetivos Estratégicos a meta está 
alinhada. 

 

 

9.1– OBSERVAÇÕES COMPLEMEN-
TARES 
 

v Equipe interna de TI – O PDTI não contempla equipe interna já que a Prefeitu-
ra Municipal de Palmeira entende que TI é ferramenta para alavancar melhores 
resultados em sua atividade final, sendo assim, os serviços de TI são todos 
terceirizados.  

v Terceirização – Levando em consideração o item acima, o PDTI reforça em seu 
Objetivo Estratégico (M12) a contínua utilização de empresas especializadas 
com foco em TI. Entendendo ser ação muito positiva, inteligente e visionária 
do gestor, permite desta maneira, abrir vagas no município para profissionais 
ainda mais necessários aos órgãos.  

v Indicadores – O indicador mensura o cumprimento da meta e devidas necessida-
des através de um ou vários tipos de valores. O contratado tem por padrão 
considerar que tal item fica mais conciso descrito no Plano de Ação em con-
junto com seu devido cronograma, obtendo desta forma, a visão completa do to-
do. 

v Diretrizes – Estão implicitamente descritas por intermédio dos Objetivos Es-
tratégicos. 
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10. PLANO DE       
GESTÃO DE PESSO-
AS 
 

A Prefeitura Municipal de Palmeira, conforme indicado no item 9.1, prefere a 
terceirização de recursos humanos na TI por entender ser uma ação muito mais 
positiva e inteligente, a manter equipe própria, sendo reforçado por essa Con-
sultoria.  

Dessa maneira, exclui-se do escopo o devido plano para gestão de pessoas a área 
de TI. Contudo, é abordado sugestão para a criação do Comitê de Governança de 
TI. 

 

10.1 – EQUIPE DO COMITÊ DE 
GOVERNANÇA DE TI 
 

O Comitê de Governança de TI, doravante CGTI, pode ser entendida como a autori-
dade e a responsável pelas decisões referentes ao uso de TI.  Tem como objetivo 
garantir a realização bem-sucedida dos esforços para o uso de TI, desde a sua 
definição com o alinhamento estratégico, influenciado pelo contexto, até a men-
suração dos seus impactos no desempenho da Prefeitura e demais Secretarias.  

Também tem a atribuição de validar o Planejamento Estratégico de TI que contém 
dentre outras coisas a visão de futuro para a TI na organização.  

Sendo tal PDTI, emitido em sua primeira edição pela Prefeitura Municipal de Pal-
meira e lembrando que a TI é apenas ferramenta organizacional, tal comitê tem 
como principal função neste momento, a implantação e monitoramento das ações a 
serem realizadas por este.  

Logo, a equipe conterá a quantidade mínima de pessoas, seguindo as diretivas 
sugeridas nesta seção.  Com as próximas edições do PDTI, espera-se que a equipe 
aumente e evolua em conhecimento e maturidade, criando assim, outros objetivos e 
ações estratégicas para a governança da Prefeitura e órgãos relacionados. 

O CGTI é parte integrante das melhores práticas de mercado e segue o padrão CO-
BIT, no entanto, a sugestão inserida nos itens a seguir, estão adaptados à rea-
lidade da Prefeitura Municipal de Palmeira.  
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10.1.1 – ORGANOGRAMA FUNCIONAL 
 

Abrange as áreas de atuação descritas no item 8.1, correspondendo integralmente 
a todas elas. Servirá também para identificar os responsáveis no Plano de Ações 
(item 11).   

 

 

 

 

 

 

10.1.2 – CONSTITUIÇÃO DO CGTI  
 

Na fase de Constituição, é realizada a definição das características do Comitê 
em uma organização pública. Também pode significar a revisão dessas caracterís-
ticas, que são as seguintes: 

• Finalidades; 
• Natureza; 
• Tipo; 
• Competências; 
• Composição. 

 

Os processos que compõem a fase de constituição do CGTI são: 

A. Constituir grupo de trabalho; 
B. Identificar diretrizes e expectativas; 
C. Propor regimento interno; 
D. Emitir parecer jurídico; 
E. Realizar alterações nas portarias; 
F. Submeter à autoridade máxima; 
G. Avaliar minutas das portarias; 
H. Publicar portarias. 

 

Como referencial, a SISP possui um manual explicativo para tal atividade, o qual segue as normas 
do modelo público federal. 

 

 

10.1.3 – FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 
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Para evitar ruído na comunicação é fundamental que todas as atividades sejam 
claramente definidas e transmitidas. Cada integrante precisa saber exatamente 
quais suas responsabilidades e papéis no processo em questão. 

Seu principal objetivo então, é proporcionar o alinhamento e clareza das infor-
mações ao estabelecer expectativas e metas para a equipe. 

As atribuições das responsabilidades precisam ser formalizadas junto a equipe e 
documentadas – evitando qualquer dúvida ou conflito quando das demandas designa-
das. 

A coluna quantidade indica o mínimo de integrantes nas funções especificadas que 
deverão vir de diferentes áreas da Prefeitura e Secretarias. 

As responsabilidades podem e devem ser reavaliadas em paralelo ao desenvolvimen-
to do PDTI. 

 

FUNÇÃO QTDE RESPONSABILIDADES 

Executivo Sê-
nior 

01 

• Patrocinar a implantação do PDTI; 
• Garantir que a equipe tenha os recursos necessários 

para desenvolver o trabalho; 
• Estimular o desenvolvimento da equipe; 
• Garantir que toda a instituição siga as novas dire-

tivas; 
• Garantir recursos financeiros. 

Auditoria 02 

• Garantir a implantação do PDTI através da supervi-
são constante dos prazos e ações descritas; 

• Reportar problemas e discrepâncias ao Executivo Sê-
nior imediatamente; 

Estratégico 02 

• Ponto focal entre a organização e o comitê, com re-
lação aos assuntos Estratégicos do PTDI. 

• Supervisionar a implementação das necessidades N01 
a N15 (item 8.2) 

• Garantir que o cronograma seja cumprido e/ou acor-
dar novas datas com o comitê; 

• Reportar problemas e discrepâncias ao comitê, o 
qual deverá criar ações corretivas; 

• Comunicar todas as áreas da instituição sobre o an-
damento do PDTI; 

• Reportar ao comitê quinzenalmente um relatório de 
status contendo ações finalizadas, problemas, mu-
danças, e assim por diante. 

Informação 02 

• Ponto focal entre a organização e o comitê, com re-
lação aos assuntos de Informação do PTDI. 

• Supervisionar a implementação das necessidades N16 
a N21 (item 8.2) 

• Garantir que o cronograma seja cumprido e/ou acor-
dar novas datas com o comitê; 

• Reportar problemas e discrepâncias ao comitê, o 
qual deverá criar ações corretivas; 

• Comunicar todas as áreas da instituição sobre o an-
damento do PDTI; 

• Reportar ao comitê quinzenalmente um relatório de 
status contendo ações finalizadas, problemas, mu-
danças, e assim por diante. 

Serviços 02 

• Ponto focal entre a organização e o comitê, com re-
lação aos assuntos de Serviços do PTDI. 

• Supervisionar a implementação das necessidades N22 
a N25 (item 8.2) 
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• Garantir que o cronograma seja cumprido e/ou acor-
dar novas datas com o comitê; 

• Reportar problemas e discrepâncias ao comitê, o 
qual deverá criar ações corretivas; 

• Comunicar todas as áreas da instituição sobre o an-
damento do PDTI; 

• Reportar ao comitê quinzenalmente um relatório de 
status contendo ações finalizadas, problemas, mu-
danças, e assim por diante. 

Infraestrutura 02 

• Ponto focal entre a organização e o comitê, com re-
lação aos assuntos de Infraestrutura do PTDI. 

• Supervisionar a implementação das necessidades N26 
a N34 (item 8.2) 

• Garantir que o cronograma seja cumprido e/ou acor-
dar novas datas com o comitê; 

• Reportar problemas e discrepâncias ao comitê, o 
qual deverá criar ações corretivas; 

• Comunicar todas as áreas da instituição sobre o an-
damento do PDTI; 

• Reportar ao comitê quinzenalmente um relatório de 
status contendo ações finalizadas, problemas, mu-
danças, e assim por diante. 

Demandas 02 

• Ponto focal entre a organização e o comitê, com re-
lação aos assuntos de Demandas do PTDI. 

• Supervisionar a implementação das necessidades N35 
a N39 (item 8.2) 

• Garantir que o cronograma seja cumprido e/ou acor-
dar novas datas com o comitê; 

• Reportar problemas e discrepâncias ao comitê, o 
qual deverá criar ações corretivas; 

• Comunicar todas as áreas da instituição sobre o an-
damento do PDTI; 

• Reportar ao comitê quinzenalmente um relatório de 
status contendo ações finalizadas, problemas, mu-
danças, e assim por diante. 

 

 

 

10.1.4 – CONSULTORIA EXTERNA 
 

Sendo de interesse da Prefeitura Municipal de Palmeira, a mesma poderá contratar 
uma consultoria externa para ajudar na implantação do PDTI, total ou parcialmen-
te. Uma grande vantagem ao utilizar-se de tal recurso, é trazer conhecimento e 
expertise para toda a equipe de governança e a instituição como um todo.    

Pode-se elencar também o benefício de garantir, não havendo maiores empecilhos, 
a execução das atividades dentro dos prazos estipulados, já que a consultoria 
deve possuir profissionais capacitados nas áreas afins. 
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11. PLANO DE 
AÇÕES 
 

O Plano de Ações é o planejamento do acompanhamento e execução das ações previs-
tas no PDTI, com identificação dos principais responsáveis (área que responderá 
pelo resultado da ação), demais envolvidos e recursos identificados como neces-
sários.  

Mais adiante os recursos que se relacionam a capacitação de pessoal serão deta-
lhados na seção Plano de Pessoas e os recursos financeiros necessários para as 
ações serão tratados em detalhes na seção Plano de Investimento e Custeio. 

As ações são um conjunto de tarefas que deverão ser cumpridas para que, em con-
junto, tenham o objetivo de produzir o alcance da meta associada, no prazo esta-
belecido no Plano de Metas. A seguir são apresentadas as ações do PDTI. 

 

ME 
TA DESCRIÇÃO ORIGEM RESPONSÁVEL PRA- 

ZO 
RESULTADO ESPERADO 

(INDICADORES) 

M01 Estruturar e otimizar os processos de 
TI através da implementação do BPM – 
Business Process Manager (Gerencia-
mento dos Processos de Negócio) 

N15 Estratégico 2018 01 - Processos formali-
zados e criados através 
do BPM. 
02 - Divulgação dos pro-
cessos a toda institui-
ção 

01 - Mapear processos internos relacionados a TI usando padrão BPM; 
02 - Sugerir melhorias; 
03 - Formalizar os processos; 
04 - Definir indicadores; 
05 - Definir método de avaliação e melhoria de processos. 

M02 Utilizar novas ferramentas e tecnolo-
gias visando à melhoria do desempenho 
da organização 

N11 Estratégico 2019 01 - Conhecimento dos 
padrões e plataformas 
tecnológicas de maior 
utilização no mercado. 
02 - Documentação das 
novas tecnologias. 
03 - Implementação do 
novo padrão. 

01 - Identificar e documentar padrão de plataformas e arquiteturas tecnológicas que se ade-
quam a instituição; 
02 - Planejar a transição para os padrões definidos; 
03 - Implementar padrão de plataformas e arquiteturas tecnológicas; 
04 - Definir mecanismos de controle de plataformas e arquiteturas tecnológicas. 

M03 Realizar melhoria continua dos servi-
ços atuais de TI 

N04, 
N07, 
N09, 
N10, 
N12, 
N13 

Estratégico 2019 01 - Auditorias executa-
das mensalmente. 
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01 - Auditar Meta 01; 
02 - Auditar Meta 02; 
03 - Auditar Meta 07; 
04 - Auditar Meta 08; 
05 - Auditar Meta 11. 
 
- As ações da Meta 03 parecem redundantes, no entanto, garantem a implantação das metas jus-
tamente pela redundância. 
- A equipe para essa auditoria DEVE ser totalmente diferente da equipe de implementação das 
metas citadas; 
- As discrepâncias encontradas devem ser reportadas imediatamente ao comitê para ações corre-
tivas. 

M04 Integrar a área Estratégica com a 
Governança de TI 

N03, 
N05, 
N06 

Estratégico 2018 01 - Modelo oficializado 
formalmente; 
02 - Início das reuni-
ões. 

01 - AÇÕES DEPENDENTES DA META 05; 
02 - Adotar um modelo de alinhamento estratégico; 
03 - Descrever e oficializar o modelo a ser utilizado; 
04 - Apresentar formalmente a equipe de Governança a equipe Estratégica; 
05 - Definir e formalizar agenda de reuniões para alinhamento de processos, melhorias, entre 
outros; 
05 - Sugerir alterações nas metas/indicadores de TI definidos no planejamento estratégico 
atual. 

M05 Criar e consolidar o comitê de Gover-
nança de TI 

N01, 
N02, 
N08 

Estratégico 2018 01 - Publicação em edi-
tal oficial, destacando 
o Comitê de Governança e 
devidas funções. 
02 - Capacitação da 
equipe 

01 - Constituir grupo de trabalho; 
02 - Avaliar governança de TI; 
03 - Identificar diretrizes e expectativas; 
04 - Propor finalidades; 
05 - Propor natureza e tipo; 
06 - Propor competências; 
07 - Propor composição; 
08 - Propor regimento interno; 
09 - Submeter à autoridade máxima; 
10 - Publicar em documento oficial; 
11 - Capacitar a equipe em governança de TI; 
12 - Disseminar o conhecimento em governança de TI na instituição. 
 
- O item 10 Plano de Gestão de Pessoas, sugere a formação inicial do Comitê com as devidas 
funções                               e responsabilidades. 
- Usar como referencial o documento da SISP - GUIA DE COMITÊ DE TI. 

M06 Promover a qualidade de sistemas e 
informações através da disciplina de 
Engenharia de Software 

N16, 
N17, 
N18, 
N20 

Informação 2019 01 - Item 06 da Meta 08 
implementado; 
02 - Documentação audi-
tada; 
03 - Sistemas atualiza-
dos com as devidas me-
lhorias. 

01 - Definir metodologia (ver item 06 - Meta 08); 
02 - Formalizar a metodologia junto as empresas responsáveis pelo desenvolvimento; 
03 - Solicitar a documentação de cada sistema dentro dos padrões criados; 
04 - Elaborar um estudo sobre as condições atuais das bases de dados, pontos de redundância e 
sistemas; 
05 - Avaliar os processos internos e identificar necessidades de sistemas integrados para su-
porte a estes processos; 
06 - Auditar documentação entregue e comparar com o estudo efetuado; 
07 - Implementar melhorias nos sistemas e/ou desenvolvimento de novos sistemas conforme re-
sultado do item acima. 

M07 Implementar política de atualização 
continuada de Hardware e Software em 
toda organização 

N27 Infraestrutura 2018 
e 
2019 

01 - Iniciar atualiza-
ções tecnológicas dos 
equipamentos; 
02 - Iniciar a legaliza-
ção dos softwares, espe-
cialmente Microsoft; 
03 - Garantir que a re-
novação dos computadores 
esteja sendo feita. 
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01 - Elaborar estudo para melhorias na infraestrutura (Hardware): 
        a) Rede Local e Metropolitana (incluindo ativos); 
        b) Armazenamento (Storage); 
        c) Backup; 
        d) Impressoras e dispositivos multiuso; 
        e) Servidores. 
02 - Elaborar estudo para legalização de softwares:  
        a) Microsoft; 
        b) Adobe; 
        c) outros. 
03 - Renovar o parque computacional (notebooks/desktops) e auditar ações; 
04 - Implementar melhorias de infraestrutura (item 01) e auditar ações; 
05 - Iniciar a legalização de softwares e auditar ações. 

M08 Implementar práticas ITIL para Geren-
ciamento de Serviços de TI 

N21, 
N29, 
N30, 
N31, 
N33, 
N34 

Informação,  
 
Infraestrutura 

2019 01 - Framework ITIL im-
plantado (adequado às 
necessidades da insti-
tuição) 

01 - Optar por capacitação interna ou contratação de empresa terceirizada para essa meta; 
02 - Implantar o processo de Gestão de Incidentes e devidas ferramentas de apoio; 
03 - Implantar o processo de Gestão de Configuração e devidas ferramentas de apoio; 
04 - Implantar o processo de Gestão de Mudanças e devidas ferramentas de apoio; 
05 - Implantar o processo de Gestão de Capacidade (incluindo política de atualização dos 
equipamentos) e devidas ferramentas de apoio; 
06 - Definir metodologia de identificação de necessidades e priorização de serviços de siste-
mas (manutenção e desenvolvimento) e devidas ferramentas de apoio. 

M09 Criar, implementar e testar em perío-
dos acordados, a política de Recupe-
ração de Desastre 

N28 Infraestrutura 2019 01 - Documento criado e 
oficializado; 
02 - Um (1) teste efetu-
ado. 

01 – Pré-planejamento das atividades; 
02 – Avaliação da vulnerabilidade e definição das exigências do projeto; 
03 – Avaliação de impacto no negócio; 
04 – Definição detalhada das exigências; 
05 – Desenvolvimento do plano de recuperação de desastre; 
06 – Plano de teste/simulação; 
07 – Programa de manutenção; 
08 – Testes iniciais e implementação. 

M10 Implementar nível mínimo de Segurança 
da Informação 

N26, 
N32 

Infraestrutura 2018 01 - Implantação dos 
controles definidos, bem 
como sua formalização 
junto a instituição. 

01 - Avaliar a necessidade de contratação de consultoria em segurança de TI; 
02 - Definir a Política de Segurança da Informação; 
03 - Definir os controles de segurança da informação de TI; 
04 - Implantar os controles definidos; 
05 - Estabelecer procedimentos de inventário e classificação de ativos de informação da TI. 

M11 Distribuir a toda organização o port-
fólio de serviços executados por 
terceiros e devidos SLA´s acordados 

N19, 
N23, 
N24 

Informação,  
Serviços 

2018 01 - Portfólio criado e 
oficializado. 
02 - Portfólio distribu-
ído a toda instituição 

01 - Criar portfólio de serviços efetuados por empresas terceiras. O documento deve conter no 
mínimo: 
        a) Qual o SLA (Nível de Serviço) acordado para cada serviço e empresa responsável; 
        b) Método de avaliação pelo usuário final por serviço e empresa; 
02 - Divulgar o portfólio em toda a Prefeitura e órgãos associados que se utilizem dos servi-
ços de TI. 

M12 Utilizar empresas terceirizadas de TI 
para garantir a manutenção da infra-
estrutura e sistemas atuais 

N22, 
N25 

Serviços 2018 01 - Política de tercei-
rização de serviços de 
TI criado e/ou revisado. 

01 - Criar e/ou revisar a estratégia para terceirização de serviços de TI; 
02 - Contratar e/ou revisar e renovar serviços existentes; 
03 - Contratar consultoria para serviços específicos e de acordo com a política criada. 

M13 Manter os contratos de serviços de TI 
revisados e atualizados 

N14, 
N35, 
N36, 
N37, 
N38, 

Estratégico,  
 
Demandas 

2018 01 - Contratos revisados 
e atualizados de acordo 
com as políticas em vi-
gor. 
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N39 

01 - Implementar Meta 14;  
02 - Revisão do contrato do Serviço de Impressoras 
03 - Revisão do contrato do serviço de Rede Local (Suporte Operacional e Suporte de Rede) 
04 - Revisão do contrato de serviço de Fábrica de Software. 
05 - Revisão do contrato de serviço de Manutenção de Equipamentos de Rede. 
06 - Revisão do contrato de serviço de Cabeamento e Infraestrutura. 
07 - Reportar e corrigir discrepâncias nos contratos. 
 
- As ações 02 a 07 podem ser efetuadas independentemente da ação 01 estar finalizada; 

M14 Adequar gestão financeira para área 
de TI 

N14 Estratégico 2018 01 - Capacitação da 
equipe; 
02 - Formalização dos 
processos. 

01 - Treinamento em gestão orçamentária de TI; 
02 - Treinamento em gestão contratual de TI; 
03 - Definir e formalizar procedimento de planejamento de contratação de TI e gestão de con-
tratos; 
04 - Definir e formalizar procedimento de controle orçamentário de TI. 

 

 

Onde: 

Coluna Descrição 

Meta Identificador da Meta correspondente ao item 9 do PDTI. 
Descrição Descrição da Meta. 
Origem Corresponde às necessidades que geraram determinada meta. 
Responsável Quem dentro do Comitê de Governança é responsável pela meta.  
Prazo Quando deve ser finalizada a meta. 
Resultado Espe-
rado 

Quais os indicadores que garantem o cumprimenta da meta. 

 

 

 

 

11.1 – METAS COMO PROJETOS 
 

A utilização da ferramenta de Gestão de Projetos, vem de encontro com a implan-
tação deste PTDI e suas metas, pois, quando bem empregada, agrega várias compe-
tências de uma só vez, Gestão de Recursos, Gestão Financeira, Gestão de Tempo, 
Gestão de Comunicação e outras mais. 

A instituição fazendo-se valer desse recurso, percebe de imediato: 

• Melhoria na capacidade de planejamento; 
• Melhoria na qualidade dos produtos/serviços gerados; 
• Melhor fluxo da comunicação entre as áreas; 
• Aprimoramento da Gestão do Conhecimento Organizacional; 
• Decisões baseadas na corporação como um todo, e não em áreas individuais; 
• Melhoria da imagem da organização; 
• Garantia da satisfação dos usuários; 
• Maior clareza na percepção dos impactos dos projetos na organização. 
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  Caso opte-se pela Gestão de Projetos, seguem algumas informações iniciais a se 
considerar: 

• De suma importância fazer valer primeiramente o item 15, Fatores Críticos 
para a Implantação do PDTI; 

• Há casos que é melhor subdividir em outros projetos, como por exemplo, a 
meta 08. 

• Cada projeto deve ter seu Líder de Projeto e este(a), deve estar na equipe 
(item 10.1.1) referente a meta. 

• O Líder de Projeto deve responder por apenas um (1) projeto, devido a car-
ga de trabalho de sua área original. 

• Cada projeto deve contar, dentro do possível, com um especialista naquela 
área (SME – Subject Matter Expert), o qual pode ser interno ou externo 
(Consultoria); 

• Em se utilizando de Consultoria (10.1.1) para a implantação do PDTI, a 
mesma deverá ter a expertise de Gestão de Projetos, e assim, ajudar a 
equipe. 
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12. PLANO             
ORÇAMENTÁRIO 
 

No Plano Orçamentário estão relacionados os investimentos em equipamentos, sof-
twares, treinamentos, aquisições, contratações, entre outros necessários à manu-
tenção e expansão dos serviços de TI na Prefeitura Municipal de Palmeira, de 
acordo com o Plano de Metas e Ações. 

Importante ressaltar que os valores demonstrados são estimados e deverão ser 
reavaliados, pelo Comitê de Governança e a alta administração da Prefeitura, no 
início da implementação de cada meta, ajustando dessa maneira o curso das ações. 
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INVESTIMENTO 
ANUAL (R$) 

ME 
TA DESCRIÇÃO PRAZO QTDE INVESTIMENTO 

ESTIMADO (R$) 2018 2019 

M01 

Estruturar e otimizar os processos 
de TI atraves da implementação do 
BPM – Business Process Manager 
(Gerenciamento dos Processos de 
Negócio) 

2018 1 70.000,00 70.000,00 0,00 

M02 
Utilizar novas ferramentas e tecno-
logias visando à melhoria do de-
sempenho da organização 

2019 1 600.000,00 100.000,00 500.000,00 

M03 Realizar melhoria continua dos 
serviços atuais de TI 2019   0,00 0,00 0,00 

M04 Integrar a área Estratégica com a 
Governança de TI 2018 1 25.000,00 25.000,00 0,00 

M05 

Criar e consolidar o comitê de 
Governança de TI 2018   

11 - Capacitar a equipe em gover-
nança de TI;   7 4.200,00 29.400,00 0,00 

M06 
Promover a qualidade de sistemas 
e informações atraves da disciplina 
de Engenharia de Software 

2019 1 70.000,00 35.000,00 35.000,00 

M07 

Implementar política de atualização 
continuada de Hardware e Software 
em toda organização 

2018/2019   

01 - Atualização de Hardware   1 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 

02 - Licenciamento de Softwares   1 900.000,00 450.000,00 450.000,00 

M08 Implementar práticas ITIL para 
Gerenciamento de Serviços de TI 2019 1 280.000,00 140.000,00 140.000,00 

M09 
Criar, implementar e testar em 
períodos acordados, a política de 
Recuperação de Desastre 

2019 1 260.000,00 60.000,00 210.000,00 

M10 Implementar nível mínimo de Segu-
rança da Informação 2018 1 25.000,00 25.000,00 0,00 

M11 

Distribuir a toda organização o 
portfólio de serviços executados 
por terceiros e devidos SLA´s 
acordados 

2018 1  0,00 0,00 0,00 

M12 
Utilizar empresas terceirizadas de 
TI para garantir a manutenção da 
infraestrutura e sistemas atuais 

2018  1 0,00 0,00 0,00 

M13 Manter os contratos de serviços de 
TI revisados e atualizados 2018  1 0,00 0,00 0,00 

M14 

Adequar gestão financeira para 
área de TI 2018   

01 - Treinamento em gestão orça-
mentária de TI;   3 2.800,00 8.400,00 0,00 

02 - Treinamento em gestão contra-
tual de TI;   2 3.000,00 6.000,00 0,00 

       
       
       
    

Total 2018 1.548.800,00   

    
Total 2019   1.935.000,00 

       

    

Investimento 
Geral - 2 anos 

3.483.800,00 
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PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2018 
 

		 		 2018 
ME 
TA DESCRIÇÃO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

M01 
Estruturar e otimizar os 
processos de TI através 
da implementação do BPM 

    17.500 17.500 17.500 17.500             

M02 

Utilizar novas ferramentas 
e tecnologias visando à 
melhoria do desempenho 
da organização 

    10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

M04 Integrar a área Estratégica 
com a Governança de TI 12.500 12.500                     

M05 

Criar e consolidar o comitê 
de Governança de TI                         

11 - Capacitar a equipe em 
governança de TI;   29.400                     

M06 

Promover a qualidade de 
sistemas e informações 
através da disciplina de 
Engenharia de Software 

2.913 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 

M07 

Implementar política de 
atualização continuada de 
Hardware e Software em 
toda organização 

                        

01 - Atualização de 
Hardware 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

02 - Licenciamento de  
Softwares 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 

M08 
Implementar práticas ITIL 
para Gerenciamento de 
Serviços de TI 

11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.670 11.670 

M09 

Criar, implementar e testar 
em períodos acordados, a 
política de Recuperação de 
Desastre 

            10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

M10 
Implementar nível mínimo 
de Segurança da Informa-
ção 

      8.333 8.333 8.334             

M12 

Utilizar empresas terceiri-
zadas de TI para garantir a 
manutenção da infraestru-
tura e sistemas atuais 

Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir 

M14 

Adequar gestão financeira 
para área de TI                         

01 - Treinamento em ges-
tão orçamentária de TI;             8.400           

02 - Treinamento em 
Gestão Contratual de TI;       6.000                 

TOTAL	MENSAL	ESTIMADO	 114.579 143.983 129.583 143.916 137.916 137.917 130.483 122.083 122.083 122.083 122.087 122.087 

 

 

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO EM 2018 

R$ 1.548.800,00 + Valor Definido na Meta 12 
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PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2019 

 

 

 

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO EM 2019 

R$ 1.935.000,00 + Valor Definido na Meta 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

		 		 2019 
ME 
TA DESCRIÇÃO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

M02 

Utilizar novas ferramentas 
e tecnologias visando à 
melhoria do desempenho 
da organização 

41.670 41.670 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666 

M06 

Promover a qualidade de 
sistemas e informações 
através da disciplina de 
Engenharia de Software 

2.913 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 

M07 

Implementar política de 
atualização continuada de 
Hardware e Software em 
toda organização 

                        

01 - Atualização de 
Hardware 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

02 - Licenciamento de 
Softwares 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 

M08 
Implementar práticas ITIL 
para Gerenciamento de 
Serviços de TI 

11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.666 11.670 11.670 

M09 

Criar, implementar e testar 
em períodos acordados, a 
política de Recuperação de 
Desastre 

17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 

M12 

Utilizar empresas terceiri-
zadas de TI para garantir a 
manutenção da infraestru-
tura e sistemas atuais 

Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir Definir 

TOTAL	MENSAL	ESTIMADO	 161.249 161.253 161.249 161.249 161.249 161.249 161.249 161.249 161.249 161.249 161.253 161.253 



PDTI	–	PLANO	DIRETOR	DE	TECNOLOGIA	DA	INFORMAÇÃO	

MUNICÍPIO	DE	PALMEIRA	-	PR	 44	
	

12.1 – CONSIDERAÇÕES 
 

v Todos os valores estão baseados em pesquisas junto a empresas nacionais do 
ramo da Tecnologia da Informação, no ano corrente ao desenvolvimento deste 
documento. 

 
v Parte-se do pressuposto que a maioria das metas utilizarão recursos externos, 

como um Consultor ou empresa de Consultoria. 
 
v A palavra “Definir” (meta 12), impõe que os valores das Consultorias deverão 

ser adicionados mês a mês, além dos valores de investimentos ali contidos.  
 
v Para as metas com até 6 parcelas de investimento, suas datas foram sugeridas, 

no entanto, as que possuem treinamentos, foram agendadas para o início do 
ano, ajudando assim a equipe do Comitê de Governança, a entender e planejar 
melhor aquela meta. 
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13. PLANO DE       
GESTÃO DE RISCOS 
 

O plano de gestão de riscos identifica os principais riscos que podem resultar 
na não execução total ou parcial deste PDTI, impactando o alcance das metas e a 
realização do que foi previsto. 

Para cada risco identificado, analisou-se a probabilidade e impacto de ocorrên-
cia, aplicando-se 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. 

 

Grau de Probabili-
dade 

Definição 

Baixa Estima-se em menor que 30% a chance deste evento de risco 
ocorrer. 

Média Estima-se entre 30 e 70% a chance deste evento de risco 
ocorrer. 

Alta Estima-se em maior que 70% a chance deste evento de risco 
ocorrer. 

 

 

Grau de Impacto Definição 

Baixo 

• Os efeitos do evento de risco são baixo ou mesmo im-
perceptíveis; 

• Na maioria das vezes, o custo da prevenção do risco 
é maior que o custo do evento do risco. Quando esses 
eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do 
projeto ou atividade, podem ser facilmente reparados 
e ajustados, não causando ameaças ao sucesso do pro-
jeto. 

Médio 

• Os efeitos são moderados; 
• Quando esses eventos afetam o custo, o prazo ou a 

qualidade do projeto ou atividade, podem ser repara-
dos e ajustados, entretanto os impactos podem afetar 
o plano do projeto, necessitando de repactuação de 
prazos e custos. 

Alto 

• Os efeitos do evento são elevados; 
• Quando esses eventos afetam o custo, o prazo ou a 

qualidade do projeto ou atividade, somente podem ser 
reparados através de replanejamento, necessitando de 
renegociação de prazos e custos entre as partes. 

 



PDTI	–	PLANO	DIRETOR	DE	TECNOLOGIA	DA	INFORMAÇÃO	

MUNICÍPIO	DE	PALMEIRA	-	PR	 46	
	

 

Após a classificação, realizou-se o planejamento de respostas aos riscos com 
maior probabilidade e impacto, estabelecendo as estratégias para mitigar sua 
ocorrência, bem como o plano de contingência para redução de impacto no caso da 
ocorrência do risco. Ressalta-se que a análise realizada neste plano se comple-
menta pela avaliação realizada quando do planejamento específico das ações a 
serem conduzidas. 

 

# RISCO CONSEQUÊNCIAS PROBABILI-
DADE 

IM-
PACTO MITIGAÇÃO CONTIN- 

GÊNCIA 
R
1 

Enfraqueci-
mento da 
atuação do 
Comitê de 
Governança 
de TI  

• Perda de 
fórum cen-
tralizado 
para, dentre 
outros, de-
bate e prio-
rização das 
demandas de 
TI, com pre-
juízo à go-
vernança de 
TI do órgão. 

Média Alto 

• Manter canal 
permanente 
de articula-
ção com os 
responsá-
veis; 

• Realizar as 
reuniões 
previstas 
pelo Comitê; 

• Reforçar a 
necessidade 
de represen-
tação efeti-
va das áreas 
no Comitê. 

• Comunicação 
direta com 
o nível es-
tratégico 
da Prefei-
tura Muni-
cipal de 
Palmeira 
para garan-
tir que o 
Comitê seja 
pró ativo e 
mantenha 
suas ativi-
dades per-
tinentes de 
acordo. 

R
2 

Falta de 
expertise em 
tecnologias 
específicas 
e/ou novas 

• Inviabilida-
de de im-
plantação de 
novas tecno-
logias; 

• Atrasos nos 
projetos e 
nos proces-
sos de con-
tratação;  

Alta Médio 

• Utilização 
de parcerias 
para reali-
zação de 
ações de ca-
pacitação; 

• Terceiriza-
ção, quando 
oportuno, de 
atividades 
técnicas es-
pecializa-
das. 

• Utilização 
de parceri-
as para re-
alização de 
ações de 
capacita-
ção; 

• Terceiriza-
ção, quando 
oportuno, 
de ativida-
des técni-
cas especi-
alizadas. 

R
3 

Insuficiên-
cia de orça-
mento ara 
condução das 
atividades e 
ações pre-
vistos no 
PDTI 

• Atrasos nas 
atividades e 
ações; 

• Suspensão 
e/ou cance-
lamento de 
atividades e 
ações. 

Alta Médio 

• Permanente 
comunicação 
com o nível 
estratégico 
quanto à si-
tuação fi-
nanceira 
corrente. 

• Reprioriza-
ção das de-
mandas con-
duzido pelo 
Comitê de 
Governança. 

R
4 

Falta de 
alinhamento 
entre o vo-
lume de de-
mandas pre-
vistas no 
PDTI e a 
capacidade 
produtiva 
das demais 
áreas cor-
responsáveis 

• Atrasos nos 
processos de 
contratação, 
devido a re-
trabalhos; 

• Impossibili-
dade de se 
informar um 
prazo às 
áreas deman-
dantes para 
atendimento 
das demandas 
apresenta-
das. 

Alta Médio 

• Planejamento 
prévio com 
as áreas 
corresponsá-
veis pela 
condução das 
demandas, 
envolvendo a 
definição de 
níveis de 
serviço. 

• Articulação 
direta com 
o nível es-
tratégico 
para garan-
tir envol-
vimento de 
todos os 
envolvidos; 

• Reprioriza-
ção das de-
mandas con-
duzido pelo 
Comitê de 
Governança.  

R Resistência • O objetivo Alta Alto • Conscienti- • Fazer valer 
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5 interna para 
implantação 
dos novos 
processos de 
Gestão e 
Serviços de 
TI 

de evitar 
fraudes, er-
ros, inefi-
ciências e 
crises na 
instituição, 
será compro-
metida. 

• As necessi-
dades dos 
clientes in-
ter-
nos/externos 
deixarão de 
serem aten-
didos com 
qualidade. 

zação das 
equipes por 
parte dos 
coordenado-
res de 
áreas.  

• Fazer apro-
var a deli-
beração que 
torna obri-
gatório o 
uso dos no-
vos proces-
sos de Ges-
tão e Servi-
ços de TI 

a norma pe-
la autori-
dade regi-
mental. 

• Desenvolver 
palestras 
mensais pa-
ra todas as 
áreas. 

R
6 

Falta de 
apoio da 
alta admi-
nistração da 
Prefeitura 
para norma-
tização e 
execução dos 
processos 

• Redução pro-
gressiva da 
qualidade 
dos serviços 
prestados 
pela TI e 
prejuízo no 
cumprimento 
das metas do 
PDTI. 

Alta Alto 

• Conscienti-
zação cons-
tante da al-
ta adminis-
tração por 
parte dos 
integrantes 
do Comitê de 
Governança. 

• Promover 
palestra 
educativa 
com ajuda 
de parcei-
ros de ne-
gócios. 

R
7 

Falta de 
estrutura 
interna (co-
nhecimento, 
experiência, 
pessoal) 
para execu-
ção do PDTI 

•  

Alta Alto 

• Terceiriza-
ção das ati-
vidades para 
empresa es-
pecializada. 

• Capacitação 
dos inte-
grantes res-
ponsáveis 
pelo PDTI 

• Terceiriza-
ção das 
atividades 
para empre-
sa especia-
lizada. 

 

 

A figura abaixo apresenta a matriz de exposição do risco com a representação de 
cada risco identificado na tabela acima: 

 

 

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
E
 

ALTO 
 R2, R3, 

R4 
R5, R6, 

R7 

MÉDIO 
 

 R1 

BAIXO 
   

  BAIXO MÉDIO ALTO 

  IMPACTO 
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14. PROCESSO DE   
REVISÃO DO PDTI 
 

A partir de sua publicação, de forma a sempre refletir as reais necessidades da 
Instituição, seu alinhamento com o negócio, e sua adequação ao processo orçamen-
tário da Instituição, segundo as orientações do Comitê de Governança de TI da 
Prefeitura Municipal de Palmeira, o PDTI é um documento “vivo” que deve ser re-
visado 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, pelo menos a cada quatro (4) meses, de modo a atualizar diretrizes, 
planos e, principalmente, consolidar a proposta orçamentária de TI para o exer-
cício seguinte. 

A responsabilidade para a revisão do PDTI é do Comitê de Governança. 

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.  

Então, sugere-se que haja um motivo relevante, devidamente justificado, para a 
atualização do documento, de forma que não haja alterações que prejudiquem a 
finalidade do instrumento. 

Vale ressaltar que às alterações do PDTI só tem validade, com a devida aprovação 
pelo Comitê de Governança. 
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15. FATORES CRÍ-
TICOS PARA IM-
PLANTAÇÃO DO 
PDTI 
 

Todo planejamento requer condições favoráveis à sua efetiva execução. Em insti-
tuições públicas, o apoio da alta administração e o consequente patrocínio ins-
titucional são os condutores que impulsionam os fatores críticos de sucesso para 
a condução das ações previstas neste PDTI. 

Os fatores críticos de sucesso se referem às condições que devem, necessariamen-
te, ser satisfeitas para que o PDTI alcance a efetividade esperada e se torne um 
importante instrumento para o aperfeiçoamento da governança do órgão, de acordo 
com os itens abaixo descritos:   

1. Participação ativa da Prefeitura Municipal de Palmeira no monitoramento do 
PDTI;  

2. Apoio da alta direção da Prefeitura Municipal de Palmeira.  
3. Criação e fortalecimento do Comitê de Governança de TI (CGTI), que dentre 

suas atribuições deve monitorar o alcance das metas das ações listadas 
neste PDTI;  

4. Fortalecimento da equipe de planejamento de TI (CGTI), responsável pela 
elaboração e revisões periódicas do PDTI;  

5. Comprometimento das áreas responsáveis pela execução das ações na presta-
ção tempestiva à CGTI de informações sobre o seu andamento;  

6. Disponibilidade de recursos orçamentários e humanos proporcionais ao desa-
fio proposto neste PDTI;  

A execução desse processo dota tal PDTI da legitimidade e do reconhecimento ne-
cessários para que ele seja o indutor da mudança, bem como que sirva de nortea-
dor a todos os agentes envolvidos e necessários à condução das ações aqui pre-
vistas, conforme planejado. 

Finalmente, destacam-se como elementos fundamentais ao sucesso da implementação 
deste PDTI: 

1. Comprometimento de todos os níveis de gestão da organização, em um proces-
so participativo, a fim de gerar adesões, entusiasmo e motivação; 
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2. Ser implementado em etapas, disseminando a visão futura de TI para o ambi-
ente produtivo da organização, de forma a possibilitar a adequada capaci-
tação e readaptação do corpo funcional, principalmente do nível operacio-
nal, que será fortemente afetado pela remodelagem dos processos organiza-
cionais; 

3. Ser entendido como instrumento dinâmico e contínuo, não se configurando um 
evento único e pontual. 

 

 

15.1 – MONITORAMENTO DO PDTI 
 

O monitoramento dos projetos e ações que integram o PDTI é um fator fundamental 
para o seu sucesso, e conforme descrito anteriormente, é de responsabilidade do 
Comitê de Governança.  

Instrumentos de planejamento que não sofrem monitoramento contínuo tendem a fi-
car desatualizados e obsoletos e, como consequência, serem descartados pela or-
ganização. 

Como premissa, a instância designada formalmente para acompanhamento das ações é 
o Comitê de Governança, que se reúne quinzenal/mensalmente e é composto por re-
presentantes de todas as unidades administrativas da instituição. 

 

 

15.2 – OUTROS FATORES CRÍTI-
COS 
 

Notadamente, é percebido em inúmeras organizações, sejam públicas ou privadas, a 
recorrência de fatores conhecidos.  Logo, reforçamos a necessidade de evidenciá-
las.  

 

1. Orçamento – Importante que o orçamento da TI seja compatível com as demandas 
de infraestrutura e recursos necessários a execução do PDTI. 
 
2. Política e Interesse da Administração Superior – Será necessário o envolvi-
mento da Alta Direção na execução do PDTI. O PDTI deve se manter alinhado e in-
tegrado às estratégias do negócio da instituição de forma a contribuir efetiva-
mente com os objetivos estratégicos, independente de eventuais mudanças na dire-
ção, por questões técnicas ou políticas. A execução e o acompanhamento do PDTI 
deverá ser prioridade e sua institucionalização deverá ser feita via instrumen-
tos oficiais, como Resolução ou Portaria. 
 
3. Credibilidade – É fundamental que haja credibilidade no instrumento PDTI. 
Esta credibilidade só será alcançada com a prática de rituais de gestão adequa-
dos para este fim, como reuniões de análise tática, acompanhamento dos indicado-
res e metas, acompanhamento da execução dos projetos, etc. Reconhecer as con-
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quistas e objetivos alcançados na implantação do PDTI é uma forma de sedimentar 
a cultura de metas, resultados e objetivos na Instituição. 
 
4. 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. (Item 10.1.3 – Auditoria) 
 
5. 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 pon-
tos a melhorar, bem como as correções de rumos necessárias à execução do PDTI. 
Sendo possível, manter toda a instituição informada das principais ações e obje-
tivos. 
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16. CONSIDERA-
ÇÕES FINAIS 

 

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 organi-
zação. Para que as ações de TI sejam efetivas, é imprescindível que estejam ali-
nhadas aos objetivos estratégicos, para não se correr 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 efeti-
va para o alcance desses objetivos. 

Durante a execução deste trabalho, procurou-se atender aos normativos pertinen-
tes, as melhores práticas preconizadas pelo COBIT e as recomendações de órgãos 
de controle e reguladores. Assim, uma vez concebido e formalizado, o PDTI 
2018/2019, agora na sua primeira revisão, deverá se constituir um importante 
instrumento de gestão e norteador das decisões cotidianas. 

Tão importante quanto à concepção e suas atualizações periódicas, torna-se impe-
rativo que o PDTI seja continuamente monitorado na sua execução, a fim de que, 
por meio da mensuração dos indicadores, seja possível visualizar de forma atua-
lizada e precisa a evolução do cumprimento da missão institucional da área de 
TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


