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1. APRESENTAÇÃO  
 

Este documento trata-se do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação da Prefeitura Municipal de Caruaru para o biênio 2023-2024.  

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é 

definido segundo a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação: IN 

SLTI/MPOG 04/2014, como uma ferramenta que norteia investimentos em 

tecnologia da informação visando atender às necessidades de TI alinhado ao 

planejamento estratégico de uma organização. O planejamento é uma obrigação 

legal, conforme a Constituição Federal de 1988, no Art. 174: 

 

Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado. (BRASIL, 1988).  

 

As práticas relacionadas à governança de TI recomendam que qualquer 

instituição, pública ou privada, para que possa realizar uma gestão eficiente dos 

recursos da área de TI, conte com um planejamento no qual estejam relacionadas 

às metas da instituição associadas às ações que a área de TI terá que executar 

para o seu alcance. 

Constituindo-se como um instrumento dinâmico de planejamento, deverá ser 

atualizado quando identificadas mudanças no ambiente interno ou externo, sendo 

também revisado anualmente.    

 

2. INTRODUÇÃO 

 
Este Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC) 

abrange o biênio 2023-2024, tendo como finalidade planejar e orientar as ações, 

sempre em conformidade com as condutas institucionais das secretarias, 

autarquias e órgãos integrados desta Prefeitura. Ele é o instrumento responsável 

para auxiliar a gestão a alcançar uma maior qualidade na prestação de serviços 

de TIC, contribuindo para um bom planejamento e na administração eficaz dos 

recursos disponibilizados. 
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O plano servirá como guia para gerir ações, e implementá-las, e é de 

fundamental importância o alinhamento com os planos e com as estratégias 

organizacionais, para que se obtenha os resultados esperados. 

Este PDTIC é composto de princípios norteadores e as diretrizes 

associadas. De maneira geral, os capítulos seguintes abordam a atual estrutura 

de TI, as necessidades, o plano consolidado de metas e ações, e os riscos que 

possam vir a comprometer o sucesso dos objetivos previstos nesta ferramenta. 

Estão integradas a este documento as demandas e a participação efetiva dos 

órgãos que integram a Prefeitura Municipal de Caruaru.  

O alinhamento com as estratégias da organização está referenciado junto 

ao Plano de Governo do Município, compreendendo o período de 2022 a 2024, os 

tópicos extraídos relacionam-se junto à dimensão de Planejamento, Governança, 

Gestão Participativa e Transparente. 

 

3. LISTA DE TERMOS E ABREVIAÇÕES 

 
Na tabela abaixo estão descritas os termos e expressões contidas neste 

documento. 

 

TERMOS E ABREVIAÇÕES 

TERMO DESCRIÇÃO 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AMTTC Autarquia de Mobilidade Transporte e Trânsito de Caruaru 

BI Business Intelligence 

CEACA Central de Abastecimento de Caruaru 

CGM Controladoria Geral do Município 

COBIT 
Control Objectives for Information and related 
Technology 

CPREV Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru 

EGTI Estratégia Geral de TI 

FCC Fundação de Cultura de Caruaru 

GUT Gravidade, Urgência e Tendência 

ISO International Organization for Standardization 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 
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PMBOK Project Management Body of Knowledge 

LOA Lei de Diretrizes Orçamentárias 

NBR Norma Brasileira 

PDSIC Plano Diretor de Segurança da Informação 

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

PGM Procuradoria Geral do Município 

PMC Prefeitura Municipal de Caruaru 

PPA Plano Plurianual 

RNP Rede Nacional de Pesquisas 

SAAS Software as a Service 

SAD Secretaria de Administração 

SDR Secretaria de Desenvolvimento Rural 

SDSDH Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

SECOP Secretaria de Ordem Pública 

SEDETEC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa 

SEDUC Secretaria de Educação e Esportes 

SEFAZ Secretaria da Fazenda 

SEGOD Secretaria Executiva de Tecnologia e Governo Digital 

SEGOV Secretaria de Governo 

SEPLAG Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão 

SESP Secretaria de Serviços Públicos 

SISP Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 

SLA Service Level Agreement 

SIURB Secretaria de Infraestrutura e Obras 

SMS Secretaria de Saúde 

SPM Secretaria de Políticas para Mulheres 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

TI Tecnologia da Informação 

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação 

TR Termo de Referência 

URB Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru 

Tabela 1 – Lista de abreviações 
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4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 
Os elementos técnicos para elaboração deste plano, tomaram como base os 

documentos de maior relevância abresentados na tabela abaixo, considerando os 

conceitos e normas adequadas para o processo de gestão e governança em TIC. 

 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

ABNT NBR ISO IEC 27001:2013 - Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

Esta Norma especifica os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente 

um sistema de gestão de segurança da informação. 

ABNT NBR ISO IEC 27002:2015 - Códigos de práticas para a Gestão de Segurança da 
Informação 

É uma norma que deve ser utilizada em conjunto com a IEC 27001 e apresenta um conjunto completo 

de controles que auxiliam a aplicação. 

ABNT NBR ISO IEC 27003:2015 - Diretrizes para implantação de um sistema de gestão da 
segurança da informação 

Esta Norma foca os aspectos críticos necessários para a implantação e projeto bem-sucedido de um 

Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI) 

Acórdão Nº 1.603/2008 - TCU - Plenário 

Decisão do órgão com objetivo de coletar informações acerca dos processos de aquisição de bens e 

serviços de TI, de segurança da informação, de gestão de recursos humanos de TI, e das principais 

bases de dados e sistemas da Administração Pública Federal. 

Acórdão Nº 2.094/2004 - TCU - Plenário 

Decisão do órgão com objetivo de avaliar a legalidade e oportunidade das aquisições de bens e 

serviços de informática. 

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988 - Art. 174 

“Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 

da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 

público e indicativo para o setor privado.” 

Decreto n° 1048/1994 e n° 7579/2011 - Composição do SISP - Sistema de Administração dos 
Recursos de Informação e Informática, da Administração Pública Federal 

Regula o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos 

recursos de informação e informática dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional. 

Decreto nº 3505/2000 - Política de Segurança da Informação 

Institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal. 

Guia de Elaboração de PDTI do SISP – Versão 2.0 - 2016 

Documento do SISP (Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação) onde 

encontram-se orientações para a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). 

Instrução Normativa - IN n°04/2014 

Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação (TI). 

Instrução Normativa em Gestão de Segurança da Informação. GSI/PR n° 01/2008 
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Documento para aprovar orientações para Gestão de Segurança da Informação e Comunicações que 

deverão ser implementadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e 

indireta. 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) de Caruaru 

Instrumento para a gestão dos recursos de TI elaborado pela Prefeitura Municipal de Caruaru para o 

biênio 2019/2020.  

Planos Diretores de Tecnologia da Informação de outras 9 entidades públicas e privadas 

Foram estudados e avaliados planos diretores de TI das seguintes instituições: Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), Justiça Federal da 5ª Região, Governo da Bahia, Governo da 

Paraíba, Prefeitura de Diamantina, Prefeitura de Santos, Prefeitura de Salto, Governo do Rio de 

Janeiro e Governo do Paraná. 

Tabela 2 – Lista de documentos de referência 
 

5. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PDTIC 

 
O PDTIC da Prefeitura Municipal de Caruaru, é um plano contendo metas 

e um conjunto de ações previstas para serem executadas, visa atingir os objetivos 

estabelecidos de melhoria na prestação de serviços às secretarias e autarquias 

finalísticas, tendo como propósito aprimorar os processos de forma contínua, 

progredindo com a eficiência da gestão dos recursos públicos, resultando num 

melhor serviço prestado à população. 

 A metodologia adotada para a criação deste PDTIC foi baseada no modelo 

de referência a partir do Guia Prático do Sistema de Administração dos Recursos 

de Tecnologia da Informação (SISP) e na estrutura de metas da Estratégia Geral 

de Tecnologia da Informação (EGTI) segundo ilustrado na Figura 1, que consiste 

em três fases principais de processos: Preparação, onde consolida-se os 

documentos de referência, a definição dos princípios e diretrizes norteadores, e a 

identificação das estratégias da organização; Diagnóstico, apresentando a atual 

situação da TI, juntamente com as necessidades da área; e Planejamento, que 

define as ações para corresponder às necessidades levantadas e priorizadas, 

através do plano de metas e ações.  

Figura 1 – Fases do Processo de Elaboração do PDTI 
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6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES  

 
Neste tópico, estão dispostos os princípios e diretrizes que norteiam o processo 

de tomada de decisões. Eles atuam principalmente nas estratégias relevantes para as 

quais o departamento de Tecnologia da Informação deve se alinhar em um 

determinado objetivo. Os princípios (apresentados na Tabela 3) definem o ponto inicial 

para conduzir o planejamento, e as diretrizes (apresentadas na Tabela 4) se 

apresentam como instruções para atingir a finalidade esperada.  

 

CÓDIGO PRINCÍPIOS 

P01 Planejamento dos investimentos destinados a recursos, bens e serviços de TIC. 

P02 
Eficiência na prestação de suporte aos processos de TIC, visando integração e 

alinhamento às estratégias da organização.  

P03 
Fomento ao desenvolvimento do quadro de profissionais de TIC, estimulando à 

integração de serviços, e a concretização dos resultados. 

P04 
Uso racional dos recursos disponíveis de TIC, visando a melhoria da qualidade e da 

produtividade de processos. 

P05 
Estímulo às políticas de segurança da informação, assegurando o controle de 

processos e normas.  

P06 Estímulo à melhoria contínua da infraestrutura relacionada a TIC. 

P07 Estímulo à melhoria da eficácia dos processos de TI. 

P08 
Garantia de governança de processos junto às normas, e aos padrões éticos de 

conduta. 

P09 Revisões anuais do PDTIC. 

P10 Garantia de transparência na gestão de TIC, de acordo com as leis vigentes. 

Tabela 3 – Princípios de TI 

 
CÓDIGO DIRETRIZES 

D01 Fomentar a governança de TIC. 

D02 Promover inovação e criatividade na gestão, contribuindo para o mapeamento e 

otimização de processos. 

D03 Contratação de produtos e serviços de TIC em conformidade ao planejamento de 

objetivos e metas, para eficácia de resultados. 

D04 Garantir integração entre os sistemas, para promover mais disponibilidade, aumento 

da produtividade e otimização dos recursos de TIC. 

D05 Estimular a adoção de metodologia de desenvolvimento de sistemas, procurando 

assegurar padronização, integridade e segurança.  

D06 Estimular a constante melhoria contínua da infraestrutura de TIC. 

D07 Adequar a força de trabalho às necessidades organizacionais. 

Tabela 4 – Diretrizes de TI  
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 Nesse sentido, os princípios e diretrizes propostos nas tabelas 1 e 2, acima, 

determinarão a partir do planejamento, o ponto de partida e o caminho a ser trilhado 

para a consecução dos objetivos estratégicos e das metas propostas neste PDTIC.   

 

7. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA ORGANIZAÇÃO  
 

O Plano de Governo do Município de Caruaru é a referência utilizada para 

garantir o alinhamento estratégico das iniciativas de TIC expostas neste documento. 

O referido plano abrange o período de 2021 a 2024 e tem por finalidade fornecer o 

direcionamento das ações e iniciativas que os diversos órgãos municipais precisam 

empreender para atingir os objetivos pretendidos, promovendo o desenvolvimento 

sustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto tecnológico, tudo isso voltado 

para a criação de um ambiente mais justo, saudável e próspero para todos os 

cidadãos do município.    

Para correlacionar os fundamentos que regem este Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação e Comunicação com o Plano de Governo do Município, estão 

apresentados na Tabela 5, dois objetivos estratégicos do Plano de Governo que 

incitam as ações de tecnologia no sentido do alinhamento com a estratégia maior do 

município, estabelecendo iniciativas para tal fim.  

 

PLANO DE GOVERNO CARUARU (2021-2024) 

ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO 

 
E01 

Estimular a inovação na gestão pública para gerar mais e melhores 

resultados para a sociedade. 

 
E02 

Promover a modernização dos serviços públicos por meio da 

simplificação dos processos e da tecnologia da informação, garantindo 

ao cidadão um atendimento mais rápido e eficiente. 

Tabela 5 – Estratégia do Plano de Governo de Caruaru (2021 a 2024) 

 
Neste sentido a governança de TIC tem o papel de suportar a estratégia do 

governo do modo mais eficiente e abrangente possível levando em conta os recursos 

vigentes e previstos no orçamento, garantindo que sejam implementados mecanismos 

de governança de tecnologia que permitam Avaliar, Direcionar e Monitorar a 

Estratégia a ser implementada no  PDTIC, considerando cinco pontos focais 

preconizados pelo COBIT 5 (Control Objectives Information Technology) da ISACA ® 
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(Information System Audit Association) que são: Entrega de Valor, Gestão de Riscos, 

Gestão de Recursos, Mensuração do Desempenho e o Alinhamento Estratégico, 

conforme ilustrado na Figura 2. 

. 

 

Figura 2 – Cinco pontos de atenção para implementação de governança de TI  

Fonte: ITGI COBIT 

 
 
8. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TIC  

 
A estrutura organizacional das secretarias está inserida na lógica do modelo 

temático de gestão composto por quatro eixos estratégicos e integrados, conforme o 

organograma apresentado na . 
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Figura 3 – Estrutura Organizacional da Prefeitura de Municipal de Caruaru 

 

Como pode-se observar na , a Prefeitura Municipal de Caruaru não conta 

com um órgão exclusivamente dedicado ao desenvolvimento estratégico de 

tecnologia; entretanto, os recursos humanos de TI encontram-se distribuídos em 

algumas autarquias e secretarias, conforme apresentado na Tabela 6. 
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QUADRO ATUAL AMBIENTE TI POR ÓRGÃOS 

Eixos Órgãos 

Funções 

TOTAL 
Gerente  

de TI 
Desenvolvedor 

Web  
Designer 

Analista de 
Tecnologia 

Analista de 
Dados, e/ou BI 

Analista de 
Suporte 
Técnico 

Analista 
de Rede 

Estagiário 
de TI 

E
IX

O
 1

 

SEDUC 1 - - - - 1 - 2 4 

SMS 3 2 - - - 2 - 5 12 

SDSDH - - - - - 3 - - 3 

SPM - - - - - - - - 0 

E
IX

O
 2

 

SEDETEC - 1 - - - - - - 1 

SDR - - - - - - - - 0 

CEACA - - - - - 1 - - 1 

FCC - - - - - - - - 0 

E
IX

O
 3

 

SIURB - - - - - 1 - - 1 

SESP - - - - - 1 - - 1 

SECOP - - - - - 3 - - 3 

URB - - - - - 1 - - 1 

AMTTC - - - - - 1 - - 1 

E
IX

O
 4

 

SEFAZ - - - - - - - - 0 

SEPLAG 2 - - 1 1 - - - 4 

SAD 1 1 - - - 2 1 2 7 

PGM - - - - - - - - 0 

CGM - - - - - - - - 0 

CPREV - - - - - - - - 0 

SEGOV - - - - - - - - 0 

TOTAL 7 4 0 1 1 16 1 9 39 

Tabela 6 – Distribuição de profissionais de TI nas secretarias e autarquias 
 

Observa-se que a maioria dos profissionais atuam no suporte técnico (41%), 

seguido por estagiários (23%), cargos gerenciais (18%), desenvolvedores (10%) e por 

fim, os analistas (7%).  

Observa-se, a partir desses números, que há um desbalanceamento entre 

algumas funções e, naturalmente, uma necessidade de reanalisar o atual quadro à luz 

dos desafios propostos pela gestão no que diz respeito à implantação de um Governo 

Digital no contexto das Cidades Inteligentes. 

 
9. REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TIC  

 
 Neste item é apresentado o cenário desejado para reorganização da estrutura 

interna de TIC para que a prefeitura de Caruaru melhor atenda os desafios que o 

governo digital de um município impõe. Para tal, faz-se necessário que haja uma 
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reestruturação das áreas que lidam com tecnologia, centralizando todas as ações de 

TIC numa só área para assim garantir que seja possível estabelecer o processo de 

governança de TIC na prefeitura. 

 
9.1 Proposta de Estrutura Orgânica para a área de TIC 
 

 Com a finalidade de se estabelecer um processo de governança de TIC na 

prefeitura e considerando o desafio proposto pelo gestor maior do município em incluir 

Caruaru no rol das Cidades Inteligentes do Brasil, faz-se necessário que todas as 

ações e iniciativas voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicações sejam 

avaliadas numa visão corporativa. A elaboração do planejamento para este tema 

precisa contemplar todas as necessidades da instituição, além de possibilitar a 

otimização do uso dos recursos humanos e financeiros, e o ajuste de processos 

organizacionais no sentido de dar maior agilidade e eficiência nas entregas e 

prestação de serviços. 

 É sabido que para viabilizar uma nova estrutura organizacional é necessário que 

se coadunem uma série de condições, incluindo a financeira e a política, as quais 

exigem negociação e planejamento para viabilizar a sua implementação. Todavia, 

face à importância estratégica desse tema, não se poderia deixá-lo de fora deste plano 

por entender que, tendo uma abrangência bienal, será possível, ainda durante sua 

vigência, implementar algum modelo que atenda às necessidades.  

 Neste sentido, com o objetivo de iniciar um estudo para a implementação de uma 

estrutura orgânica que centralize as ações e iniciativas de TIC para o município, são 

apresentados abaixo dois modelos, com base em estruturas adotadas por algumas 

prefeituras e órgãos públicos pesquisados, que se configuram como viáveis de serem 

efetivados. 

 

9.1.1 Estrutura Opção 1 
 
 Esta estrutura é considerada como a ideal para atender aos desafios de se 

implementar o conceito de Governo Digital na Prefeitura de Caruaru.  

 Nessa proposta, o tema Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) seria 

tratada de forma centralizada numa secretaria a ser criada, assim, todos os órgãos 

que possuem em seus quadros recursos humanos que atuem com Tecnologia da 
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Informação não mais executariam ações nesse sentido, e os profissionais seriam 

realocados para o novo órgão de TIC da prefeitura. Os processos internos que 

envolvem TIC nas secretarias e autarquias seriam eliminados, passando por uma 

reestruturação geral, já que a tecnologia atua de forma matricial na organização. 

A nova secretaria de TIC seria composta da seguinte forma: 

 

● Assessoria técnica de governança de TIC – Responsável por estabelecer 

quais modelos e frameworks de governança devem ser seguidos pela 

prefeitura, bem como, avaliar o nível de maturidade em governança de TIC a 

partir de processos de avaliações (assessment) regulares baseados nas 

melhores práticas de mercado; 

● Assessoria de Apoio Administrativo e Processos – Responsável por 

intermediar as ações das secretarias executivas com a Secretaria de 

Administração na condução dos processos aquisitivos, bem como, responsável 

pela modelagem, manutenção e auditoria dos processos internos das 

secretarias e suas gerências; 

● Chefia de Gabinete – Responsável por assessorar o secretário nos assuntos 

administrativos da prefeitura; 

● Secretaria Executiva de Segurança da Informação – Responsável pela 

implementação e cumprimento da Política de Segurança da Informação e 

Comunicações da prefeitura. Esta secretaria executiva deverá conter a 

Gerência de Monitoramento da Segurança da Informação, que será o “espelho” 

do Centro de Monitoração da Segurança da Informação (SOC, do inglês, 

Security Operation Center), serviço a ser contratado; 

● Secretaria Executiva de Sistemas de Informação e Qualidade de Dados – 

Responsável pelo estudo e implantação de recursos computacionais que 

utilizem inteligência de dados (business intelligence) e outras modernas 

tecnologias como: inteligência artificial, computação cognitiva, aprendizagem 

de máquina, além do desenvolvimento de aplicações multiplataformas. Esta 

secretaria deverá possuir duas gerências: a Gerência de Desenvolvimento de 

Sistemas e Aplicativos; e a Gerência de Inteligência de Negócios e Qualidade 

de Dados; 
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● Secretaria Executiva de Redes e Telecomunicações – Responsável pela 

ampliação, implementação e monitoramento da rede corporativa da prefeitura, 

bem como, da infraestrutura de telecomunicações e de servidores em nuvem 

que suportam as operações dos processos da instituição e suas aplicações. 

Esta executiva deverá possuir duas gerências: uma que trata da operação e 

manutenção da rede, que espelha o serviço a ser contratado de Centro de 

Monitoramento de Redes (NOC, do inglês, Network Operation Center); e outra 

que lidará com o suporte técnico e manutenção do parque computacional 

próprio da prefeitura.  

A Figura 4 apresenta a proposta detalhada acima. 
 

Figura 4 – Organograma Secretaria de Tecnologia e Governo Digital (SEGOD) 

 
9.1.2 Estrutura Opção 2 
 

 Esta proposta é considerada mais simples e leva em consideração uma eventual 

inviabilidade financeira e política para se implementar uma estrutura mais robusta e 

capaz de atender de forma mais efetiva todos os desafios impostos a um processo de 

Governo Digital. A solução em questão viabiliza o exercício da Governança de TIC, 

mediante a relotação e concentração de todos os recursos humanos que executam 
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processos de Tecnologia da Informação e Comunicações para a atual Secretaria 

Executiva de Tecnologia e Governo Digital (SEGOD), que assumiria a coordenação 

de tudo o que seja relacionado à TIC na prefeitura. 

 É importante salientar que, sendo uma secretaria executiva, ela continuará 

subordinada a uma Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG), não 

tendo a autonomia e agilidade necessárias para exercer plenamente a estratégia de 

governança e os planos decorrentes das estratégias, visto que, não cabe a uma 

secretaria executiva cuidar de estratégias, já que é um órgão tático. Suas iniciativas 

precisarão passar por mais uma instância de validação antes de chegarem ao nível 

estratégico e isto certamente afetará a agilidade das entregas. 

 Nesta proposta alternativa, a Secretaria Executiva de Tecnologia e Governo 

Digital pertencente atualmente à SEPLAG, seria constituída de sete gerências, onde 

cinco delas já estavam previstas na proposta mais robusta (opção 1); entretanto, com 

a inviabilidade da proposta mais robusta, essas gerências passam a desempenhar 

também um papel tático, além do operacional. As outras duas gerências atuariam em 

uma função de apoio, tanto do ponto de vista da implementação e monitoração da 

governança de TIC na prefeitura, quanto no apoio aos processos administrativos que 

envolvem as aquisições de serviços e de bens de TIC.  

O organograma desta opção é apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Organograma da Secretaria Executiva de Tecnologia e Governo Digital (SEGOD) 
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Conforme citado anteriormente, foram apresentados neste documento apenas 

dois modelos considerados factíveis, entretanto, variações destes podem e devem ser 

avaliadas no decorrer da vigência deste plano de modo a que se encontre aquele mais 

adequado aos interesses da instituição. 

 

9.2 Reorganização dos Recurso Humano de TIC 
 
 O estabelecimento de uma governança de TIC trará diversos benefícios, dentre 

os quais, a otimização de esforços, a redução de custos e a realização de um 

planejamento integrado refletirá num atendimento mais ágil e eficaz para com as 

demandas do município. 

 A Tabela 7 apresenta a quantidade de profissionais que atualmente atuam com 

TI e a estimativa futura, considerando as opções fornecidas no item 9.1 para 

reestruturação organizacional, objetivando implementar uma governança de TIC, 

organizar os processos que envolvem tecnologia, e alinhar suas ações com as 

diretrizes e metas estabelecidas e validadas no Núcleo Gestor da Prefeitura. 

 

CARGO 
QUANT  
ATUAL 

QUANTITATIVO  
OPÇÃO 1* 

QUANTITATIVO 
OPÇÃO 2** 

Secretário Executivo 1 3 1 

Chefe de Gabinete 0 1 0 

Administratdor de Rede 0 2 2 

Assessoria Técnica para Governança de TIC 0 1 0 

Assessoria de Apoio Administrativo e Processos 0 1 0 

Analista de Dados e/ou BI 1 3 3 

Analista de Infraestrutura 0 2 2 

Analista de Rede 1 3 3 

Analista de Suporte Técnico (Manutenção) 16 6 6 

Analista de Tecnologia 1 1 1 

Analista em Segurança 0 3 3 

Assistente Administrativo 0 1 1 

Desenvolvedor 4 4 4 

Engenheiro de Dados 0 1 1 

Estagiário 9 2 2 

Gerente de TI 7 5 7 

Web Designer 0 1 1 

Total 40 40 37 

Tabela 7 – Adequação de Quadro de Profissionais de TI1 

                                                                 
1 * Estrutura organizacional de secretaria **Estrutura organizacional de secretaria executiva 
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 Observa-se que nos quadros da PMC existem 31 profissionais e 9 estagiários 

trabalhando com Tecnologia da Informação que estão lotados nas diversas 

secretarias e autarquias. No planejamento inicial apresentado acima, sugere-se que 

alguns desses profissionais sejam relocados de função e, naturalmente, treinados 

para que possam exercer novas atividades. Entretanto, apesar dessa estratégia de 

reutilização de profissionais, ainda se faz necessário a captação de outros 

profissionais especializados no mercado, tais como: engenheiro de dados, analista de 

dados e assessoria técnica de governança e a de apoio a processos etc. 

 É importante salientar que haja uma contratação de serviços voltada para a 

substituição temporária das atuais equipes técnicas enquanto esses profissionais 

estiverem sendo treinados para o exercício das novas funções. 

 Pretende-se, a princípio, realizar a requalificação técnica dos profissionais nos 

seguintes temas: Segurança da Informação, Web Design, Business Intelligence e 

Administração de Redes. 

 

10. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC  
 

Tendo em vista a constante evolução e o impacto que a área de TIC tem sobre 

qualquer organização, em especial sobre os órgãos públicos, é fundamental que esta 

área seja considerada de forma estratégica pela gestão, pois caberá a ela a 

responsabilidade de ser a indutora do uso das novas tecnologias em toda organização 

em prol do aumento da produtividade e agilidade nas entregas de serviços aos 

cidadãos. Neste sentido, em meados de 2022, foi criada a Secretaria Executiva de 

Tecnologia e Governo Digital (SEGOD), ligada à Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEPLAG), com o objetivo de ampliar a visão da tecnologia no 

município e com a missão de integrar todas as ações e iniciativas voltadas para 

Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), inserindo de vez o tema TIC na 

estratégia de governo, de modo a contribuir para otimização dos processos 

organizacionais, ampliar o seu monitoramento e, consequentemente, melhorar a 

qualidade dos serviços prestados à população. 
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A seguir, são apresentados vários componentes estratégicos que norteiam este 

documento e que geram marcos orientativos para a atuação, de forma matricial, da 

área de TIC dentro da organização. 

 

10.1 Missão 
 

Prover soluções de tecnologia da informação e comunicações visando dar 

suporte à gestão municipal, suas secretarias e autarquias, fornecendo os meios 

que possibilitem a prestação de serviços com qualidade à população do município. 

 

10.2  Visão 
 

Tornar-se referência em governança e gestão de Tecnologia da Informação 

e Comunicações na Administração Pública dentre todos os municípios da região 

Nordeste do Brasil. 

 

10.3  Valores 
 
● Inovação – Promover um ambiente que favoreça a implantação de novas 

tecnologias e novas formas de aplicação; 

● Ética – Promover um ambiente eticamente satisfatório para que ambos, servidores 

e população, sintam-se confortáveis em suas interações; 

● Segurança – Prover um ambiente tecnologicamente seguro para que a população 

solicite os serviços disponíveis e os servidores possam realizar suas atividades 

atendendo os requisitos legais, preservando a privacidade e a proteção de dados; 

● Transparência – Prover recursos tecnológicos que favoreçam a transparência das 

informações possíveis de serem disponibilizadas e o acompanhamento dos 

processos, atendendo aos requisitos legais envolvidos; 

● Melhoria Contínua – Promover um ambiente que incentive a busca da excelência 

tecnológica, através de implementação de boas práticas e melhorias incrementais; 

● Eficiência – Garantir o uso sustentável e responsável dos recursos para criação e 

manutenção de um ecossistema tecnológico que atenda às necessidades do 

município; 
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● Eficácia – Promover um ambiente tecnológico que favoreça a desburocratização, 

agilidade, cumprimentos dos processos internos e provisão dos serviços à 

população; 

● Economicidade – Garantir o uso responsável e inteligente de recursos e insumos, 

gerando economia e provendo desenvolvimento e integração de tecnologias; 

● Integração – Prover e promover o uso de tecnologias que possam interagir entre 

si, garantindo a interoperabilidade dos dados e o seu melhor uso para prover 

informações com a qualidade desejada.  

 

10.4  Análise SWOT da TI  
 

A análise de SWOT é um instrumento utilizado para realizar a análise de 

cenários, interno e externo, de uma organização, para identificar aspectos que 

possam impactar o negócio, tais como: fatores ambientais, econômicos, políticos, 

concorrenciais etc.  

SWOT representa um acrônimo em inglês para Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats, ou seja Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.  

Mediante o uso da análise SWOT a gestão amplia seu conhecimento sobre os 

o ambiente ao qual a organização está inserida, avaliando as condições internas 

(Forças e Fraquezas) e externas (Oportunidades e Ameaças) que possam afetar o 

progresso da organização.  

Como o foco deste documento é TIC, esta análise em especial, possibilita que 

a gestão avalie os aspectos internos e externos que tenham a capacidade de impactar 

o uso ou desenvolvimento da tecnologia dentro da organização municipal. Dessa 

forma, os resultados obtidos orientam o caminho a ser seguido, visando a adoção e 

aplicabilidade das tecnologias mais adequadas às necessidades do município. 

Aprofundando o entendimento da análise de SWOT, o tópico de Forças 

(Strengths) é referente aos fatores de criação de valor, como: ativos, habilidades ou 

recursos que o órgão tem à sua disposição. Fraquezas (Weaknesses) são os aspectos 

que desfavorecem o desenvolvimento da organização ou aspectos mal desenvolvidos. 

Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) são causas externas de criação 

e destruição de valor, respectivamente. Elas representam situações às quais a 
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organização não pode controlar, pois emergem de outros fatores, que podem ser de 

ordem demográfica, econômica, política, tecnológica, social, legal, dentre outras.  

Essa análise considera não somente as tendências que beneficiam ou afetam 

a organização, mas também a probabilidade destas ações se tornarem eventos reais.  

Particularizando para a temática de TIC foi construída a Matriz SWOT, 

conforme apresentado na Tabela 8 e o resultado obtido serviu de base para a 

construção do plano PDTIC em questão.  

 
 FORÇAS FRAQUEZAS 

A
M

B
IE

N
T

E
 I

N
T

E
R

N
O

 

Modernização do processo de tramitação e 

digitalização de documentos, atuando na 

eliminação do uso do papel impresso nos 

processos organizacionais. 

Estrutura organizacional de TIC descentralizada. 

Comprometimento e autonomia da equipe de TIC 

em relação aos seus processos. 

Resistência a mudanças dos servidores a 

implementação de novas tecnologias ou mudanças 

de processos. 

Orçamento para projetos de TIC incluídos na 

LOA. 

Quadro funcional insuficiente em quantidade e perfil 

técnico. 

Equipe com conhecimento sobre os processos 

internos da prefeitura. 

Ausência de um planejamento corporativo para as 

iniciativas de TIC. 

Incentivo da alta gestão a implementação de 

projetos e aprimoramento do modelo de 

governança e gestão TIC. 

Comunicação interna deficiente sobre as 

necessidades e projetos das secretarias, gerando 

falta de integração e eficiência entre sistemas. 

Autonomia de inovação e proposição de novas 

soluções. 

Morosidade nos procedimentos decisórios de 

tramitação de licitações, contratações e compras. 

Interesse da gestão do município nos processos 

de desburocratização. 

Tratamento inadequado das Políticas de Segurança 

da Informação e Comunicações. 

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

A
M

B
IE

N
T

E
 E

X
T

E
R

N
O

 

Parcerias com instituições públicas e privadas 
para desenvolvimentos de projetos, parcerias, 
treinamentos, consultoria, eventos etc. na área 

de TIC. 

Remuneração inadequada, bem abaixo do que é 

paga pelo mercado, causando dificuldades na 

captação e retenção dos recursos humanos na área 

de TIC. 

Lançamento de novas tecnologias no mercado, 

possibilitando novas soluções para problemas. 

Crise econômica pós pandemia afetando 

negativamente o orçamento.  

Possibilidade de contratação de serviços 

terceirizados. 

Ataque cibernético que cause a destruição, roubo, 

sequestro ou modificação de dados. 

Possibilidade de adesão aos programas do 

GOVBR. 

Intempéries possam danificar/inutilizar os 

equipamentos que compõem a infraestrutura de TIC. 

Interesse da população em serviços digitais e 

mais modernos. 

Autuação pelo não cumprimento de leis já existentes. 

Tabela 8 – Análise SWOT de TIC 
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11. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC  

 
 Com base nos tópicos anteriores, a dispor sobre Missão, Visão, Valores da TIC 

e a Análise SWOT apresentada, foram definidos objetivos estratégicos, aqui 

agrupados em 4 dimensões: Infraestrutura e Operações, Sistemas e Projetos, 

Recurso Humano e Dados e Inovação. Esses objetivos indicam as estratégias e metas 

que deverão ser realizadas para que o órgão consiga suplantar os desafios 

apresentados através de ações.  

 A Tabela 9 apresenta a associação entre Objetivos Estratégicos, Princípios e 

Diretrizes, tendo estes dois últimos sido definidos nas tabelas 1 e 2 apresentadas 

anteriormente.
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DIMENSÃO COD OBJ DESCRIÇÃO DO OBJETIVO PRINCÍPIOS DIRETRIZES 

ORGANIZAÇÃO E 
RECURSO HUMANO 

OE1 
Reestruturar a área de TIC P02/04/05/06/07/0

8/09/10 
D01 

OE2 Investir na capacitação dos servidores  P01/03 D07 

OE3 
Ampliar a força de trabalho em TIC mediante a captação de novos profissionais 

por meio de concurso público ou como prestação de serviços temporários. 

P01/03 D07 

INFRAESTRUTURA 
E OPERAÇÕES 

OE4 
Promover a governança de TIC e atendimento às demandas legais P02/04/05/06/07/0

8/09/10 
D01/03 

OE5 Ampliação dos serviços na nuvem P06 D04 

OE6 
Manter os equipamentos de TIC atualizados tecnologicamente e em perfeito 

funcionamento 

P06 D03  

SISTEMAS E 
PROJETOS 

OE7 Ampliar a conectividade entre os órgãos da prefeitura P07 D06 

OE8 
Promover a compatibilidade de sistemas para facilitar a interoperabilidade entre 

as soluções 

P07 D05 

OE9 
Promover processos de implantação de Governo Digital na gestão municipal P07/08 D01/02 

DADOS E 
INOVAÇÃO 

OE10 Fomentar a vinda de Empresas de Tecnologia para o Município P05 D02 

OE11 Disseminar e implementar a segurança da informação e comunicação P05 D03/05 

OE12 
Promover o uso de tecnologias que permitam a interoperabilidade de dados para 

a sua análise inteligente. 

P04/P07 D02/05 

Tabela 9 – Objetivos estratégicos de TIC  
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12. INVENTÁRIO DE HARDWARE 

 
 Uma das primeiras ações realizadas após a criação da Secretaria de Tecnologia 

e Governo Digital foi fazer um inventário de computadores (desktops e notebooks), 

considerando suas respectivas qualidades de funcionamento de acordo com as 

secretarias e autarquias do município. O resultado deste trabalho está apresentado 

na Tabela 10 que identifica as condições de funcionamento dos equipamentos a partir 

de 3 possíveis situações:  

● Equipamentos que estão com bom funcionamento; 

● Equipamentos que funcionam precariamente; e  

● Equipamentos que não estão operacionais.  

 

ÓRGÃOS 

DESKTOP NOTEBOOK 

BOM 
FUNCIONAMENTO 

PRECÁRIO 
FUNCIONAMENTO 

NÃO  
FUNCIONAM 

BOM 
FUNCIONAMENTO 

PRECÁRIO 
FUNCIONAMENTO 

NÃO  
FUNCIONAM 

CARUARU 753 199 8 69 18 1 

GABINETE 6 4 0 0 0 0 

SEDUC 156 0 0 28 0 0 

SMS 182 0 2 9 0 0 

SDSDH 48 39 0 3 2 0 

SPM 11 5 2 2 3 0 

SDR 6 4 0 0 0 1 

FCC 6 6 0 0 3 0 

CEACA 12 0 0 0 0 0 

SEDETEC 6 4 2 5 0 0 

SIURB 4 20 0 1 4 0 

URB 33 0 0 0 0 0 

SECOP 19 8 0 2 0 0 

SESP 32 4 0 0 0 0 

AMTTC 24 5 0 1 2 0 

CGM 8 16 1 1 0 0 

PGM 18 0 1 1 0 0 

SEPLAG 8 5 0 9 3 0 

SEFAZ 72 39 0 0 0 0 

SAD 73 40 0 6 0 0 

CPREV 14 0 0 1 1 0 

SEGOV 15 0 0 0 0 0 

Tabela 10 – Inventário de Hardware 
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Nessa seção, do total de desktops de próprio domínio da Prefeitura, 83% se 

apresentam com bom funcionamento, 15% funcionam de maneira razoável e 1% não 

estão mais operacionais. Dos notebooks dispostos, 78% estão com bom 

funcionamento, 20% funcionam de maneira razoável e 1% não estão mais 

operacionais. 

Observa-se que apesar da grande maioria dos equipamentos apresentarem 

estado razoável de funcionamento, boa parte deles está desatualizada 

tecnologicamente e algumas das funções apresentam-se como inadequadas para o 

seu bom exercício. 

O gráfico apresentado na Figura 6 mostra a visão geral do quantitativo de 

computadores distribuídos entre os órgãos administrativos da PMC. As pastas que 

detêm mais máquinas, consequentemente são as que possuem uma maior 

quantidade de servidores, sendo a Secretaria de Saúde com maior número de 

maquinários e o Gabinete com o menor. A Secretaria de Administração não respondeu 

ao questionário, motivo pelo qual aparece sem os dados.   

 

 

Figura 6 – Quantidade  de computadores distribuídos pelas secretarias 

 

13. LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 
 

 Para integrar a etapa de elaboração do diagnóstico de TIC da Prefeitura, foi 

realizada a coleta de informações para construção de um inventário que levou em 
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conta os dados obtidos a partir do resultado da análise de SWOT, daqueles 

identificados nos Objetivos Estratégicos, assim como dos oriundos do levantamento 

dos principais problemas informados pelos órgãos da PMC. Este último foi realizado 

mediante o preenchimento de um questionário livre, que passou por processo de 

classificação pelos próprios gestores, os quais atribuíram uma ordem de prioridade utilizando 

a metodologia GUT (Gravidade – Urgência – Tendência) e que são apresentados a seguir. 

 

13.1 Necessidades elencadas pelos órgãos da PMC 
 
 O processo de elaboração do inventário, teve por finalidade a obtenção de 

informações para a construção do plano de metas e ações. Conforme citado 

anteriormente, o levantamento foi realizado mediante a aplicação de um questionário 

em todas as secretarias e autarquias da Prefeitura. O questionário incitou os gestores 

a identificarem os seus principais desafios. Os responsáveis pelos órgãos envolveram 

as suas equipes de executivos e gerentes em seu preenchimento, justamente por 

possuírem uma visão holística dos processos de suas respectivas pastas. Cada 

resposta foi validada e classificada em grupos direcionadores de necessidades cujas 

respostas foram consolidadas e estão apresentadas no gráfico  da Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Número problemas por classificação 
 



 

31 
 

 O gráfico acima evidencia a concentração de problemas ou possíveis desafios comuns às diversas secretarias. Das respostas 

obtidas, com o maior número de citações, apresentam-se os problemas relacionados a softwares administrativos, a categoria menos 

citada está localizada em desafios legais, citada por apenas 2 vezes. 

 A Tabela 11 resume as respostas de cada órgão, contabilizando o problema de acordo com a categoria estabelecida:  

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC) RELATADOS PELAS 
SECRETARIAS E AUTARQUIAS EM 2022 

  Prob Órgão Descrição do problema Classificação Necessidades 

EIXO 
1 

P01 SMS Fragilidade no suporte da Telefonia Fixa 
(tecnologia antiga, alto custo, centralização da 
abertura de chamados pela SAD, demora do 
atendimento de chamados em serviços de 
urgência) 

TELEFONE Ampliação do número de aparelhos telefônicos, bem 
como de infraestrutura de linhas 

P02 SMS Quadro reduzido de profissionais de TI em 
relação a alta demanda da Rede de Saúde 

RECURSO 
HUMANO 

Aumento do quadro pessoal de TI 

P03 SMS Morosidade no processo de aquisição de 
equipamentos de TI para suporte 

PROCESSO Ajuste/Melhoria nos processos 

P04 SMS Dificuldade na comunicação/suporte com a 
nova empresa de locação de impressoras 

PROCESSO Ajuste/Melhoria nos processos 

P05 SMS Disparidade salarial dos profissionais de TI em 
relação ao mercado de trabalho (evasão dos 
profissionais existentes) 

RECURSO 
HUMANO 

Aumento da valorização do profissional de TI 
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P06 SEDUC Sistema de Monitoramento de Câmeras e 
Alarmes nas unidades escolares 

HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P07 SEDUC Software para Equipe de engenharia e 
Arquitetura - Autocad e Raft 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P08 SEDUC Internet de Alta Velocidade e Wi-fi nas 
unidades escolares 

INTERNET Melhoria da velocidade e/ou estabilidade da internet  

P09 SEDUC Telefone Funcional tipo Smartphone com 
Internet para setores e unidades escolares 
para atendimento ao público externo 

TELEFONE Ampliação do número de aparelhos telefônicos, bem 
como de infraestrutura de linhas 

P10 SEDUC Software tipo BI para tomada de decisões e 
acompanhamento de Obras da Educação 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P11 SPM Oscilação do sinal de internet INTERNET Melhoria da velocidade e/ou estabilidade da internet  

P12 SPM Informatização da SPM SOFTWARE ADM Aquisição de software para melhoria dos processos 
internos das secretarias 

P13 SPM Equipamentos de informática (computadores) 
antigos ou desatualizados  

HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, GPS, Drone, Projetor etc) 
e/ou manutenção de equipamentos existentes. 

P14 SPM Aplicativo para pedido de socorro, botão do 
pânico, serviços SPM e projetos em curso 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P15 SPM Plataforma para criação de sistema de 
identificação e notificação de violência 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

EIXO 
2 

P16 CEACA Informatização dos processos (sistema 
administrativo) 

SOFTWARE ADM Aquisição ou locação de software para melhoria dos 
processos internos das secretarias 

P17 CEACA Infraestrutura (buracos / vias) OUTROS Outros 
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P18 CEACA Licença dos bombeiros OUTROS Outros 

P19 CEACA Defasagem funcionários RECURSO 
HUMANO 

Aumento ou reposição do quadro pessoal Técnico 

P20 CEACA Implantação de medidores individuais 
(CELPE) 

OUTROS Outros 

P21 FCC Falta de Computadores e impressoras HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P22 FCC Internet pouco eficiente INTERNET Melhoria da velocidade e/ou estabilidade da internet  

P23 FCC Falta de aparelhos móveis - celulares TELEFONE Ampliação do número de aparelhos telefônicos, bem 
como de infraestrutura de linhas 

P24 FCC Falta de Servidor na sede da FCC HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, GPS, Drone, Projetor etc) 
e/ou manutenção de equipamentos existentes. 

P25 FCC Falta de Sistema de Informática SOFTWARE ADM Necessidade de software para melhoria dos 
processos internos das secretarias 

P26 SDR A internet no prédio não funciona a contento INTERNET Melhoria da velocidade e/ou estabilidade da internet  

P27 SDR Ausência de sistema de informação integrado SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P28 SDR Sistema de comunicação instantânea interna 
entre os setores da PMC 

SOFTWARE ADM Aquisição ou locação de software para melhoria dos 
processos internos das Secretarias 

P29 SDR Proteção de dados pessoais do cidadão LEGAL Criação de políticas de segurança da informação 

P30 SDR Ausência de ferramentas tecnológicas para 
minimizar os esforços e aumentar a precisão 
na coleta e tratamento dos dados 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  
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P31 SEDETEC Falta de computadores funcionais HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P32 SEDETEC Internet sem funcionar e oscilante  INTERNET Melhoria da velocidade e/ou estabilidade da internet  

P33 SEDETEC Servidor para manter os sites/sistemas da 
secretaria 

RECURSO 
HUMANO 

Aumento do quadro pessoal de TI 

P34 SEDETEC Cabos rj45 para uso de internet em todos os 
computadores 

HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P35 SEDETEC Ramais telefônicos sem funcionamento TELEFONE Ampliação do número de aparelhos telefônicos, bem 
como de infraestrutura de linhas 

EIXO 
3 

P36 URB Falta de computadores para todos os 
servidores  

HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P37 URB Infraestrutura de rede (Internet) INTERNET Melhoria da velocidade e/ou estabilidade da internet 

P38 URB Infraestrutura de rede (telefone) TELEFONE Ampliação do número de aparelhos telefônicos, bem 
como de infraestrutura de linhas 

P39 URB Digitalização dos processos do arquivo 
(acúmulo de arquivo morto) 

SOFTWARE ADM Aquisição ou locação de software para melhoria dos 
processos internos das Secretarias 

P40 URB Falta de sistema para o Licenciamento SOFTWARE ADM Aquisição ou locação de software para melhoria dos 
processos internos das Secretarias 

P41 URB Falta de integração dos dados entre as 
secretarias (Multifinalitário) 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P42 AMTTC Site da AMTTC OUTROS Necessidade de site dedicado aos processos das 
secretarias 
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P43 AMTTC Sistema de Talonário de Trânsito Eletrônico 
(para Agente de Trânsito) 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P44 AMTTC Sistemas de Gestão da AMTTC (Ferramentas 
computacionais) 

SOFTWARE ADM Aquisição ou locação de software para melhoria dos 
processos internos das Secretarias 

P45 AMTTC Boletim de Acidente de Trânsito On-line SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P46 AMTTC Sistema de Digitalização de Arquivos e 
Processos (inexistente) 

SOFTWARE ADM Necessidade de digitalização de documentos 

P47 AMTTC Software existente na Autarquia SOFTWARE ADM Necessidade de software para melhoria dos 
processos internos das secretarias 

P48 AMTTC Hardware existentes na Autarquia HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P49 SESP Sistema que integre todos os serviços de 
limpeza urbana (poda, capina, coleta, etc.) e 
um centro de comando de controle para 
verificar as necessidades da cidade e 
identificação dos serviços realizados. Todos 
os serviços georreferenciados e integrados.  

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P50 SESP Software para gestão dos cemitérios SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P51 SESP Software que consiga realizar a gestão da 
ame - consultas, cirurgias, castrações, 
receituários e cadastro para a população.  

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P52 SESP Sistema lincado direto com a fazenda para 
controle do curral de gado.  

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  
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P53 SESP Softwares de engenharia para elaboração de 
projetos para licitação  

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários e/ou novos licenciamentos 
de softwares  

P54 SIURB Ausência de sistema para acompanhar as 
obras 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P55 SIURB Escassez de carros para levantamento em 
campo e acompanhamento 

OUTROS Outros 

P56 SIURB Insuficiente e ausência de equipamentos 
(computadores, gps, drone) 

HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P57 SIURB Ausência contrato e acessórios junto a 
COMPESA 

OUTROS Outros 

P58 SIURB Equipe subdimensionada (fiscais, controle 
interno, projetos) 

RECURSO 
HUMANO 

Aumento ou reposição do quadro pessoal Técnico 

P59 SECOP Dificuldade de reposição do quadro de 
Supervisores e Fiscais, aprovados na última 
Seleção Simplificada, além desistência da 
função em virtude da baixa remuneração pela 
atividade desempenhada. 

RECURSO 
HUMANO 

Aumento ou reposição do quadro pessoal Técnico 

P60 SECOP Evasão de Guardas Municipais, em função de 
aprovação em concursos públicos diversos, 
havendo a necessidade premente de 
reposição do efetivo, considerando o aumento 
das demandas. 

RECURSO 
HUMANO 

Aumento ou reposição do quadro pessoal Técnico 
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P61 SECOP Dificuldades nos procedimentos 
administrativos e operacionais devido divisão 
dos membros da secretaria entre bloco "B" e 
instalações da AMTTC por questão de 
aguardo na reforma das instalações da 
secretaria. 

PROCESSO Ajuste/Melhoria nos processos 

P62 SECOP Verba insuficiente para manutenção de 
veículos, para serviços e compra de peças em 
virtude do alto valor de manutenção e 
consumo de combustível pelos veículos Jeep. 

OUTROS Outros 

P63 SECOP O Centro Integrado de Monitoramento 
encontra-se com a necessidade de expandir o 
seu espaço de armazenamento do seu banco 
de imagens no intuito de uma melhor 
prestação de serviços.   

HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P64 SECOP O Centro Integrado de Monitoramento 
encontra-se com a necessidade de 
modernização em sua estrutura de hardware, 
no intuito de uma melhor prestação de 
serviços.   

HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

EIXO 
4 

P65 CPREV Ausência de linha telefônica fixa TELEFONE Ampliação do número de aparelhos telefônicos, bem 
como de infraestrutura de linhas 

P66 CPREV Lentidão no acesso à rede de internet INTERNET Melhoria da velocidade e/ou estabilidade da internet  

P67 CPREV Aparelhos celulares defasados  TELEFONE Ampliação do número de aparelhos telefônicos, bem 
como de infraestrutura de linhas 
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P68 CGM Processamento/busca de dados textuais em 
relatórios emitidos pelo sistema e-Pública. 
Como o formato de algumas informações 
contábeis não seguem um padrão para dados 
em seus registros, buscas automáticas as 
vezes não funcionam. 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P69 CGM A falta de padronização de softwares para 
edição de planilhas, textos e apresentações 
gera, muitas vezes, travamentos no trabalho 
por corrompimento de arquivos ou falta de 
compatibilidade (office e WPS). 

SOFTWARE ADM Necessidade de software para melhoria dos 
processos internos das secretarias 

P70 CGM Falta de espaço no servidor da prefeitura. HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P71 CGM Existem problemas relacionados ao hardware 
das máquinas na controladoria. Tela azul, 
processamento muito lento, limitação de 
execução de programas ao mesmo tempo. 

HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P72 CGM Criação de SAC para o município. PROCESSO Ajuste/Melhoria nos processos 

P73 CGM * Instabilidade da internet o que impacta tanto 
a CGM como a Prefeitura como um todo 

INTERNET Melhoria da velocidade e/ou estabilidade da internet  

P74 CGM * Não funcionamento da central telefônica do 
município. Problemas que impactam tanto a 
CGM como a Prefeitura como um todo. 

TELEFONE Ampliação do número de aparelhos telefônicos, bem 
como de infraestrutura de linhas 
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P75 PGM Ausência de licenciamento de uso mensal e 
sustentação, implantação, suporte e 
manutenção de Sistema Automatizado com 
Inteligência Artificial para Gestão da Execução 
Fiscal, Cobrança Extrajudicial e Contencioso 
Judicial 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P76 SEFAZ Ausência de software para digitalização de 
documentos 

SOFTWARE ADM Aquisição ou locação de software para melhoria dos 
processos internos das Secretarias 

P77 SEFAZ Ausência de sistema de registro de ponto 
eletrônico dos servidores 

SOFTWARE ADM Aquisição ou locação de software para melhoria dos 
processos internos das Secretarias 

P78 SEPLAG Banco de dados da prefeitura é insuficiente HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P79 SEPLAG Incompatibilidade de softwares trabalhados lá, 
como o WPS (free) e office 

SOFTWARE ADM Aquisição ou locação de software para melhoria dos 
processos internos das Secretarias 

P80 SEPLAG Problemas de funcionamento (lentidão e 
outros) e falta de computadores 

HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P81 SEGOV Necessitamos de computadores portáteis 
(exemplo: notebook) 

HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 
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P82 SEGOV Necessitamos de projetores portáteis HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P83 SEGOV Inexistência de software de tramitação de 
processos e atendimentos para controle, 
acompanhamento e devolutiva das demandas 
trazidas por agentes políticos, lideranças 
comunitárias e cidadãos. 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P84 SAD Unificação de bases de dados da folha de 
pagamento 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P85 SAD Espaço de armazenagem documentos de 
trabalho 

HARDWARE Novos equipamentos/dispositivos (ex.: Computador, 
Armazenamento de Dados, Câmeras, GPS, Drone, 
Projetor etc) e/ou manutenção de equipamentos 
existentes. 

P86 SAD Implantação de sistema de compras e 
patrimônio 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P87 SAD Implantação de sistema de contratos, 
convênios e processos 

SOFTWARE OPER Ajustes onde necessários, novos licenciamentos e/ou 
novos softwares  

P88 SAD Sistema de digitalização de documentos SOFTWARE ADM Aquisição ou locação de software para melhoria dos 
processos internos das Secretarias 

Tabela 11 – Classificação dos desafios por secretarias e autarquias  
 

 Os dados apresentados a partir desta etapa de análise, fornecem subsídios que comporão o processo de elaboração do 

inventário de necessidades e, posteriormente, o plano de metas e ações.  
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13.2 Critérios de Priorização 
 

Para análise das necessidades, aplicou-se a metodologia de classificação e 

priorização Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). Para cada tópico é 

atribuída uma classificação qualitativa, onde cada classe tem um valor associado 

numa escala de 1-5, assim como exemplificado na Tabela 12. 

 

MATRIZ GUT 

GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA 

Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso 

Não é grave 1 Não urgente 1 Não vai piorar 1 

Pouco grave 2 Pouco urgente 2 Vai piorar em longo prazo 2 

Grave 3 Resolver o mais cedo possível 3 Vai piorar em médio prazo 3 

Muito grave 4 Urgente 4 Vai piorar em pouco tempo 4 

Gravíssimo 5 Necessita de ação imediata 5 Vai piorar rapidamente 5 

Tabela 12 – Critérios de Priorização 
 

Para cada necessidade inventariada, são aplicadas três classificações: uma 

para o critério de gravidade, uma para o critério de urgência e outra para o critério de 

tendência. O resultado é obtido através da multiplicação dos pontos dos critérios (G x 

U x T). Com o valor extraído é possível elencar seu nível de prioridade, podendo ser:  

 

● Muito Alto: 101 a 125 pontos;  

● Alto: 80 a 100 pontos;  

● Médio: 51 a 79 pontos; 

● Baixo: 1 a 50 pontos.  

 

A Tabela 13 consiste na apresentação unificada das necessidades e suas análises 

integradas. 
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ID 
DESCRIÇÃO DAS 

NECESSIDADES DE TI 
*FREQ ID 

DESCRIÇÃO DAS 
NECESSIDADES DE TI 

*FREQ ID 
DESCRIÇÃO DAS 

NECESSIDADES DE TI 
*FREQ 

N01 Necessidade de reestruturação da 
gestão de pessoal com base em 
uma estrutura unificada de TIC. 

3 N06 Necessidade de treinamento e 
capacitação para servidores 
atuantes na área TIC, bem como 
possibilitar a valorização salarial 
do profissional. 

1 N11 Necessidade de modernização da 
infraestrutura de TIC, viabilizando 
a obtenção de novos 
equipamentos de hardware. 

12 

N02 Necessidade de expansão e 
suporte do alcance das Políticas 
de Segurança da Informação. 

1 N07 Necessidade de suporte e 
manutenção na estruturação da 
rede de internet da prefeitura.  

9 N12 Necessidade de viabilização de 
novos projetos para aquisição de 
licenças de softwares para 
facilitação dos processos de 
gestão dos órgãos do município. 

21 

N03 Necessidade de 
desburocratização de processos 
reduzindo os números de 
iniciativas morosas, ineficientes e 
redundantes. 

1 N08 Necessidade de expansão do 
armazenamento de informações e 
arquivos no serviço em nuvem. 

6 N13 Necessidade de aquisição de 
software de BI para 
gerenciamento eficiente dos 
fluxos e processos referentes a 
gestão. 

1 

N04 Necessidade de definição e 
implantação dos processos de 
governança de TIC. 

0 N09 Necessidade de viabilização de 
site/plataforma disponível aos 
servidores dedicado aos 
processos essenciais às 
secretarias. 

6 N14 Necessidade de promover a 
expansão da infraestrutura de 
aparelhos e linhas telefônicas. 

8 

N05 Necessidade de aprimorar a 
infraestrutura de equipamentos de 
monitoramento e gerenciamento 
da segurança de espaços físicos. 

1 N10 Necessidade de monitoramento 
dos serviços ofertados, dispondo 
de melhoria constante dos 
processos. 

1 N15 Necessidade de automatização 
dos processos de trabalho 
manuais, facilitando as iniciativas 
relacionadas aos processos de 
digitalização de documentos. 

4 

          1 N16 Necessidade de aplicativo 
dedicado aos processos das 
secretarias. 

1 

* Frequência com que as respostas se repetiram         
Tabela 13 – Inventário de Necessidades 
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14. PLANO DE METAS E AÇÕES 

 
 A partir das análises expostas nos tópicos anteriores, essencialmente, da matriz 

SWOT e dos Objetivos Estratégicos, foi definido o Plano de Metas e Ações alinhado 

com os indicativos do inventário das necessidades. Com base neste estudo, foi 

possível definir as prioridades e os caminhos a serem seguidos para atingir os 

objetivos determinados.  

 Vale salientar que o Plano de Metas e Ações está diretamente relacionado às 4 

dimensões dos objetivos estratégicos: Organização e Recurso Humano, Infraestrutura 

e Operações, Sistemas e Projetos, e Dados e Inovação.  

 Para cada uma das dimensões foram estabelecidas as metas e as ações para a 

consecução dos objetivos elencados e relacionados a um órgão da prefeitura dentro 

de um prazo estimado.  

 A elaboração proposta na Tabela 14 tem como vigência o biênio 2023-2024, 

podendo sofrer alterações, ainda durante a sua implantação ou no processo de 

revisão, para que se adeque a novas necessidades.   
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Organização e Recurso Humano - Objetivos Estratégicos 1,2 e 3 (OE1, OE2 e OE3): 

META PLANO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO   

META 1.1 - Adequar o quadro de 
pessoal ao mapeamento das 
competências necessárias para 
viabilizar o modelo 
organizacional e de governança 
de TIC.  

AÇÃO 1.1 - Contratar treinamento especializado para que os colaboradores 
de TIC possam executar suas novas atribuições. 

SEGOD/SAD 2023 

AÇÃO 1.2 - Elaborar o plano de capacitação corporativo da equipe de TIC; SEGOD/SAD 2023 

AÇÃO 1.3 - Elaborar e submeter para aprovação uma proposta de 
organograma para a área de TIC. 

SEGOD 2023 

AÇÃO 1.4 - Captar recursos humanos para reforçar a área de TIC em 
função dos novos encargos da área. 

SEGOD/SAD 2023 

META 1.2 - Definir e implantar 
boas práticas de gestão e 
governança de TIC. 

AÇÃO 1.5 - Criar normativo para recolhimento e distribuição de 
equipamentos de informática; 

SEGOD 2023 

AÇÃO 1.6 - Definir procedimentos para mapeamento e regularização de 
licenças de softwares e implantá-lo; 

SEGOD 2023 

AÇÃO 1.7 - Modelar os processos de TIC adequando-os à nova realidade. SEGOD 2023 

AÇÃO 1.8 - Realizar a divulgação de temas relacionados à TIC de modo a 
atingir todos os colaboradores (treinamento, palestras, comunicados); 

SEGOD/SECOM 2023 

Infraestrutura e Operações - Objetivos Estratégicos 4, 5 e 6 (OE4, OE5 e OE6): 

META PLANO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
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META 2.1 - Adequar 
infraestrutura física e lógica 
para atender ao modelo 
organizacional e de governança 
de TIC. 

AÇÃO 2.1 - Criar normativo para recolhimento e distribuição de 
equipamentos de informática; 

SEGOD 2023 

AÇÃO 2.2 - Definir procedimentos para mapeamento e regularização de 
licenças de softwares e implantá-lo; 

SEGOD 2023 

AÇÃO 2.3 - Modelar os processos de TIC adequando-os à nova realidade. SEGOD 2023 

META 2.2 - Ampliar a 
capacidade operacional e a 
segurança dos dados. 

AÇÃO 2.4 - Migrar sistema, infraestrutura e plataforma para a nuvem; SEGOD 2023 

AÇÃO 2.5 - Contratar soluções em nuvem, fazendo uso de novas 
ferramentas de comunicação, colaboração e produtividade; 

SEGOD/SAD 2023 

AÇÃO 2.6 - Expandir uso de Data Center na nuvem para atendimento às 
necessidades do Governo Digital; 

SAD 2024 

META 2.3 - Garantir a prestação 
dos serviços de TIC para 
atender as demandas das 
secretarias e autarquias. 

AÇÃO 2.7 - Avaliar a qualidade da internet fornecida aos órgãos. SEGOD 2023 

AÇÃO 2.8 - Contratação de serviço para locação e uso de hardware e 
software com base nas necessidades; 

SEGOD 2023/24 

AÇÃO 2.10 - Criar indicadores que permitam acompanhar e avaliar a 
qualidade dos serviços oferecidos pela TIC; 

SEGOD 2023 

AÇÃO 2.11 - Adquirir equipamentos e ferramentas para manutenção dos 
ativos próprios de TIC; 

SEGOD/SAD 2023/24 

AÇÃO 2.12 - Monitorar o Serviço em nuvem (telefonia e servidores). 

SEGOD/SAD 2023/24 

AÇÃO 2.13 - Garantir assistência técnica e manter o licenciamento dos 
produtos adquiridos. 

SEGOD 2023/24 

AÇÃO 2.14 - Acompanhamento e avaliação de contratos; SEGOD/SAD 2023/24 
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AÇÃO 2.15 - Serviço de Logística e Digitalização do acervo físico da SEFAZ 
e estudo para outros órgãos. 

SEGOD/SEFAZ 2023/24 

Sistemas e Projetos - Objetivos Estratégicos 7, 8 e 9 (OE7, OE8 e OE9): 

META PLANO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

META 3.1 - Otimizar e atualizar 
os serviços de comunicação. 

AÇÃO 3.1 - Ampliar e melhorar o acesso da internet dos órgãos; SEGOD/SAD 2023 

AÇÃO 3.2 - Contratação de nova solução de telefonia em nuvem (VoIP) SEGOD/SAD 2023 

META 3.2 - Ampliar a 
disponibilidade para acesso de 
serviços online no site/portal do 
Município.  

AÇÃO 3.3 - Rever os serviços on-line inclusos na plataforma 1DOC e 
ampliar as funcionalidades disponíveis para os órgãos e para os cidadãos. 

CGM 2024 

AÇÃO 3.4 - Implementar plano de divulgação dos serviços online 
disponíveis para os cidadãos. 

SECOM 2024 

META 3.3 - Ampliar arrecadação 
da Prefeitura AÇÃO 3.5 - Desenvolver ou contratar sistema para arrecadação das feiras e 

dos bancos da CEACA 

SEGOD 2023 

AÇÃO 3.6 - Implantar o Sistema de Cadastro Multifinalitário. 

SEGOD/SEFAZ 2023 

AÇÃO 3.7 - Implantar Sistema Integrado de Gestão Tributária SEGOD/SEFAZ 2023 

META 3.4 - Melhorar o 
videomonitoramento na Cidade 

AÇÃO 3.8 - Ampliação da Central de Monitoramento. SEGOD/SECOP 2023 

Dados e Inovação - Objetivos Estratégicos 10, 11 e 12 (OE10, OE11 e OE12): 

META PLANO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

META 4.1 - Implementar Política 
de Segurança da Informação. AÇÃO 4.1 - Elaborar diagnóstico de Segurança da Informação dos órgãos 

junto a empresa especializada contratada; 

SEGOD 2024 
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AÇÃO 4.2 - Orientar os usuários quanto à adoção de ações de segurança 
em relação ao uso dos recursos (software e hardware); 

SEGOD/SAD 2024 

AÇÃO 4.3 - Construir ambiente seguro e redundante para os recursos 
computacionais e para as bases de dados. 

SEGOD/SAD 2024 

AÇÃO 4.4 - Implementar segmentação lógica de redes. 

SEGOD/SAD 2024 

META 4.2 - Garantir 
transparência e disponibilidade 
das informações. 

AÇÃO 4.5 - Garantir que o site disponibilizado ao cidadão, contenha 
informações atualizadas sobre processos e serviços; 

SEGOD/CGM 2023/24 

AÇÃO 4.6 - Prover informações à população de maneira integral e 
acessível;  

SEGOD/CGM 2023/24 

AÇÃO 4.7 - Melhorar a usabilidade do site da prefeitura mediante técnicas 
de UX. 

SEGOD 2024 

META 4.3 - Melhorar os 
processos de gestão através de 
tecnologias de Business 
Intelligence (BI) e digitalização 
de processos. 

AÇÃO 4.8 - Ampliar o uso das novas tecnologias de análise inteligente de 
dados em apoio à gestão dos órgãos; 

SEGOD 2024 

AÇÃO 4.9 - Criar e monitorar sistemas de indicadores para a gestão do 
município através de software de análise inteligente de dados; 

SEGOD 2023 

AÇÃO 4.10 - Viabilizar suporte adequado para o uso e o desenvolvimento 
da tecnologia. 

SEGOD 2023 

META 4.4 - Implementar 
políticas que possibilitem a 
adoção da legislação de 
proteção de dados (LGPD) na 
prefeitura 

AÇÃO 4.11 - Contratar consultoria especializada para orientar e 
implementar ações necessárias, do ponto de vista de tecnologia, processos 
e pessoas, que possibilite aos órgãos da prefeitura o cumprimento da 
referida lei. 

CGM/SEGOD/PGM 2024 

AÇÃO 4.12 - Preparação das equipes técnicas e reestruturação das áreas 
de Controladoria, Jurídica e de Tecnologia para atendimento à LGPD 

CGM/SEGOD/PGM 2024 

Tabela 14 – Plano de Metas e Ações
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15. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS   

 
 O Plano de Gerenciamento de Riscos se apresenta como um instrumento para 

auxiliar a tomada de decisões, visando avaliar e eventualmente propor medidas para 

contornar as situações que possam vir a comprometer o desenvolvimento das 

propostas deste PDTIC. 

 Para a sua elaboração foi utilizado como referência o Manual de Gestão de 

Riscos do Tribunal de Contas da União (2020) e o Guia Referencial do PMBOC 7ª 

edição para Gestão de Projetos, em que considera que risco é a possibilidade de que 

um evento afete de maneira negativa o alcance dos objetivos. Na análise, o resultado 

é calculado a partir da combinação das escalas de probabilidade e impacto, onde é 

indicada as chances de um determinado fato ocorrer e o impacto causado sobre as 

metas caso ele se manifeste, mediante a classificação do risco, evidenciado na Tabela 

15. 

 

Classificação de risco:  

● Inferior a 7   - Risco Baixo; 
● Entre 7 e 14 - Risco Médio; 
● Acima de 14 - Risco Alto.. 
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MUITO 
ALTO 
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15 

 
20 

 

25 

ALTO 
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16 

 

20 
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3 

 
6 

 
9 

 
12 

 

15 

BAIXO 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

MUITO 
BAIXO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
RARO 

POUCO 
PROVÁVEL 

PROVÁVEL 
MUITO 

PROVÁVEL 
PRATICAMENTE 

CERTO 

  PROBABILIDADE 

Tabela 15 – Matriz de Risco Iminente 
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 O Nível de Risco Iminente (NRI), é o resultado da multiplicação entre o peso da 

escala de probabilidades e o peso da escala de consequências. O valor final obtido 

classifica-se de acordo com cores correspondentes aos valores. Os caracterizados 

com risco baixo são representados com a cor verde, os de risco elevado, na cor 

amarela e os de risco crítico, são apresentados na cor vermelha. 

 Na Tabela 16 é apresentada a escala de probabilidades, que considera a chance 

de um determinado evento acontecer e a definição da classificação.  

 
PROBABILIDADE DEFINIÇÃO PESO 

RARO Muito baixa. Quase certo de que não irá ocorrer. Poderia 
acontecer em circunstâncias excepcionais.  

1 

POUCO PROVÁVEL Baixa. É muito provável que não aconteça. O cenário 
apresentado pouco indica o evento.  

2 

PROVÁVEL Média. É um pouco mais frequente a ocorrência do evento. O 
cenário apresentado indica moderadamente a possibilidade de 
ele acontecer. 

3 

MUITO PROVÁVEL Alta. É esperado o acontecimento do evento, as circunstâncias 
apresentadas indicam ativamente sua ocorrência. 

4 

PRATICAMENTE 
CERTO 

Muita alta. Quase certo de que virá ocorrer, as circunstâncias 
indicam claramente a possibilidade do evento acontecer.  

5 

Tabela 16 – Definição da Escala de Probabilidade 
 

 Para avaliação do impacto sobre o objetivo definido a Tabela 17 apresenta a 

escala seguido pela definição da aplicação e dos pesos atribuídos. 

 

IMPACTO DEFINIÇÃO PESO 

MUITO BAIXO Os efeitos deste evento provocam circunstâncias quase 
imperceptíveis. 

1 

BAIXO Causam pequenas ocorrências aos objetivos, e podem ser 
facilmente ajustados. 

2 

MÉDIO O evento apresenta moderadamente um impacto, mas não 
impede a execução do objetivo. 

3 

ALTO O evento apresenta um impacto considerável ao objetivo, 
podendo impedir ou dificultar a sua execução. 

4 

MUITO ALTO Causa impacto crítico, de maneira irreversível, impede a 
execução do objetivo. 

5 

Tabela 17 – Definição da Escala de Impacto 
 

15.1  Riscos considerados e associação com impacto e probabilidade 
 

 Os riscos considerados que possam comprometer ao sucesso da aplicação 

deste PDTIC foram os seguintes: 
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 Pouca agilidade nos procedimentos para aprovação e conclusão de processos 

licitatórios; 

 Infraestrutura básica (fibra óticas, rede interna, segmentação de rede, 

dispositivos de segurança etc.) inadequada ou defasada tecnologicamente 

dificultando as novas implantações; 

 Atraso no fornecimento de integrações e/ou desenvolvimento de sistemas, 

plataformas, soluções de automação de processos e aplicativos; 

 Relutância de algumas áreas em aderirem ao processo de mudança para o 

mundo digital; 

 Inadequação do quadro de pessoal de TIC (capacitação e quantitativo); 

 Descontinuidade no cumprimento do planejamento e pouco compromisso com 

as prioridades estabelecidas; 

 Falta de compromisso com a Política de Segurança da Informação em função da 

necessidade de mudança de comportamento; 

 Restrição ou indisponibilidade de receita para execução das metas priorizadas. 

 Dificuldade de comunicação interna nos órgãos e externa entre Secretarias e 

Autarquias; 

 Falta de atualizações regulares deste PDTIC, considerando a dinâmica dos 

processos nos órgãos e eventuais alterações na estrutura organizacional, plano 

de metas e/ou diretrizes por parte da alta gestão do município; 

 Necessidades não incluídas para o PDTIC, por não terem sido levantadas na 

oportunidade da sua realização; 

 Dificuldades na gestão da parceria com a ENEL X atrasando as iniciativas 

relativas aos contratos acessórios; 

 Dificuldades em conseguir parcerias com as grandes empresas produtoras de 

tecnologia para se instalarem no Polo de Desenvolvimento de Caruaru. 

 

 Identificados os principais riscos, foram atribuídos os pesos referentes a cada 

um deles no que diz respeito aos quesitos de Impacto e Probabilidade para se obter 

o Nível de Risco Inerente (NRI).  
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 No processo de pontuação dos níveis de probabilidade e impacto, foram 

estabelecidos pesos que variam de forma absoluta numa escala de 1 a 5, a depender 

da sua classificação, onde 1 representa o valor mínimo e 5 o valor máximo. O 

resultado obtido da multiplicação configura o valor final do NRI, conforme apresentado 

na tabela 16. 

 Após serem pontuadas as Probabilidades e Impactos para cada um dos Riscos 

identificados foi realizada a sua classificação e ordem de priorização para tratamento 

baseado na pontuação do NRI, categorizado de forma decrescente em relação à sua 

criticidade, conforme indicado na Tabela 18. 

 

ID 
Risco 

ID RISCO IDENTIFICADO  PROBABILIDADE IMPACTO NRI 

  
1 

Pouca agilidade nos procedimentos para 
aprovação e conclusão de processos 
licitatórios. 

5 4 20 

  
2 

Infraestrutura básica (fibra óticas, rede interna, 
segmentação de rede, dispositivos de 
segurança etc.) inadequada ou defasada 
tecnologicamente dificultando as novas 
implantações. 

5 3 15 

  
3 

Atraso no fornecimento de integrações e/ou 
desenvolvimento de sistemas, plataformas, 
soluções de automação de processos e 
aplicativos. 

4 5 20 

  
4 

Relutância de algumas áreas em aderirem ao 
processo de mudança para o mundo digital. 

3 4 12 

  
5 

Inadequação do quadro de pessoal de TIC 
(capacitação e quantitativo). 

5 4 20 

  
6 

Descontinuidade no cumprimento do 
planejamento e pouco compromisso com as 
prioridades estabelecidas. 

3 5 15 

  
7 

Falta de compromisso com a Política de 
Segurança da Informação em função da 
necessidade de mudança de comportamento. 

3 5 15 

  
8 

Restrição ou indisponibilidade de receita para 
execução das metas priorizadas. 

5 5 25 

  
9 

Dificuldade de comunicação interna nos 
órgãos e externa entre Secretarias e 
Autarquias.  

4 3 12 

  
10 

Falta de atualizações regulares deste PDTIC, 
considerando a dinâmica dos processos nos 
órgãos e eventuais alterações na estrutura 
organizacional, plano de metas e/ou diretrizes 
por parte da alta gestão do município. 

2 3 6 
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11 

Necessidades não incluídas para o PDTIC, por 
não terem sido levantadas na oportunidade da 
sua realização. 

2 3 6 

  
12 

Dificuldades na gestão da parceria com a 
ENEL X atrasando as iniciativas relativas aos 
contratos acessórios. 

2 4 8 

  
13 

Dificuldades em conseguir parcerias com as 
grandes empresas produtoras de tecnologia 
para se instalarem no Polo de 
Desenvolvimento de Caruaru. 

3 4 12 

Tabela 18 – Pontuação das Probabilidades e Impactos para cada Risco 

 

 Observa-se na Tabela 19 que foram atribuídas cores aos Riscos para diferenciá-

los no que diz respeito a sua criticidade, onde a vermelha representa as principais 

ameaças, a amarela ameaças consideráveis e a verde ameaças de menor relevância 

para o sucesso na implementação deste plano.  

 

ID 
Risco 

ID RISCO IDENTIFICADO PROBABILIDADE IMPACTO NRI 

R01 
 

8 
Restrição ou indisponibilidade de receita para execução 

das metas priorizadas. 

5 5 25 

R02 
 

1 
Pouca agilidade nos procedimentos para aprovação e 

conclusão de processos licitatórios. 

5 4 20 

R03 

 
3 

Atraso no fornecimento de integrações e/ou 

desenvolvimento de sistemas, plataformas, soluções de 

automação de processos e aplicativos. 

4 5 20 

R04 
 

5 
Inadequação do quadro de pessoal de TIC (capacitação e 

quantitativo). 

5 4 20 

R05 

 
2 

Infraestrutura básica (fibra óticas, rede interna, 

segmentação de rede, dispositivos de segurança etc.) 

inadequada ou defasada tecnologicamente dificultando as 

novas implantações. 

5 3 15 

R06 

 
6 

Descontinuidade no cumprimento do planejamento e 

pouco compromisso com as prioridades estabelecidas. 

3 5 15 

R07 

 
7 

Falta de compromisso com a Política de Segurança da 

Informação em função da necessidade de mudança de 

comportamento. 

3 5 15 

R08 
 

4 
Relutância de algumas áreas em aderirem ao processo 

de mudança para o mundo digital. 

3 4 12 

R09 
 

9 
Dificuldade de comunicação interna nos órgãos e externa 

entre Secretarias e Autarquias.  

4 3 12 

R10 

 
13 

Dificuldades em conseguir parcerias com as grandes 

empresas produtoras de tecnologia para se instalarem no 

Polo de Desenvolvimento de Caruaru. 

3 4 12 

R11 

 
12 

Dificuldades na gestão da parceria com a ENEL X 

atrasando as iniciativas relativas aos contratos 

acessórios. 

2 4 8 
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R12 

 
10 

Falta de atualizações regulares deste PDTIC, 

considerando a dinâmica dos processos nos órgãos e 

eventuais alterações na estrutura organizacional, plano 

de metas e/ou diretrizes por parte da alta gestão do 

município. 

2 3 6 

R13 
 

11 
Necessidades não incluídas para o PDTIC, por não terem 

sido levantadas na oportunidade da sua realização. 

2 3 6 

Tabela 19 – Classificação e Priorização dos Riscos identificados 
 

15.2  Tratamento de Riscos 
 
 Esta etapa é decorrente da análise realizada a partir da priorização dos riscos 

encontrados e consiste na caracterização do tipo de tratamento a ser adotado para 

cada risco identificado. Por definição, existem quatro formas de gerenciamento de 

risco: Aceitar, Evitar, Mitigar e Transferir, conforme apresentado na Tabela 20. 

 
TIPO DE 

GERENCIAMENTO 
DE RISCO 

 
RESPOSTA AO RISCO 

ACEITAR 
Não há nenhuma medida a ser tomada. Considera-se que o risco já está 

inserido em uma escala aceitável. 

EVITAR Descontinua o processo e interrompe a atividade. 

MITIGAR 
Elaborar métodos para diminuir ou evitar a concretização do risco. 

Reduzindo os efeitos caso venham acontecer. 

TRANSFERIR 
Compartilhar a responsabilidade do risco a um terceiro. Pode-se terceirizar o 

serviço ou ser contratado um seguro. 

Tabela 20 – Tipos de classificação do gerenciamento de Riscos 

 

 Considerando os riscos categorizados e apresentados na Tabela 19, foram 

elaboradas estratégias de ação para o caso deles se tornarem desafios reais. Essas 

estratégias foram evidenciadas na Tabela 21 na descrição do tratamento dos riscos 

baseado no tipo de gerenciamento a ser adotado. 
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ID Risco RISCO IDENTIFICADO  NRI 
TIPO DE 

GERENCIAMENTO  
DESCRIÇÃO DO GERENCIAMENTO ÁREA 

R01 
Restrição ou indisponibilidade de receita 
para execução das metas priorizadas. 

25 EVITAR 

Garantir que todo o planejamento 
orçamentário inserido na LOA seja utilizado 
nas iniciativas previstas e na eventualidade de 
uma necessidade adicional, acompanhar a 
realização orçamentária dos órgãos da PMC 
para garantir que, em caso de impossibilidade 
de realização, estes recursos sejam 
transferidos para as iniciativas de governo 
digital. 

SEPLAG/SAD/ 
SEFAZ 

R02 
Pouca agilidade nos procedimentos para 
aprovação e conclusão de processos 
licitatórios. 

20 MITIGAR 
Avaliar e acompanhar a eficácia da execução 
dos processos de compra recém modelados 
na plataforma 1Doc. 

SEPLAG-SEGOD 

R03 

Atraso no fornecimento de integrações e/ou 
desenvolvimento de sistemas, plataformas, 
soluções de automação de processos e 
aplicativos.  

20 MITIGAR 

Rever o cronograma de implantação dessas 
iniciativas, avaliando a possibilidade de 
encurtar etapas posteriores ou reforçar a 
equipe de desenvolvimento das empresas 
contratadas de maneira a não prejudicar a 
data prevista para as entregas. 

SEPLAG-SEGOD 

R04 

Inadequação do quadro de pessoal de TIC 
(capacitação e quantitativo). 

20 EVITAR 

Garantir o cumprimento das ações de 
treinamento das equipes, bem como 
orçamento para a contratação de serviços de 
apoio temporário para compensar as 
ausências durante os treinamentos. 

SAD 
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R05 

Infraestrutura básica (fibra oticas, rede 
interna, segmentação de rede, dispositivos 
de segurança etc.) inadequada ou 
defasada tecnologicamente dificultando as 
novas implantações. 

15 TRANSFERIR 

Garantir que os contratos de prestação de 
serviços previstos no plano sejam plenamente 
realizados e bem executados pelas empresas 
contratadas. 

SAD/ 
SEPLAG-SEGOD 

R06 

Descontinuidade no cumprimento do 
planejamento e pouco compromisso com 
as prioridades estabelecidas. 15 MITIGAR 

Acompanhar a implantação por meio de 
indicadores e promover ciclos de palestras, 
workshops, para divulgação e apresentação 
dos benefícios quanto ao cumprimento das 
diretrizes do plano. 

SEPLAG-SEGOD 

R07 

Falta de compromisso com a Política de 
Segurança da Informação em função da 
necessidade de mudança de 
comportamento. 

15 EVITAR 

Promover ciclos de palestras, workshops, 
para divulgação e apresentação dos 
benefícios quanto ao cumprimento das 
diretrizes do plano. 

SEPLAG-SEGOD 

R08 

Relutância de algumas áreas em aderirem 
ao processo de mudança para o mundo 
digital. 

12 TRANSFERIR 

O processo deve evitar o acontecimento de 
falhas. Realizar parceria de contratação com 
empresa terceirizada, para diagnóstico e 
ciclos de treinamentos. 

SEPLAG-SEGOD 

R09 
Dificuldade de comunicação interna nos 
órgãos e externa entre Secretarias e 
Autarquias. 

12 MITIGAR 
Criar condições para que haja o estreitamento 
das relações internas e externas nos órgãos 
da PMC. 

SAD/SEGOD 

R10 

Dificuldades em conseguir parcerias com 
as grandes empresas produtoras de 
tecnologia para se instalarem no Polo de 
Desenvolvimento de Caruaru. 

12 MITIGAR 

Manter sistema atualizado com a promoção 
de revisões anuais, ou sempre que 
necessárias.  

SEPLAG-
SEGOD/ 
SEGOV 

R11 

Dificuldades na gestão da parceria com a 
ENEL X atrasando as iniciativas relativas 
aos contratos acessórios 8 MITIGAR 

Avaliar sistematicamente o andamento das 
implantações e reforçar constantemente que a 
estratégia de prioridades da PMC seja 
refletida nas ações da ENEL nos contratos 
acessórios. 

SESP/SEGOV 
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R12 

Falta de atualizações regulares deste 
PDTIC, considerando a dinâmica dos 
processos nos órgãos e eventuais 
alterações na estrutura organizacional, 
plano de metas e/ou diretrizes por parte da 
alta gestão do município. 

6 ACEITAR 

A atualização do plano deve ser feita após 
expirar o seu prazo de vigência. 

SEPLAG-SEGOD 

R13 
Necessidades não incluídas para o PDTIC, 
por não terem sido levantadas na 
oportunidade da sua realização. 

6 ACEITAR 
Essas novas demandas deverão ser tratadas 
na próxima versão do plano. SEPLAG-SEGOD 

Tabela 21 – Tratamento dos riscos
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16. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 
 Entende-se como fatores críticos de sucesso os elementos que a gestão de TIC 

necessita que aconteçam para garantir o aumento dos níveis de maturidade em 

governança de TIC por parte da administração e a consecução dos resultados 

almejados no Plano Diretor de TIC. A inexistência de alguns dos fatores, ou a sua 

apresentação de forma ineficaz, pode vir a gerar resultados comprometedores à 

implementação do plano. 

  A Tabela 22 identifica os fatores para esta versão do PDTIC. 

 

ID FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

FC01 Aprovação e incentivo à divulgação do PDTIC. 
 

FC02 Disponibilidade orçamentária e de recurso humano para execução eficaz das metas 
e ações. 

FC03 Apoio da administração, das secretarias e autarquias na execução dos contratos e 
implementação de novos procedimentos associados às iniciativas de governo digital. 

FC04 Envolvimento participativo de todos os órgãos junto ao setor de tecnologia para o 
cumprimento das demandas previstas no PDTIC. 

FC05 Controle e eficiência na supervisão de projetos. 

FC06 Ciclos de capacitações das equipes e usuários nas novas soluções e iniciativas 
voltadas para o governo digital.  

FC07 Reavaliação periódica ou sempre que necessária das ações e iniciativas decorrentes 
da implantação do PDTIC. 

FC08 Alinhamento com a estratégia da administração no que tange à governo digital. 

 FC09 Readequação da estrutura e do quadro de pessoal que atua em TIC de acordo com 
as competências necessárias. 

 FC10 Gestão eficiente de todos os recursos e avaliação constante da governança de TIC. 

Tabela 22 – Fatores críticos de sucesso 
 

17. INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  
 

 A Política Nacional de Segurança da Informação (PNSI), instituída pelo Decreto 

n°3.505, de 13 de junho de 2000, regulamenta os requisitos de segurança nos órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal. Além deste, encontra-se a norma 

ABNT NBR ISO 27001:2013 - Sistema de Gestão de Segurança da Informação, sendo 

o modelo de referência para gerenciamento das Políticas de Segurança da Informação 

(PSI). 
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  A definição do termo está relacionada à proteção e manutenção dos 5 pilares 

que a compõem, que são: Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade, 

Autenticidade e a Legalidade dos dados, contra ameaças físicas e cibernéticas, 

principalmente aqueles considerados sensíveis e confidenciais. Por este motivo e com 

o intuito de mitigar ou eliminar riscos aos ativos controlados pela gestão, faz-se 

necessário implantar uma política de Segurança da Informação a ser seguida por 

todos os órgãos da Prefeitura. 

 

17.1  Política de Segurança da Informação e Comunicação - Elaboração 
 
 A Secretaria Executiva de Tecnologia e Governo Digital da Prefeitura Municipal 

de Caruaru elaborou um Termo de Referência para a contratação de uma Empresa 

Especializada que elaborará o Plano Diretor de Segurança da Informação e 

Comunicação (PDSIC).  

 A Empresa responsável pelo desenvolvimento do PDSIC também realizará um 

diagnóstico (Assessment) envolvendo pessoas, processos e tecnologia, bem como 

realizará, mediante uso de ferramenta tecnológica, a Análise de Riscos da 

infraestrutura computacional do município. O resultado de todo este processo 

resultará numa série de orientações, as quais alimentarão o desenvolvimento do 

referido Plano. Ademais também está prevista a realização de workshops e 

treinamentos para os colaboradores da prefeitura sobre Segurança da Informação (SI) 

no sentido de aumentar a sua maturidade quanto ao tema SI na prefeitura e reduzir o 

risco de ataques cibernéticos em função da ação humana. 

 

17.2  Política de Segurança da Informação e Comunicação - Implementação 
 

 A Secretaria Executiva de Tecnologia e Governo Digital, de posse das  

conclusões do relatório contendo as orientações a serem tomadas no sentido de 

eliminar ou mitigar as vulnerabilidades encontradas decorrentes dos processos de 

Assessment e Análise de Risco, elaborará, em sequência, um Termo de Referência 

para realizar a contratação de serviço especializado em SI com o objetivo implementar 

as referidas orientações, de maneira à pôr em prática as ações do Plano Diretor de 

Segurança da Informação e Comunicação. 
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17.3  Lei de Proteção Geral de Dados - LGPD 
 

 A Secretaria Executiva de Tecnologia e Governo Digital, uma vez eliminada ou 

mitigada as vulnerabilidades encontradas e implementado o PDSIC, voltará a sua 

atenção para o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Para tal, 

pretende-se contratar uma empresa de consultoria especializada para identificar e 

sanar eventuais pontos que possibilitem o vazamento de dados, ainda não tratados 

ou não identificados no processo anterior (pessoas, processos e tecnologia). 

Adicionalmente, essa empresa deverá orientar as áreas Jurídica, Controladoria e TIC 

da prefeitura quanto à necessidade de criação de uma estrutura funcional e/ou 

organizacional que dê suporte ao cumprimento da referida lei, pois é de fundamental 

importância se identificar corretamente os agentes de tratamento dos dados com as 

suas respectivas competências, atribuições e responsabilidades específicas na 

LGPD, tais como: Controlador, Operador e Encarregado (DPO – Data Protection 

Officer).  

 

17.4 Classificação da Informação 
 

 De acordo com a norma IEC/ISO 27001 a classificação da informação pode ser 

definida como o processo que visa garantir o nível adequado de proteção de dados 

de acordo com a sua sensibilidade e para tal devem ser consideradas as seguintes 

características como parâmetro para a sua classificação: valor, criticidade e requisitos 

legais. 

 Este é um tema que ainda necessita de maturidade para ser tratado pelos órgãos 

da PMC, pois envolve uma alta complexidade e a necessidade de uma infraestrutura 

que ainda não está disponível. Entretanto, é sabido que para a adoção de um 

processo de classificação da informação eficaz, faz-se necessário a criação de uma 

Política de Classificação da Informação, que deve ser composta basicamente por 

quatro fases:  

● O inventário de ativos: tem por objetivo saber quais são as informações que se 

tem a posse, quem é proprietário por elas e em qual tipo de mídia elas estão 

disponíveis; 

● A tipificação da informação correspondente aos ativos: a informação pode ser 

classificada como Confidencial, Restrita, Uso Interno e/ou Pública;  
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● A descrição da informação: trata-se da definição do local onde a informação 

estará disposta. Por exemplo, para documentos em papel, o nível de 

confidencialidade deve estar indicado no canto superior direito de cada página 

e a classificação também ser indicada na capa ou no envelope que transporta 

tal documento, assim como na pasta onde o documento é armazenado. 

● O manuseio dos ativos: é a parte mais complexa do processo de classificação 

onde se deve desenvolver regras sobre como proteger cada tipo de ativo, 

dependendo do nível de confidencialidade.  

 

 A elaboração de uma política de Classificação da Informação não está 

contemplada no planejamento das atividades para o biênio 2023/2024; todavia, 

deverá ser incluída nas próximas revisões do PDTIC por parte do órgão responsável 

pelo tema, seja com a estrutura orgânica atual, seja com uma estrutura mais adequada 

aos desafios impostos. 

 

18. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL A PARTIR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 
 
 As iniciativas de Parceria Público-Privada são instituídas no Brasil a partir da Lei 

n° 11.079/04, que estabelece normas gerais para licitação e contratação de PPPs. A 

partir dessa lei, a implementação se dá mediante um contrato de concessão, podendo 

ser do tipo patrocinada ou administrativa. 

 A respeito deste tema, em 2022 a prefeitura assinou um contrato com a empresa 

ENEL X, vencedora de um processo licitatório (precedido de audiência pública, 

consolidando todos os aspectos técnicos e legais) que abrange, inicialmente, a 

substituição de toda a iluminação pública do município por lâmpadas de LED. 

  O contrato em questão permite a adição de contratos acessórios que abrangem 

aspectos de tecnologia a serem implementados em fases posteriores. Neste sentido, 

a Prefeitura e a Empresa já iniciaram as ações de prospecção para a implementação 

dos futuros contratos acessórios que permitirão a construção e ampliação do processo 

de transformação digital, a partir dos serviços de Smart Cities, mediante o 

levantamento de cenários que englobam temas referentes à: 
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● Conectividade: 

o Exploração de fibra ótica; 

o Wifi grátis em praças/parques públicos; 

o Interligação lógica de prédios públicos; 

o Carregadores USBs nas praças. 

● Mobilidade:  

o Automação semafórica; 

o Fiscalização de trânsito eletrônica; 

o Estacionamento rotativo. 

●  Segurança Pública: 

o Implantação de Centrais de videomonitoramento; 

o Software de reconhecimento facial; 

o Centro de controle integrado. 

o Totens de Segurança com botão de emergência nas praças. 

● Dentre outros 

o Árvore Solar para alimentação de energia de espaços públicos. 

o Totem turístico; 

o Estação meteorológica; 

o Relógio digital; 

o Carregador para carros elétricos; 

o Etc. 

 

 Todos esses componentes serão oportunamente agregados à proposta de 

transformação digital do município na implementação do conceito de Cidades 

Inteligentes num Governo Digital. Todavia, ainda não é possível vislumbrar prazos 

para que estas proposições sejam postas em prática e, por este motivo, as ações 

voltadas para este tema não foram inseridas no plano de ação contido neste PDTIC.  

 

19. POLÍTICA DE PAPEL ZERO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS 
 

Em 2020, com o objetivo de permitir ao cidadão o acesso aos serviços que a 

pandemia impossibilitou de acessá-los de forma presencial, a prefeitura de Caruaru 

contratou uma plataforma de ECM (Enterprise Content Management). A plataforma 
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contratada foi a 1Doc da Alpha Group, considerada uma das melhores do mercado 

para este fim. A Figura 8 apresenta alguns dos benefícios da implantação da 

plataforma contratada. 

 

Figura 8 – Benefício da Plataforma 1Doc 
Fonte: 1Doc 

 

Durante o ano de 2022, a Secretaria de Tecnologia e Governo Digital (SEGOD) 

empreendeu uma grande ação no sentido de ampliar as funcionalidades da plataforma 

1Doc de modo a atender a todas as secretarias. Este trabalho está em pleno 

andamento e deverá ser concluído no início de 2023. 

Dentre os diversos benefícios já percebidos com o uso da plataforma 1Doc estão 

a economia financeira gerada a partir da redução da circulação de documentos físicos 

em tramitação, e o aumento da produtividade, controle, rapidez e segurança na 

resolução de demandas. Em 21 meses, desde a implantação do 1Doc, a prefeitura 

conseguiu obter uma economia da ordem de R$4.500.000,00 que podem ser 

traduzidos nos mais de 1,3 milhões de documentos digitais tramitados via sistema. 

Atualmente, existem 861 usuários ativos e desde a implantação foram feitos quase 

880 mil acessos.  

A Tabela 23 apresenta um quadro detalhado sobre o uso da plataforma pelos 

órgãos da prefeitura. 
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Período Acessos Módulos Resumo 

Meses Logins Total fluxo 

Estimativa de 
impressões 

economizadas 
(gerados) 

Estimativa de 
impressões 

economizadas 
(anexados) 

Potencial de 
economia direta 

Potencial de 
economia 

indireta 

Out/2022 36.795 R$ 56.162,74  102.150 218.427 R$56.500,02 R$ 329.595,52 

Set/2022 38.284 R$ 68.343,54  109.149 286.215 R$68.696,12 R$ 346.543,31 

Ago/2022 43.509 R$ 70.292,82  122.053 281.964 R$70.824,95 R$ 387.076,20 

Jul/2022 36.623 R$ 54.819,63  102.148 213.305 R$55.252,98 R$ 324.660,45 

Jun/2022 36.075 R$ 54.355,32  99.337 210.456 R$54.702,27 R$ 316.773,36 

Mai/2022 39.685 R$ 60.846,00  115.889 228.473 R$61.275,98 R$ 372.807,54 

Abr/2022 34.288 R$ 53.377,45  94.673 209.249 R$53.755,67 R$ 315.220,63 

Mar/2022 38.843 R$ 70.055,09  106.784 296.603 R$70.534,34 R$ 382.168,03 

Fev/2022 32.564 R$ 50.279,87  90.879 197.194 R$50.584,75 R$ 324.459,15 

Jan/2022 29.604 R$ 45.882,41  68.157 198.746 R$46.193,81 R$ 234.743,10 

Dez/2021 30.871 R$ 53.654,14  81.131 228.466 R$54.017,96 R$ 279.957,35 

Nov/2021 30.497 R$ 41.679,49  81.985 158.262 R$42.134,58 R$ 266.876,70 

Total 427.638 R$ 679.749  1.174.335 2.727.360 R$684.473,43 R$3.880.881,34 

Tabela 23 – Quadro resumo do uso e economia da plataforma 1Doc 
Fonte: 1Doc 

 

 Em outubro de 2022, com a inclusão de novas funcionalidades à plataforma, a 

equipe de suporte do 1Doc junto com alguns funcionários da prefeitura levantaram, 

estruturaram e modelaram processos importantes dentro da plataforma. Após essa 

ação, foi realizado treinamento presencial para que os funcionários pudessem pôr em 

prática e avaliar se as modelagens realizadas refletiam, de fato, o dia a dia de suas 

ações e necessidades. 

 O processo de expansão da plataforma junto ao município é um trabalho que 

demanda a integração de vários setores e órgãos que compõem a prefeitura. Com a 

plataforma estruturada de acordo com os novos parâmetros, espera-se que os 

processos administrativos internos e externos obedeçam a padrões pré-

estabelecidos, possibilitando que os documentos e solicitações tramitem de forma 

estruturada para os setores corretos, reduzindo a possibilidade de falhas, aumentando 

a velocidade e possibilitando que novos funcionários se integrem rapidamente à rotina 

de trabalho. 
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20.  PORTAL ADMINISTRATIVO E DA TRANSPARÊNCIA 
 

Como uma estratégia integrada, o Portal da Prefeitura (www.caruaru.pe.gov.br) 

deve ser a porta de entrada para os cidadãos no que tange ao fornecimento de 

serviços por parte do município em atendimento à Lei da Carta de Serviços ao 

Cidadão que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários 

dos serviços públicos da administração pública', Decreto-Lei nº 13.460/2017. A Carta 

de Serviço ao Cidadão apresenta a relação dos serviços públicos oferecidos aos 

munícipes orientando-os da melhor forma possível para que eles possam acessá-los. 

A ampliação das funcionalidades do 1Doc, conforme citado no item anterior, 

apresenta rebatimento direto no portal da prefeitura. Neste processo, foi observado 

uma grande oportunidade de implementar melhorias no portal e para tal, as equipes 

de tecnologia, controladoria e comunicação da prefeitura, juntamente com a equipe 

da empresa SoGo (contratada para manutenção do portal) e a Alpha Group 

(contratada para o 1Doc) realizaram estudos em diversos sites de prefeituras e 

governos estaduais a fim de encontrar um layout que mais se adequasse às 

necessidades para disponibilização dos serviços de Caruaru à população. 

Após diversas discussões, foi definido um layout que traduzisse de forma mais 

intuitiva e funcional as melhorias na carta de serviços dentro do portal. Sua 

implementação será concluída até o final de 2022. 

Essas iniciativas contribuem para o avanço da cidade e para o desenvolvimento 

contínuo da temática de transformação digital junto ao município. 

 
21. SOFTWARE ADMINISTRATIVO 
 

Um dos pontos mais levantados como necessidades pelos órgãos no inventário 

realizado foi o uso do software gratuito de WPS Office para as atividades do dia a dia 

da administração. Por muitas vezes, atividades como leitura e/ou modificação de 

planilhas, documentos word e apresentações se dissolvem ou são interrompidas 

devido travamentos e mudanças na formatação ao se utilizar os pacotes de softwares 

Microsoft Office e WPS Office de forma intercambial entre funcionários, o que gera 

retrabalho e, naturalmente, perda de produtividade.  

Com objetivo de sanar este problema, a SEGOD prospectou junto às empresas 

de governo e foi informada sobre um acordo entre o Ministério da Economia (ME) e a 
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Microsoft que garante descontos tabelados em seus produtos para os órgãos públicos 

que aderirem ao referido acordo. Todas as tratativas com a SGD (Secretaria de 

Governo Digital) do ME foram feitas e atualmente o município de Caruaru já tem 

condições de auferir deste benefício. 

A Secretaria de Tecnologia e Governo Digital juntamente com a Secretaria de 

Administração concluirão, ainda em 2022, o Termo de Referência e o processo de 

coleta de preços com empresas representantes da Microsoft para poder compor o 

processo do contrato de uso das licenças MS Office 365 nas modalidades E1 e E3. 

Essas licenças possibilitarão não apenas o uso dos aplicativos Office, mas também a 

substituição da atual plataforma de correio eletrônico, armazenamento em nuvem, uso 

do software Power BI para estruturação de dados e suporte a tomada de decisão por 

parte dos gestores, além da permissão de uso de outros softwares, conforme descritos 

abaixo: 

● Office 365 E1 – Versão mais básica dos planos de nível corporativo que 

inclui:  e-mail e calendários via Microsoft Exchange, Enterprise Social com o Yammer, 

sites de comunicação de equipe com o SharePoint, OneDrive for Business com 

armazenamento em nuvem de 1TB, o Delve para descoberta de conteúdo, o StaffHub 

e o Planner para gerenciar tarefas diárias de equipe, além do Teams para 

comunicação; 

● Office 365 E3 – O plano E3 é um dos mais indicados para usuários que 

precisam utilizar aplicativos instalados em seus dispositivos. Cada usuário recebe a 

licença completa e tem permissão para instalar os aplicativos em até 5 desktops, 5 

tablets e 5 smartphones. Isso significa que você pode trabalhar a qualquer hora, de 

qualquer lugar, sem prejudicar o fluxo de trabalho e, em vez disso, se tornar mais 

eficiente. O plano E3 inclui tudo o que é mencionado nas licenças E1, além de alguns 

extras: 

✔ MS Office Suite: os usuários sempre receberão as versões mais atualizadas do 

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, OneDrive for Business, Equipes, 

Acesso e Publicador. 

✔ Instalação entre plataformas, que significa a possibilidade de instalar aplicativos 

do Office em vários dispositivos (Windows, Mac, Android, tablets, 

smartphones). 
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✔ Cloud Storage: 1 TB por padrão e a capacidade de aumentá-lo para 5 TB e até 

25 TB, se necessário. 

✔ Prevenção de perda de dados (DLP): a DLP permite que você cumpra os 

padrões de negócios e as regulamentações do setor em termos de proteção de 

informações confidenciais e prevenção de vazamentos de dados fora da 

organização. 

✔ Possui a opção de Litigation Hold, que é responsável por manter uma estrutura 

de caixa de correio "intacta" (sem deleções) para uso em auditorias e outros 

fins legais. Essa opção de Litigation Hold também permite aplicar políticas que 

permitem a recuperação de mensagens mesmo que o usuário tenha deletado 

os e-mails dos itens removidos. 

✔ Possui outras funções de gerenciamento de dados, como arquivamento, 

gerenciamento de direitos e criptografia em nível de documento, e-mail 

avançado, controle de acesso para e-mails e documentos, pesquisa inteligente 

e recursos de descoberta que permitem obter facilmente o conteúdo necessário 

dos aplicativos do Office, SharePoint e Delve.  

 

22. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 
 

Outra necessidade levantada pelos gestores dos órgãos no inventário de 

necessidades foi a necessidade de renovação do parque de informática 

administrativa, visto que, segundo relato de alguns órgãos, há problemas em algumas 

máquinas que afetam o dia a dia dos funcionários.  

Para solucionar este problema, tomando por base o inventário de hardware 

realizado pela SEGOD junto aos demais órgãos da prefeitura, foi possível quantificar 

quantas máquinas se encontravam em estado de não operação ou de operação 

comprometida. Essa análise foi o ponto de partida para traçar uma estratégia que 

melhor se adequasse às necessidades da prefeitura, tendo como opções, a aquisição 

ou locação de máquinas. 

Através de discussões sobre os prós e contras das opções disponíveis, a gestão 

do município optou por iniciar um processo de locação. Dentre vantagens 

consideradas, um processo de locação garante a utilização de máquinas sempre 

atualizadas, substituição de máquinas que apresentem problemas, desoneração a 
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equipe própria das atividades de manutenção, o eventual aumento ou diminuição do 

quantitativo de máquinas em função da rotatividade das equipes, entre outras. 

A partir do 3º trimestre de 2022, a SEGOD iniciou a prospecção de prestadores 

de serviço para essa modalidade de contrato, bem como, a pesquisa de Atas de 

Registro de Preço (ARPs) de órgãos estaduais e municipais para compor o futuro 

processo contratual e subsidiar a SAD na análise de vantajosidade econômica e 

definição da modalidade de contrato.  

Pretende-se até o início de 2023 concluir este processo e agregar ao parque de 

informática da prefeitura pouco mais de 500 novos computadores. 

 
23. SERVIÇO DE TELEFONIA EM NUVEM – CLOUD PBX IP 
 

A Prefeitura Municipal de Caruaru possui um contrato de telefonia fixa que expira 

em dezembro de 2022 sem possibilidade de aditivo. Sabe-se que a tecnologia tem um 

papel importante na comunicação corporativa dos setores públicos e que por meio de 

plataformas de telefonia em nuvem ou Voz sobre IP (VoIP) é possível proporcionar 

uma comunicação corporativa mais adequada, agilizando o fornecimento de 

informações e a prestação de serviços, possibilitando uma maior transparência na sua 

execução e um melhor monitoramento sobre a qualidade da prestação, visto que os 

processos manuais não mais serão utilizados. 

O conceito de sistemas em nuvem (Cloud) possibilita facilidades na hospedagem 

e disponibilização de poderosos recursos computacionais, incluindo hardware, 

software e link de voz, proporcionando mobilidade e escalabilidade nas operações a 

partir de uma simples conexão de internet. A solução em nuvem permite diversos 

benefícios: 

 
● Redução de investimento em servidores e infraestrutura; 

● Redução de investimento com técnicos; 

● Ambiente seguro (Datacenter); 

● Controle da operação; 

● Agilidade na implantação/configuração; 

● Flexibilidade (acesso de qualquer lugar com rede internet); 

● Facilidade no aumento ou redução de ramais; 

● Baixo custo de investimento em TI e Telecom. 
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Neste sentido a SEGOD prospectou, desde o 3º trimestre de 2022, empresas 

que atuam neste ramo para viabilizar, até o início de 2023, a contratação de um 

serviço de telefonia VoIP que atenda às necessidades de todos os órgãos da 

prefeitura. 

 

24. SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS SERVIDORES PARA NUVEM 
 
 A atual infraestrutura de servidores que atende à prefeitura de Caruaru apresenta 

necessidades de melhorias, além de ser fruto de um contrato de locação de 

equipamentos que expira em dezembro de 2022. 

 A migração para a nuvem permitirá dar continuidade aos serviços realizados 

pelas aplicações hospedadas nos servidores com maior desempenho na transmissão 

de dados, segurança e seletividade de tráfego mediante a implementação da 

funcionalidade Qualidade de Serviço (QoS). Possibilitará também que novas 

aplicações sejam implementadas e hospedadas no novo local, melhorando a 

integração de sistemas entre a sede e os diversos órgãos, a comunicação interna e o 

atendimento ao cidadão; além de prover um armazenamento centralizado e backup 

para o processamento e armazenamento de informações críticas 

 
25. LOGÍSTICA E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL  
 

 Existem nas diversas secretarias e autarquias da prefeitura um acervo enorme 

de documentos físicos que se encontram armazenados de forma inapropriada e sem 

possibilidade de localização inteligente e rápida. Esta situação, além de acarretar uma 

perda de tempo enorme quando se necessita de um determinado documento, também 

acarreta custos de aluguel e de pessoal, não garantindo a integridade dos documentos 

armazenados. 

 Neste sentido, as empresas de mercado oferecem a prestação de serviço de 

armazenamento, logística, catalogação e eventualmente, digitalização de 

documentos, visto que pela norma de temporalidade estabelecida pelo Cadastro 

Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos (CONARC) há a 

necessidade da manutenção dos documentos originais por determinados período, a 

depender da sua finalidade. O serviço é prestado por intermédio de uma plataforma 

de gestão de documentos, onde a instituição, ao solicitar os documentos ou as caixas 
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nas quais eles se encontram armazenados, a equipe da contratada promove a 

checagem, organização, cadastro no sistema, digitalização inteligente (quando 

necessário e solicitado) e armazenagem conforme as normas do CONARQ e de 

acordo com à LGPD. 

 Considerando que este é um processo de contratação inovador na prefeitura, a 

SEGOD resolveu iniciá-lo em apenas uma secretaria, a SEFAZ, e caso ele seja 

entendido como eficaz, pretende-se ampliá-lo para os demais órgãos da prefeitura. 

 Durante o 2º semestre de 2022 foram prospectadas empresas fornecedoras 

deste serviço para a realização do levantamento de campo e fornecimento de 

propostas com a expectativa de até o 1º trimestre de 2023 concluir o processo de 

contratação.  

 

26. SYSGEO – PMC 
 

 Existe uma grande evasão de receitas para o município quando se trata das 

feiras públicas e dos bancos da CEACA. Há grande dificuldade em manter atualizado 

o cadastro dos feirantes, bem como, não há um sistema computacional capaz de 

atender a todas as necessidades da gestão. 

 Com o objetivo de sanar este problema, a SEGOD elaborou um projeto básico 

que utilizará tecnologia de geoprocessamento para mapear todos os bancos das feiras 

e da CEACA. Esta solução, um Sistema de Informações Geográficas (SIG), é 

constituída por um conjunto de programas computacionais, que integram dados, 

equipamentos e pessoas com o objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular, 

visualizar e analisar dados espacialmente referenciados a um sistema de 

coordenadas geográficas conhecido.  

 Nessa solução, camadas virtuais serão sobrepostas a camada de 

georreferenciamento, integrando o cadastro dos bancos das feiras e da CEACA ao 

sistema de arrecadação municipal. Desse modo, será possível garantir o cadastro 

atualizado dos comerciantes e cruzamento de dados com suas respectivas situações 

fiscais, permitindo a rápida atuação dos fiscais da prefeitura para sanar o gap 

arrecadatório. 

 O SysGeo - PMC será responsivo a qualquer dispositivo móvel, o que permitirá 

agilidade na atuação e poderá se comunicar com os sistemas da prefeitura via WiFi 
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ou usando pacote de dados existentes nos dispositivos móveis disponibilizados para 

os fiscais e gestores. 

 A Figura 9 apresenta uma proposta de camadas a serem construídas neste 

sistema, aqui denominado de SysGeo – PMC. 

 

 

Figura 9 – Camadas do SysGeo PMC 

Fonte: Adaptado de Bolstad (2019)2 

 

 Este futuro sistema atende às necessidades da SEFAZ, SECOP e CEACA e já 

conta com a validação por parte dos gestores dos órgãos. 

 Pretende-se iniciar a prospecção por desenvolvedores e elaboração do Termo 

de Referência no 1º semestre de 2023, com a contratação da solução até o final do 

mesmo ano. 

 

27. CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS NA MODALIDADE SOFTWARE COMO 
SERVIÇO 

 
 Durante o ano de 2022, muitas ações foram tomadas no sentido de dotar os 

órgãos da prefeitura de maior agilidade em seus processos, mediante a digitalização 

e uso de inteligência de negócio. Neste sentido foram prospectadas soluções para a 

                                                                 
2 GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems. 6. ed. rev. e atual. [S. l.]: XanEdu, 2019. 
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SEFAZ, URB e SIURB e a partir desses estudos foram gerados Termos de Referência 

para compor os respectivos processos aquisitivos. 

 É importante salientar que o modelo de fornecimento dos serviços escolhido foi 

o de software como serviço ou Saas (Software as a Service). Nesta modalidade de 

prestação de serviços, o software é armazenado e instalado na nuvem, podendo ser 

acessado via navegador (browser) por qualquer dispositivo e em qualquer local, com 

a segurança adequada.  

 

27.1 Sistema de Planejamento de Obras 
 

 A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras é responsável pelo planejamento, 

elaboração de projetos, orçamento, coordenação, execução e fiscalização de obras 

públicas da Prefeitura Municipal de Caruaru. 

 Denota-se que a eficiente e adequada gestão dos recursos empregados na 

contratação de obras públicas enseja uma série de controles, desde a elaboração da 

composição unitária de serviços de engenharia e dos orçamentos balizadores dos 

processos licitatórios para contratação da execução, bem como a gestão das 

medições e dos respectivos contratos. E nisso, há grandes desafios, dentre os quais: 

 

● Gerar orçamentos de referência com base nas melhores práticas da 

engenharia de valor com preços compatíveis e alinhados aos de mercado;   

● Controlar o andamento físico e financeiro das obras;  

● Realizar as medições em conformidade com os quantitativos e valores 

unitários contratados; 

● Gerenciar as alterações contratuais respeitando a legislação (aditivos de 

prazos e quantidades); 

● Evitar o retrabalho e o desperdício de recursos (tempo, recursos humanos 

e financeiros); 

● Gerenciar os recursos e investimentos relativos aos contratos de obras 

firmados, respeitando a legislação vigente e prestar contas aos órgãos de 

controle e à sociedade; 

● Manter um vínculo mais transparente e próximo possível entre a 

administração e a sociedade, prestando informações consolidadas e 
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consistentes acerca de como os recursos públicos estão sendo investidos 

em obras e serviços de engenharia. 

 

 Durante o 2º semestre de 2022, a equipe da SEGOD juntamente com a SIURB 

prospectaram uma solução técnica para atender a estas necessidades. A expectativa 

é que até o 1º trimestre de 2023 a solução esteja contratada. 

 

27.2 Sistema de Cadastro Multifinalitário 
 

 Nos últimos anos, o Município de Caruaru tem apresentado representativa 

expansão na sua área de ocupação urbana, onde se destaca um aumento de novas 

unidades imobiliárias, ampliações de construção e novos estabelecimentos 

comerciais (atividades econômicas). Realizar um trabalho para identificar e atualizar 

essas áreas de expansão é de extrema importância para o município, pois é por meio 

destas informações atualizadas que o município mantém ativo e crescente as suas 

principais fontes de receitas próprias (IPTU, ITBI e ISS) que subsidiam todas as 

demais ações de planejamento do município.  

 Além da expansão urbana, a prefeitura também tem constatado uma grande 

movimentação nas transações de compra e venda de imóveis no município, que gera 

o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Entretanto, por meio das 

transações, tem-se verificado de forma evidente que existe uma defasagem dos 

valores venais dos imóveis em relação aos valores de compra e venda, geradores das 

taxas de ITBI, precisando ser corrigidos. 

 A revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) também irá permitir que o 

município realize justiça fiscal municipal, cobrando impostos mais justos e realistas 

para as áreas mais pobres e carentes da cidade e mantendo a valorização adequada 

das áreas mais nobres do município.  

 Neste contexto, fica claro a necessidade de um sistema que proporcione a 

integração de processos entre a Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente (URB) e 

a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Esse sistema dará agilidade e informações 

necessárias para que o município amplie as suas receitas de forma justa e consiga 

traduzir isso em melhores serviços para a população. 
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 Até o 1º trimestre de 2023, é esperado que a solução esteja contratada. 

Adicionalmente, espera-se que, no mesmo ano, as equipes já estejam treinadas e a 

solução totalmente operacional. 

 
27.3 Sistema Integrado de Gestão Tributária 

 
 A Secretaria da Fazenda do município utiliza dois sistemas para o processo de 

gestão tributária. Atualmente, a geração dos tributos, contabilidade e cadastro 

mobiliário e imobiliário, requerem inserção manual por parte dos servidores da área, 

existindo grande dificuldade, tanto de integração com a junta comercial quanto com o 

tribunal de justiça, bem como, não há um processo de inteligência de negócio que 

possibilite a geração automática de boa parte dos relatórios ou da criação de painéis 

de gestão e indicadores. 

 Considerando a necessidade de automação e monitoramento dos serviços da 

Administração Tributária, faz-se necessário a implantação de um sistema 

informatizado de gestão integrado que possibilite o alcance dos seguintes objetivos:  

 

 Possuir todos os cadastros pertinentes; 

 Efetuar lançamento de tributos; 

 Controlar o vencimento de créditos tributários; 

 Controlar, de forma eficiente, as ações fiscais e combater a sonegação.  

 

 Espera-se ao se contratar este sistema que a prefeitura possa fazer uso de 

mecanismos tecnológicos que possibilitem um gerenciamento eletrônico integrado 

entre  as Secretarias contratantes, além de proporcionar maior conforto aos 

contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, com a disponibilização de acesso pela 

internet da maioria dos procedimentos e obrigações acessórias. Com a solução a ser 

adquirida todos os cadastros serão inseridos automaticamente no sistema. Existirá 

uma plataforma de Business Intelligence que trará diversas facilidades; as integrações 

com o Tribunal de Justiça e Junta Comercial serão nativas, bem como, o andamento 

dos processos e dos cadastros retroalimentarão os sistemas, assim, os usuários não 

mais precisarão interagir com a plataforma nesta etapa.  
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 Além de todas essas funcionalidades será possível o acionamento dos 

contribuintes via e-mail, SMS e WhatsApp, e todos os serviços oferecidos poderão ser 

integrados com a plataforma 1Doc, permitindo agilidade, rastreabilidade e 

transparência para o cidadão, que poderá, via Portal da Prefeitura, acessar todas as 

informações. 

 A maior agilidade nos processos internos e a disponibilidade de serviços de 

governo eletrônico para o cidadão, resultarão em maior transparência da 

administração para com a sociedade e uma melhor gestão dos recursos, sendo estes 

alguns dos resultados esperados deste processo de modernização. 

 Durante o 2º semestre de 2022 a SEFAZ, juntamente com a SEGOD, 

prospectaram soluções técnicas que atendessem a esta necessidade e em setembro 

de 2022 foi viabilizado um encontro entre todos os possíveis fornecedores para alinhar 

e divulgar todas as características técnicas e funcionais exigidas no Termo de 

Referência (TR) em construção. A etapa seguinte foi a coleta das propostas de preço 

e eventual ajuste no TR.  

 É esperado que no 1º trimestre de 2023 a solução esteja contratada, e até 

meados deste mesmo ano as equipes já estejam treinadas e a solução totalmente 

operacional, gerando desburocratização, transparência e agilidade nas relações entre 

os contribuintes e a municipalidade. 

28. CARUARU POLO DE TECNOLOGIA NO AGRESTE 

 

 A inclusão de um município num processo de Transformação Digital requer 

coragem e muita ousadia, que se refletem num despertar de ideias inovadoras que 

movem e retroalimentam a vontade política de fazer acontecer.  

 Observa-se que uma cidade de mais de 400 mil habitantes, entrecortada por 

duas BRs, centro intelectual e cultural do estado, com cinco importantes universidades 

e diversas industrias, onde a têxtil não pode estar limitada em seu processo de 

desenvolvimento em apenas evoluir e melhorar aspectos que já são do conhecimento 

geral.  

 Neste contexto, a SEGOD imaginou transformar Caruaru num Pólo de 

Tecnologia para a região. No sentido de dar os primeiros passos nessa direção, com 

os apoios da Secretaria Executiva de Convênio e Captação de Recursos da SEPLAG, 
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da SEGOV e da SEFAZ, iniciou a montagem de uma estratégia que compõe da 

cessão de uso de alguns espaços do município para que grandes empresas de 

tecnologia possam usufruir do espaço, divulgar seus produtos e realizar eventos. Essa 

estratégia de fomento de tecnologia também contribuirá com a formação da população 

através de cursos voltados a educação digital para, criando assim uma Caruaru mais 

preparada para o futuro. Para tal, a SEGOD já realizou os primeiros contatos com a 

Google e a Microsoft que se mostraram interessadas nessa parceria. 

 Pretende-se que essas conversas evoluam durante o ano de 2023 e que em 

2024 já seja possível ter algum resultado concreto dessa iniciativa. 

 
 

29. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC 
 

 Como qualquer documento que lida com processos organizacionais e sendo 

estes, por sua própria natureza, dinâmicos, faz-se necessário que sejam 

continuamente avaliados sob a ótica da flexibilidade. Entretanto, eventuais 

necessidades de novas iniciativas ou ajustes precisam ser demandadas e justificadas 

formalmente pelos órgãos interessados e validados pela alta gestão, visto que o 

PDTIC é um instrumento de gestão avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco e sua construção deve ser pautada em um planejamento sólido e 

consistente. 

 A próxima revisão deste Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PDTIC) está prevista para ser realizada dois anos após sua publicação.  

 

30. CONCLUSÃO 
 

 O processo de transformação digital de uma organização só é possível de ser 

alcançado se houver comprometimento da alta gestão em reavaliar seus processos 

de negócio e capacitar seu quadro técnico para o uso efetivo das tecnologias de 

mercado que suportem e agilizem as suas novas entregas.  

 No caso de uma organização pública, as entregas estão associadas à prestação 

de serviços à população. Assim, pensar “fora da caixa” com um olhar de inovação é 

fundamental para transformar os processos que compõem a instituição.  

 No caso do município de Caruaru, a diretriz é transformá-lo numa cidade 

inteligente, onde os serviços prestados à população ocorram de forma prioritariamente 
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digital, aumentando a quantidade e qualidade dos serviços prestados, dando a eles 

muito mais agilidade e rapidez nas respostas.  

 Do ponto de vista da sustentabilidade, todos os processos precisam ser 

adequados à luz da digitalização, de modo a que se elimine o uso de papel. Ações 

alinhadas a este objetivo foram recentemente tomadas, cujos resultados serão 

brevemente mensurados. Essas novas ações estão ligadas a modelagem de 

processos importantes da Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente (URB) e da 

Secretaria de Administração (SAD) que estão sendo devidamente implementados na 

plataforma de ECM da prefeitura para uso interno e postos a serviço da população no 

início de 2023. 

 Essas transformações fazem com que a gestão, a partir das suas várias 

instâncias, se aproxime ainda mais do cidadão, viabilizando o acesso transparente às 

informações de seu interesse. O cumprimento à lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, 

que estabelece a “Carta de Serviços ao Cidadão”, está totalmente atendida mediante 

a ampliação e ativação de funcionalidades na plataforma ECM e ajustes no Portal de 

Administração da Prefeitura, tornando mais simples e fácil para a população encontrar 

os serviços disponíveis para a sua utilização. 

  Outro ponto de fundamental importância é que a elaboração deste plano integra 

uma das principais diretrizes de um governo digital que é a utilização da tecnologia 

em prol da tomada de decisões. Essa diretriz orienta para o uso de dados advindos 

de diversas fontes serem concentrados e manipulados de forma inteligente, 

fornecendo informações preciosas para os gestores, além de uma visão completa da 

administração do município, para assim tomarem decisões mais assertivas. 

 Enfim, os investimentos em TIC por parte da alta gestão e o cumprimento das 

diretrizes desse plano possibilitará o estabelecimento de uma boa governança de TIC 

no município, que viabilizará o aperfeiçoamento e otimização dos processos internos 

e serviços prestados à população. 


