
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 

Palácio da Independência 

Rua Oreste Bozelli, 1165 

Centro • 15990-900 • Matão-SP 

 

 
 

DECRETO Nº 5.390, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. 
Homologar o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) do Município de Matão para o biênio 
de 2022/2023. 

 
 

 

 

 

 

APARECIDO FERRARI, Prefeito do Município de 
Matão, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e 

 

CONSIDERANDO a eminente necessidade de a 
Administração Pública Municipal ter seus recursos e serviços de 
Tecnologia da Informação planejados e organizados dentro de um Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI; 

 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º - Homologa-se o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI), conforme disposto no Anexo I que acompanha este 
Decreto,  para período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023. 

 

Art. 2º – O Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
– PDTI, constante no Anexo I, estará integralmente disponível para 
acesso e consulta no site www.matao.sp.gov.br. 

 

 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário 

 
 
 

  Palácio da Independência, aos 17 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

 APARECIDO FERRARI  
 Prefeito Municipal 
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Nota de versão

Nesta primeira versão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Município de Matão
buscou-se  conhecer  as  deficiências  e  gargalos  da  área  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação  de modo que  abrangesse  as  demandas de todas as  secretarias,  planejando de
forma concisa e aderente a realidade do órgão as ações no intuito de elevar a maturidade da
Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, mitigando riscos, elevando a segurança
digital,  revertendo custos  em investimentos  além de adequar-se  às  Políticas  de Governança
Digital e às Estratégias de Governo Digital.
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1. APRESENTAÇÃO

Foi para plantar café que em 1890, foram adquiridas as primeiras terras onde hoje se localiza a
cidade de Matão. Dois anos depois o povoado já formava o Arraial do Senhor Bom Jesus das
Palmeiras. Em 1897 tornou-se distrito de Araraquara, já com o nome de Matão, devido às matas
de alto porte e muito densas. Em 1898 conseguiu sua emancipação político - administrativa,
tornando-se município.

Com mais de 80 mil habitantes, Matão é uma cidade ao mesmo tempo industrializada e agrícola.
Essa soma resulta em desenvolvimento, não há desemprego, pelo contrário, as vagas são criadas
todas  as  semanas.  Com  um  PIB  per  capita  em  2019  de  R$  47.615,93
(https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/matao.html),  Matão  é  conhecida  por  suas
empresas  e  pelo  vasto  desenvolvimento  urbano  e  rural  assim  como  por  sua  cultura  e
principalmente pela festa religiosa de Corpus Christi. 

Aspirando sempre o desenvolvimento do município e de seus munícipes, a Prefeitura Municipal
de  Matão  reconhece  como  estratégica  a  área  e  o  uso  das  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação  –  TIC,  estratégia  corroborada  pelo  papel  imprescindível  que  tem  tomado  as
tecnologias da informação na Administração Pública Brasileira e nas vidas de todos nos últimos
anos. 

O objetivo da Administração Pública é atender da melhor forma possível as demandas de seus
cidadãos, baseando-se em alguns princípios para nortear suas ações, tais como Publicidade e
Eficiência, portanto é vital o uso dos recursos tecnológicos para coleta, processamento, gestão e
publicidade das informações. Soma-se a este fato a crescente utilização de serviços por meios
digitais, que permitem além do crescimento e disseminação destes serviços, o aprimoramento da
qualidade dos serviços e informações públicas prestadas trazendo a democratização do acesso à
informação, e maior proximidade e participação popular na Administração Pública.

A Divisão de Tecnologia  da Informação (DVTI)  e  Divisão de Tecnologia  da Informação /
Projetos e Sistemas (DVTI-PS) da Prefeitura Municipal de Matão são responsáveis diretos por
fomentar, desenvolver, aplicar e avaliar as ações estratégicas e operacionais de Tecnologia da
Informação e Comunicação, definindo as ações de informatização, disponibilizando e mantendo
os recursos tecnológicos, desenvolvendo e implementando soluções e sistemas inerentes a área
de TIC, assim como prestar os atendimentos de suporte aos usuários internos da Administração
Pública, possuindo como principal objetivo a melhoria no atendimento aos munícipes de Matão.

Para isso, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), tem como objetivo organizar e
apresentar a estratégia de TIC e o conjunto de resultados esperados durante o período de 2022 à
2023 do Município de Matão, prevendo o monitoramento das metas e ações, com o objetivo de
realizar suas revisões ordinárias anualmente,  e extraordinariamente a qualquer momento, de
modo a manter os objetivos e ações da Divisão de Tecnologia da Informação e Divisão de
Tecnologia da Informação / Projetos e Sistemas alinhadas às necessidades da Administração
Pública.
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2. INTRODUÇÃO

O principal objetivo deste plano é apresentar as necessidades, ricos, investimentos e ações de TI
propostas  para  o  biênio  de  2022-2023  em  busca  da  melhoria  contínua  da  eficiência,
economicidade,  gestão  e  governança  de  TI.  Este  documento  contempla  o  diagnóstico  e  o
planejamento das ações do DVTI e DVTI-PS,  a administração dos recursos tecnológicos,  a
otimização dos processos e a implantação de novas tecnologias de modo a garantir os melhores
investimentos para alcançar os objetivos do Município de Matão e a sociedade matonense.

Um ponto importante na elaboração deste PDTI foi a realização do inventario dos ativos de TI,
levantamento das necessidades, riscos e investimentos em TI da Prefeitura Municipal de Matão,
a  fim  de  estabelecer  um  cenário  inicial  em  relação  a  adoção  das  tecnologias  nas  ações
estratégicas, o impacto no orçamento municipal e os benefícios obtidos. Tendo em vista que
esta é a primeira versão de PDTI, até o presente momento não haviam sido consolidadas tais
informações, desta forma o planejamento baseia-se no levantamento de investimentos na área de
TI durante o biênio de 2020 e 2021.

O PDTI prevê iniciativas que visam à entrega de valor à Administração Pública e à sociedade
do  Município  de  Matão,  de  forma  alinhada  ao  Plano  de  Governo,  Plano  Diretor  de
Desenvolvimento Sustentável e de Política Urbana e Ambiental, Plano Plurianual (PPA), Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), assim como, as melhores
práticas e instrumentos normativos Federais, Estaduais e Municipais.
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3. TERMOS E ABREVIAÇÕES

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

Art.: Artigo

COBIT: Controle de Objetivos para Informação e Tecnologia Relacionada (do inglês, Control 

Objectives for Information and related Technology)

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

DVTI: Divisão de Tecnologia da Informação

DVTI-PS: Divisão de Tecnologia da Informação / Projetos e Sistemas

EAD: Ensino à Distância

IEC: Comissão Eletrotécnica Internacional (do inglês, International Electrotechnical 

Commission)

GUT: Gravidade, Urgência e Tendência

ISACA: Associação de Auditoria e Controle de Sistemas de Informação (do inglês, Information

Systems Audit and Control Association)

ISO: Organização Internacional para Padronização (do inglês, International Organization for 

Standardization)

ITIL: Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (do inglês, Information 

Technology Infrastructure Library)

LDO: Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA: Lei Orçamentária Anual

NBR: Norma Brasileira

PDTI: Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PDTIC: Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PMM: Prefeitura Municipal de Matão

PPA: Plano Plurianual

SISP: Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (anteriormente 
denominado Sistema de Informática do Serviço Público)

SWOT (Análise): Análise de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (do inglês, 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

TI: Tecnologia da Informação

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação
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4. PERÍODO E ABRANGÊNCIA

Em vista a inexistência de documento anterior que regule e norteie as ações e investimentos à
área  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação,  bem  como  a  falta  de  mapeamento  e
conhecimento  profundo  dos  processos  atualmente  vigentes,  determina-se  o  período  de
abrangência da primeira versão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação em dois anos,
durante o biênio de 2022 à 2023, de modo que seja possível a rápida revisão e readequação dos
planos e processos propostos em virtude ao baixo nível de maturidade da gestão de TIC no
momento.

Este  plano  aplica-se  a  todas  as  unidades  da  Prefeitura  Municipal  de  Matão,  e  deverá  ser
observado  por  todos  seus  servidores,  colaboradores,  eventuais  prestadores  de  serviços  bem
como qualquer autarquia, órgão ou instituição que dos recursos de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura dependam ou usufruam. 

5. EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PDTI

A comissão nomeada por Portaria, sob a coordenação da Diretora da Divisão de Tecnologia da
Informação - Sra. Adriana Regina Anduca Schiavetto é composta pelos seguintes membros:

Ademir de Souza - Secretário Municipal da Saúde

Alexandre Luiz Martins de Freitas - Secretário Municipal de Educação e Cultura

Hélio Leandro Prandi - Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

José Antônio da Costa - Diretor da Divisão de Tecnologia da Informação / Projetos e Sistemas

Rodrigo Cesar Bandeli - Técnico em Contabilidade

Sebastião  de  Deus  Moreira  -  Secretário  de  Governo,  Tecnologia  e  Inovação  e  Negócios
Jurídicos

Simone Cristiane Coutinho – Diretora Departamento de Administração e Pessoal

Willian Di Gaetano Bassi - Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Controle Interno

A Prefeitura de Matão também dispõe de assessoria e consultoria no planejamento, execução e
gestão do Plano diretor da Tecnologia da Informação da empresa contratada Acopla Consult
Telecom Eireli, por intermédio dos consultores:

Guilherme Montelo Alves de Lima - Técnico e Consultor em Tecnologia da Informação

Laura Alves Nascimento - Advogada e Consultora Jurídica
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6. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para orientar a elaboração deste PDTI, baseia-se no proposto pelo Guia
de  PDTIC do SISP versão 2.0.  Esta  metodologia  foi  assimilada e  adaptada pela  equipe de
elaboração do PDTI e eleita como instrumento norteador de seu desenvolvimento dado que
aborda os requisitos necessários para aprimorar a qualidade e o nível de maturidade da gestão da
Tecnologia da Informação.

A  elaboração  do  PDTI  é  constituída  de  3  etapas  básicas:  preparação,  diagnóstico  e
planejamento.

Figura 1 – Processo de Elaboração do PDTIC

Fonte: Guia de PDTIC do SISP versão 2.0

Preparação: Etapa inicial do projeto de elaboração do PDTI, em que são definidos o período de
elaboração, abrangência, equipe e os princípios e diretrizes que regem a elaboração.

Tabela 1 – Cronograma de elaboração da fase de Preparação
Tarefa Previsão

Início
Previsão
Término

Definir período e abrangência do PDTI

04/10/2021 30/10/2021

Definir a Equipe de Elaboração do PDTI

Estabelecer e descrever a metodologia de elaboração

Definir documentos de referência 

Identificar estratégias da organização

Definir princípios e diretrizes 

Diagnóstico:  Etapa de avaliação  da  atual  situação de  TI  da organização  para  identificar  as
necessidades dos departamentos e a possibilidade de melhoria.
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Tabela 2 - Cronograma de elaboração da fase de Diagnóstico
Tarefa Previsão

Início
Previsão
Término

Analisar resultados do PDTIC anterior;

30/10/2021 04/12/2021

Analisar o referencial estratégico de TI;

Analisar a organização da TI;

Realizar Análise SWOT da TI;

Estimar a capacidade da execução da TI;

Planejar o levantamento das necessidades;

Identificar necessidades de Informação;

Identificar necessidades de Serviços de TI;

Identificar necessidades de Infraestrutura de TI;

Identificar necessidades de Contratação de TI;

Identificar necessidades de Pessoal de TI;

Identificar custos atuais de TI;

Consolidar o Inventário de Necessidades;

Alinhar as necessidades de TI às estratégias da 
organização;

Aprovar o Inventário de Necessidades.

Planejamento:  Etapa caracterizada por planejar o atendimento das necessidades identificadas,
definindo planos de metas e ações, priorizando-as conforme a matriz de riscos, viabilidade e
fatores orçamentários.

Tabela 3 - Cronograma de elaboração da fase de Planejamento
Tarefa Previsão

Início
Previsão
Término

Atualizar critérios de priorização;
04/12/2021 08/01/2022

Priorizar as necessidades inventariadas;

Definir metas e ações;

Planejar ações de pessoal;

Planejar orçamento das ações do PDTI;

Planejar o gerenciamento de riscos;

Identificar os fatores críticos de sucesso;

Rua Oreste Bozelli, 1165, Centro - Telefone: (16) 3383-4077
CEP 15990-900 - Matão/SP - http://www.matao.sp.gov.br



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2022 - 2023 11

Consolidar as informações e elaborar texto final do PDTI;

Aprovar o PDTI;

Publicar o PDTI.

Simultaneamente, para contribuir com o Guia de PDTIC do SISP, também farão-se uso do:

Guia de boas práticas em contratações de soluções de TI do Tribunal de Contas da União – TCU
que  tem  por  objetivo  contribuir  para  que  os  órgãos  e  entidades  públicas  planejem  as
contratações de bens e serviços de TI, de forma a utilizá-las para alavancar suas operações e
entregar os resultados almejados pela sociedade, que cada vez mais cobra efetividade, eficácia,
eficiência, transparência, lisura e desburocratização dos entes públicos. 

ABNT  NBR  ISO/IEC  38500  -  Tecnologia  da  informação  -  Governança  da  TI  para  a
organização, segunda edição, que fornece princípios, definições e um modelo para estruturas de
governança utilizarem ao avaliar, direcionar e monitorar o uso da tecnologia da informação em
suas organizações.

A MATRIZ GUT como ferramenta de priorização de demandas e necessidades, de modo a
classificá-las de acordo com sua Gravidade, Urgência e Tendência, instituindo um método claro,
objetivo e eficiente de avaliação das demandas, necessidades e riscos que conduza os esforços e
investimentos em sua solução.
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7. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos utilizados como referência para a elaboração do PDTI são:

7.1. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:  

MATÃO. Lei nº 3.800, de 5 de outubro de 2006. Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável
e  de  Política  Urbana  e  Ambiental  de  Matão  e  dá  outras  Providências.  Disponível  em:
http://novo.matao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Plano-diretor-Corrigido-3800-2006-
de-Matão-SP.pdf. Acesso em: 11 de outubro de 2021.

MATÃO. Lei Orgânica do Município de Matão, de 5 de abril de 1990. Dispõe sobre a Lei
Orgânica  do  Município  de  Matão.  Disponível  em:
https://www.camaramatao.sp.gov.br/publicos/lei_organica_19071848.pdf.  Acesso  em:  11  de
outubro de 2021.

MATÃO.  Lei  nº  5.494,  de  4 de  novembro  de  2021.  Estima a  receita  e  fixa a  despesa  do
Município  de  Matão  para  o  Exercício  Financeiro  de  2022.  Disponível  em:
https://www.legislacaodigital.com.br/Matao-SP/LeisOrdinarias/5494-2021/Arquivos/4.  Acesso
em 15 de novembro de 2021.

MATÃO. Lei nº 5.473, de 21 de setembro de 2021. Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para  o  Exercício  Financeiro  de  2022  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:
http://novo.matao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/ATOS-OFICIAIS-01.10.pdf.  Acesso
em: 11 de outubro de 2021.

MATÃO. Lei nº 5.461, de 18 de agosto de 2021. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município
de  Matão  para  o  Período  de  2022  a  2025.  Disponível  em:
https://legislacaodigital.com.br/Matao-SP/LeisOrdinarias/5461-2021/Arquivos/1.  Acesso  em:
11 de outubro de 2021.

7.2. POLÍTICAS   INTERNAS:  

SCARDOELLI, A. FERRARI, A. Plano de Governo: Para cuidar de Matão outra vez!. Matão -
SP,  2020.  Disponível  em:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SP/66877/426/candidatos/313839/
5_1600538265223.pdf. Acesso em: 11 de outubro de 2021.

Instruções de uso e Processos Internos da Divisão de Tecnologia da Informação.

7.3. LEGISLAÇÃO GERAL:  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado  Federal:  Centro  Gráfico,  1988.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11 de outubro
de 2021.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm.
Acesso em: 11 de outubro de 2021.
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BRASIL. Lei nº  12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios,  garantias,  direitos e
deveres  para  o  uso  da  Internet  no  Brasil.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm.  Acesso  em:  11  de
outubro de 2021.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD).  Disponível  em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 11 de outubro de 2021.
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8. ESTRATÉGIAS DA ORGANIZAÇÃO
 

A Prefeitura Municipal  de Matão tem a função de trabalhar em prol  do interesse público e
direitos  dos  munícipes,  promovendo  uma  infraestrutura  propícia  ao  desenvolvimento  da
sociedade,  como saúde,  educação  de  qualidade,  assistência  social  e  lazer.  No contexto  das
organizações públicas, a Tecnologia da Informação tem conquistado notoriedade, auxiliando a
administração a atingir os objetivos de eficiência, eficácia, efetividade, qualidade, transparência
e inovação além de promover a aproximação e participação social.

A Prefeitura Municipal de Matão, ao longo dos últimos anos, e notoriamente em sua gestão
atual  experimenta  uma  significativa  evolução  da  área  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação,  ratificada  pela  presença  de  iniciativas  voltado  a  exploração  da  TIC  como
instrumento fundamental a entrega de valor e benefícios a sociedade, antecipadamente já previa
em  seu  plano  de  governo  a  interligação  via  fibra  ótica  das  unidades  da  administração,
implantação  de  uma  Central  de  Vídeo  Monitoramento  com  o  objetivo  de  modernizar  a
Segurança  Pública,  assim como,  a  concepção  de  um sistemas  de  alarmes  interligados  nos
prédios públicos, além das melhorias e integração de todos os departamentos e aplicações em
uso pela Prefeitura através da interligação da rede de computadores e a melhoria dos serviços
prestados de forma on-line utilizando-se da internet.

O reconhecimento da necessidade de inovação e o consenso da gestão atual de que a tecnologia
é um fator estratégico para suprir a esta exigência, vai de encontro com o que tem sido proposto
pelo Governo Federal em sua Estratégia de Governo Digital, reconhecendo a importância e a
necessidade  de  fomento  a  área  de  TI,  modernizando  o  parque  tecnológico,  atualizando  os
softwares e sistemas em uso, ampliando a oferta de serviços disponíveis on-line. Encontrando-
se todas estas ações previstas na execução do PDTI, sua consumação resulta nos passos iniciais
à adequação a Lei de Governo Digital, a celeridade e desburocratização do acesso aos serviços
públicos e a aproximação da sociedade civil da Administração Pública. 

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação foi desenvolvido a partir do levantamento e
análise  do  cenário  atual  da  Prefeitura  Municipal  de  Matão  e  o  uso  das  tecnológicas  de
informação  e  comunicação  como  insumo  para  a  concretização  e  realização  dos  interesses
públicos da sociedade,  e  para  que as recomendações propostas  abordadas pelo PDTI sejam
viáveis, é necessário ir de encontro com está razão de existir, moldando-se ao que é proposto
pela administração, tanto em matéria de planejamento, orçamento e prioridades.

A Prefeitura Municipal  de Matão tem por objetivo a concretização do interesse público e o
fomento  ao  desenvolvimento  do  munícipe  e  município  estabelecendo-se  como uma cidade
atrativa  aos  investimento  e  surgimento  de  novos  negócios.  Desta  forma  o  planejamento  é
fundamental para dar continuidade as melhorias e modernização de equipamentos, softwares e
soluções  de  atendimento  aos  munícipes  e  empresas,  informatizando  os  processos  escolares
consequentemente  trazendo  maior  interatividade  aos  alunos  e  educadores,  adequando  e
reestruturando os sistemas da saúde, assistência social e tributário no intuito de trazer benefícios
a  ambos  como:  celeridade,  menor  burocracia,  facilidade  no  atendimento  aos  munícipes  e
empresas, melhores condições de renda dos cidadãos e desenvolvimento da indústria e comércio
locais. 

Almejando sempre a aproximação da sociedade da administração pública e a inclusão digital
que tornaram o mundo mais rápido e conectado, no intuito de “Cuidar de Matão outra vez”, vem
a administração promover a maturidade do TI para fomentar os projetos de modernização e
reestruturação para melhor atender as necessidades deste município e de sua população.
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9. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

● Estabelecer um Sistema de Gestão de Segurança da Informação seguindo modelos
reconhecidos internacionalmente (ABNT NBR ISO/IEC 27001);

● Oferecer suporte ao planejamento estratégico do Município de Matão;
● Formular  diretrizes  para  o  desenvolvimento  de  Tecnologias  de  Informação  e

Comunicações na administração.
● Efetuar diagnóstico dos pontos de melhoria e propor soluções com a finalidade de

promover o uso eficiente de recursos públicos;
● Fomentar  projetos  de  TIC  visando  melhorar  a  qualidade  dos  serviços  da

administração, otimizando os processos, tempo de resposta, acesso à informação e
tomada de decisão.

● Gerenciar  os  processos,  acessos  e  transações  de  TIC,  garantindo performance  e
segurança.

● Estruturar  uma  equipe  TI  capacitando-as  nas  melhores  práticas  e  mais  novas
tecnologias;

● Prover os mais modernos e viáveis recursos de tecnologia da informação a fim de
trazer  oportunidades  para  a  melhoria  dos  processos  internos  e  dos  serviços
ofertados a sociedade.

● Automatizar  os  processos  administrativos  de  todas  as  áreas  da  prefeitura,
integrando com os demais órgãos, fundações e autarquias, resultando na celeridade
das tratativas.

● Evoluir a política de segurança e controle de acesso a sistemas de informação, de
modo que promova o segurança dos ativos e recurso de TIC.

● Estender a rede de comunicação de dados, voz e imagem através da rede de fibra
óptica e subsidiar outros meios de transmissão, com vistas a melhora da qualidade e
da continuidade ininterrupta dos serviços.

● Centralizar a aquisição dos bens e serviços de informática e tecnologia a partir de
critérios  de  padronização,  que  deverão  observar  a  segurança,  compatibilidade,
aplicabilidade, economicidade e desempenho técnico.

● Realizar as aquisições e contratações das soluções de TI somente quando precedidas
de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao planejamento
estratégico do órgão.

● Garantir a disponibilidade, integridade e confiabilidade dos dados e informações
tratados,  respeitando-se  as  necessidades  do  órgão  e  adequação  a  Lei  Geral  de
Proteção de dados pessoais.

● Promover  a  continuidade  dos  serviços  de  TI,  estabelecendo-se  estratégias  de
redundância e mitigação de falhas, assim como a disseminação dos procedimentos
de  TIC,  resultando  na  independência  de  agentes  à  execução  das  requisições  e
solicitações de reparo aos ativos e serviços da área.

10. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE DE
TI

A  Prefeitura  Municipal  de  Matão,  possui  duas  divisões  voltadas  a  áreas  de  tecnologia  da
informação e comunicação a Divisão de Tecnologia da Informação (DVTI) ligada a Secretaria
Municipal  da  Administração,  Fazenda  e  Controle  Interno,  e  a  Divisão  de  Tecnologia  da
Informação / Projetos e Sistemas (DVTI-PS) ligada a Secretaria Municipal de Saúde.
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A seguinte hierarquia é aplicada:

● Divisão de Tecnologia da Informação: Responsável pela gestão da área de tecnologia
da  informação  e  comunicação,  elaboração  de  projetos  de  redução  de  custos  de
otimização  de  processos,  planejamento  e  controle  das  aquisições  e  contratações  de
serviços  da  área  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação,  acompanhamento  e
direcionamento  da  Administração  Pública  na  aquisição  de  sistemas  e  recursos,
coordenação  da  execução  da  Política  de  Segurança  da  Informação,  suporte  e
manutenção de hardware e sistemas, assistência e capacitação dos usuários, avaliação e
definição das especificações dos equipamentos que serão adquiridos pela Administração
Pública,  elaboração  e  implementação  de  procedimentos  acerca  da  manutenção  das
estações de trabalho, impressoras e periféricos, avaliação e orientação dos projetos de
infraestrutura  que envolvem a  tecnologia  da  informação e  comunicação.  Zelar  pela
segurança dos recursos computacionais (computadores, softwares/sistemas, rede e etc.),
elaborar,  validar  e  implementar  soluções  de  segurança  da  informação,  de  modo  a
garantir  a  disponibilidade,  integridade  e  confiabilidade  dos  dados  e  informações
tratadas, elaborar e realizar rotinas de backup e restauração dos dados.

● Divisão  de  Tecnologia  da  Informação  /  Projetos  e  Sistemas: Responsável  pelo
desenvolvimento e atualização dos sistemas da saúde que auxiliem na resolução de
problemas e aumentem a eficiência e qualidade no atendimento prestados à sociedade,
validação de sistemas terceiros, auxílio na definição do escopo de sistemas adquiridos,
criação  de  documentação referente  ao funcionamento  do  software e  treinamento  de
usuários,  manutenções pontuais  a  equipamentos  das  repartições ligadas  a  Secretaria
Municipal de Saúde, zelar pela integridade dos dados e impedir acessos não autorizados
a informações sensíveis dos sistemas da saúde utilizando-se de ferramentas de proteção
contra  ameaças  cibernéticas,  políticas  de  segurança,  uso  e  acesso  da  informação,
privacidade além de executar rotinas de backup para preservação dos dados.

11. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI
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11.1. Missão
Oferecer suporte técnico aos usuários, colaborar na implantação de novas tecnologias e garantir
a continuidade do funcionamento dos sistemas atuais, sugerindo e implementando melhorias
resultando no melhor atendimento ao cidadão.

11.2. Visão
Ser reconhecido como um departamento estratégico responsável por inovação e provimento de
soluções que melhorem a gestão pública através dos recursos tecnológicos.

11.3. Valores
Foco  na  Inovação,  ética,  expansividade,  efetividade,  responsabilidade,  economicidade,
desburocratização, transparência.

11.4. Objetivos Estratégicos de TI

● Viabilizar a estrutura de TI para a área administrativa como também para a área
operacional e de atendimento ao munícipe; 

● Otimizar o uso dos recursos públicos a fim de garantir o atendimento das demandas
institucionais de tecnologia; 

● Aprimorar os processos de gestão da informação e comunicação com o usuário,
fluxos de trabalho, riscos de TI e soluções tecnológicas; 

● Proporcionar  atualização  contínua,  visando  manter  a  equipe  de  TI  sempre
capacitada para atender as inovações que a área tecnológica exige; 

● Articular o fortalecimento e valorização do quadro de pessoal de TI. 

11.5. Análise de SWOT da TI Organizacional

A ideia central da análise SWOT é avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e
as ameaças da TI organizacional.

A análise é dividida em duas partes:

Ambiente interno a TI (pontos fortes e pontos fracos) e o ambiente externo a TI (oportunidades
e ameaças). 

Relação de forças (strengths) e fraquezas (weaknesses) que representam o ambiente interno:

Forças Fraquezas

Reconhecimento  da  administração  como
uma área estratégica;

Bom relacionamento com as demais áreas
da administração;

Parque Tecnológico defasado e obsoleto com
a  utilização  de  Sistemas  Operacionais,
Softwares,  Equipamentos  e  Componentes
sem o suporte do fabricante e desenvolvedor,
acarretando em brechas de segurança e falta
de mitigação de falhas;

Insuficiência  de mão de obra  especializada,
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Servidores  modernos,  novos  e  recém
adquiridos;

Infraestrutura  de  rede  do  tipo  MAN
privativa,  de  alta  disponibilidade  e
velocidade  em fibra  óptica,  interligando
todas  as  unidades  da  administração
proporcionando maior segurança e gestão
e suporte centralizados;

Acessos controlados por meio de Firewall
único  e  centralizado,  com  políticas
restritivas  (acesso  somente  ao  que  é
previamente permitido) de acesso;

Utilização de controlador de domínio em
toda  a  rede  e  por  todas  as  unidades,
proporcionando  maior  controle  e
segurança  das  permissões  dos  usuários,
assim  como,  a  automatização  de  ações
por meio de diretivas de grupos;

  

Em  grande  parte  dos  prédios  públicos,
existe  circuito  elétrico  separado,  bem
dimensionado, equalizado e aterrado para
uso dos equipamentos computacionais.

em  razão  da  inexistência  de  cargos  vagos
inerentes a área de tecnologia da informação
e desvio de função  dos  cargos ocupados,  e
ausência  de  documentação  dos  processos  e
procedimentos  realizados  pela  área,
sujeitando o correto funcionamento de todos
os sistemas de informação e comunicação a
um único funcionário, expondo a  Prefeitura
Municipal de Matão a interrupção parcial ou
total  dos  atendimentos  e  ações  dependentes
dos  recursos  de  tecnologia  da  informação
(rede  de  dados,  computadores,  sistemas,
telefones,  servidores  e  etc.)  no  caso  da
ausência deste funcionário;

Ambiente  precário  da  sala  de  TI,  havendo
diversos  pontos  de  infiltração  e  entrada  de
água provenientes das chuvas, inclusive com
a  possibilidade  de  gotejamento  em
equipamentos em uso;

Posição hierárquica inadequada, em razão da
relevância  e importância estratégica da área
de tecnologia da informação à administração
pública,  atualmente  a  área  é  estabelecida
como uma divisão, entretanto habitualmente
a  área  de  tecnologia  da  informação  é
concebida  como  um  Departamento  ou  até
mesmo uma Secretaria própria;

Desuso de dotações orçamentárias próprias e
inexistência de orçamento próprio à área de
tecnologia  da  informação,  incorrendo  na
dependência  de  dotações  diversas,  para  os
investimentos  e  necessidade  próprios  desta
área;

Inexistência de fluxo formal de aquisições e
investimentos inerentes a área de tecnologia
da informação que obrigatoriamente envolva
a  equipe  de  tecnologia  da  informação,
incorrendo  em  definição  de  especificações
dos  bens  e  serviços  a  serem  adquiridos
incompatíveis com as reais necessidades das
áreas, bem como ausência de planejamento e
utilização matrizes de riscos e priorização;
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Ausência de controle de contratos inerentes a
área de tecnologia da informação, pela equipe
da  área,  impossibilitando  a  fiscalização
quanto ao cumprimento das cláusulas, assim
como, impedindo a identificação de gargalos
e  discrepância  das  necessidades  das  áreas
com o serviço prestado;

Ausência  de  inventário  dos  ativos  de
tecnologia da informação, licenças, softwares
e sistemas utilizados pelas  demais  áreas  da
administração,  acarretando  morosidade  na
prestação  do  suporte  e  resolução  de
problemas, impossibilidade de identificação e
mitigação  rápida  de  ativos  suscetíveis  a
falhas de segurança recém descobertas;

Ausência de sistema de abertura e controle de
chamados,  impossibilitando  a  priorização
objetiva  de  incidentes  ou  solicitações  de
maior  gravidade  e/ou  urgência,
acompanhamento pelos usuários da tratativa
de suas demandas, planejamento do uso dos
recursos  (mão  de  obra,  tempo,  transporte)
disponíveis;

Não  disseminação  e  ausência  das  políticas
inerentes a área de tecnologia da informação
como: Política de Uso, Política de Segurança
da  Informação,   Tratamento  de  Dados  e
Privacidade, Política de Backup assim como
Base  de  Conhecimento  e  FAQ  onerando  e
delongando  o  atendimento  da  equipe  de
tecnologia da informação;

Ausência  de  integração  entre  os  diferentes
sistemas em uso, ocasionando duplicidade de
informações e retrabalho pelos usuários.

Relação de oportunidades (opportunities) e ameaças (threats) que representam o ambiente 
externo:

Oportunidades Ameaças
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Área  de  Tecnologia  da  Informação
reconhecida  como  estratégica,
principalmente  durante  o  período  da
Pandemia do COVID-19, período em que
foi  amplamente  utilizada  na  oferta  de
serviços à sociedade;

Maior  maturidade  da  sociedade  no  uso
das  Tecnologias  de  Informação  e
Comunicação,  possibilitando  a
disponibilização de serviços digitalmente,
bem como, uma maior aproximação dos
munícipes  utilizando-se  dos  meios
digitais;

Capacitação  da  equipe  de  tecnologia  da
informação e  adoção  de boas práticas  e
tecnologias  padrões  de  mercado  como
ITIL,  Cobit  e  PMBOK,  possibilitando
maior  manutenibilidade  dos  ativos,
sistemas e softwares bem como aumento
da segurança da informação;

Inventário de ativos, sistemas, softwares e
dados  armazenados  ou  tratados,
possibilitando  o  planejamento  da
atualização do parque tecnológico, assim
como,  a  concepção  dos  históricos  de
incidentes  e  solicitações  propondo  à
adequação a legislação de tratamento de
dados pessoais;

Padronização  dos  processos  e  fluxo
inerentes  a  área  de  tecnologia  da
informação  e  adoção  de  base  de
conhecimentos,  possibilitando celeridade
nas  intervenções  da  equipe  responsável
além  de  diminuição  da  curva  de
aprendizagem e tempo de treinamento de
novos colaboradores e usuários;

Adoção  de  sistemas  e  softwares  em
conceito Web e open-sources ou cedidos
gratuitamente pelos  governos Estadual e
Federal,  possibilitando  o  uso  em

Vulnerabilidade  do  tipo  dia  zero  (zero-day)
dos sistemas e softwares atualizados em uso,
assim como vulnerabilidades  conhecidas  do
sistemas e  softwares  legados e  sem suporte
ainda em uso;

Maior visibilidade e suscetibilidade a ataques,
principalmente do tipo ransomware em razão
do  crescente  aumento  de  ações  deste  tipo
destinadas a órgãos públicos;

Ausência de mecanismos de segurança para o
acesso  a  sala  de  TI,  possibilitando  que
ocorram eventuais acessos não autorizados;

Desconformidade  com  as  legislações  de
privacidade  e  proteção  de  dados  pessoais  -
LGPD, regulamentação do uso da Internet  -
Marco  Civil  da Internet,  Governo  Digital  e
estratégias  de  e-GOV,  que  buscam
regulamentar,  definir  direitos,  deveres  e
responsáveis  quanto  ao  uso  das  tecnologias
de  informação  e  comunicação  no  acesso,
tratamento  e  uso  de  informações  e  dados
pessoais pelos diversos setores da sociedade,
incluindo o órgãos públicos além do anseio
de  desburocratizar,  acelerar  e  aproximar  a
sociedade  civil  da  administração  pública
utilizando-se  destas  tecnologias,  a  falta  de
conformidade com estas legislações além de
descumprimento de leis federais, incorre em
sanções  aos  transgressores  e  violação  de
direitos de pessoas naturais; 

Dependência  quase  que  exclusivas  de
fornecedores,  para  realização  de  tarefas  e
ações  mais  técnicas  e  complexas  que,
entretanto, são de incumbência da Divisão de
Tecnologia da Informação;

Senilidade  e  desconhecimento  das
incumbências,  atribuições  e
responsabilidades,  tanto  da  Divisão  de
Tecnologia da Informação quanto dos cargos
inerentes à área de tecnologia da informação
colaborando para que hajam indefinições das
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diferentes  dispositivos,  assim  como  a
redução  de  custos  com  a  aquisição  de
licenças  de  sistemas  e/ou  softwares
proprietários;

Revisão dos contratos e custo inerentes à
área  de  tecnologia  da  informação,
possibilitando  a  redução  de  custos,
melhor  adequação  às  necessidades  das
áreas  e  realocação  dos  investimentos
resultando no aumento da eficiência;

Integração entre os diferentes sistemas e
softwares  em  uso,  resultando  em
diminuição  do  retrabalho  pelos  usuários
finais  e  base  de  dados  mais  concisas
eliminando a duplicidade de dados; 

Adoção das estratégias e iniciativas de e-
Gov  e  Governo  Digital  do  Governo
Federal,  possibilitando  acesso  único,
seguro e centralizado aos serviços digitais
disponibilizados aos munícipes;

Espaço físico amplo da área de tecnologia
da  informação,  possibilitando  a
acomodação  de  mais  funcionários,  bem
como,  a  concepção  de  laboratórios  de
manutenção; 

Redução de impostos nos bens e serviços
ligados  a  tecnologia  da  informação,
possibilitando  a  aquisição  e  adoção  de
novos  equipamentos  e  serviços  com
menor custo;

Utilização  da  rede  MAN  via  rádio
obsoleta,  como  recurso  de  contingência
em  caso  de  inoperância  da  rede  MAN
atual em fibra óptica;

Utilização  da  infraestrutura  de  rede  do
tipo MAN para interligação de sistema de

responsabilidades; 

Ausência de dispositivos de contingência na
falta  de  energia  elétrica,  como  banco  de
baterias e geradores a serem utilizados pelos
equipamentos  centrais  de  tecnologia  da
informação  e  comunicação  tais  como  os
servidores  e  equipamentos  de  refrigeração
dos  mesmos,  ocasionando  interrupção  dos
serviços;

Escassez  de  insumos,  suprimentos  e
componentes  em  razão  da  diminuição  da
produção devido a pandemia do COVID-19,
resultando no aumento  dos  preços  e  menor
oferta dos equipamentos de TI.
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videomonitoramento  inteligente  e  oferta
de internet sem fio nos prédios e espaços
públicos, possibilitando maior segurança
e qualidade de vida a sociedade civil; 

 

Implantação  de  solução  de  feedbacks  e
avaliação  pelos  usuários  finais  dos
serviços  e  atendimentos  prestados  pela
equipe  de  tecnologia  da  informação,
possibilitando  a  aperfeiçoamento
constante e melhor qualidade no serviço
prestado.
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12. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA 
ORGANIZAÇÃO

O alinhamento estratégico corresponde à adequação dos objetivos de TI com os objetivos da
estrutura  administrativa,  para  desenvolver  as  competências  e  maximizar  o  desempenho,  foi
tomado por base o Plano de Governo 2020.

Para a promoção do alinhamento estratégico é importante conhecer o contexto organizacional
em especial as variáveis como: orçamento disponível, custos operacionais, estratégias e cultura
organizacional.

Dentre os objetivos descritos no plano de Governo do município de Matão o PDTI 2022-2023
alinha-se estrategicamente nos seguintes pontos:

Objetivo Estratégico Institucional Projeto de TI

Propostas de ações na área da 
Saúde

Introduzir e ampliar os 
programas do Ministério da 
Saúde já implantados e buscar 
as parcerias para implantar 
novos e melhores programas;

Aperfeiçoamento da solução 
centralizada e digital de 
controle e gestão para a saúde, 
que forneçam dados 
corroboram as necessidades de
investimentos e seus resultados
assim como, forneça insumos 
para elaboração de Políticas 
Públicas. 

Propostas de ações na área da 
Educação

Promover políticas voltadas ao
conhecimento científico, 
humanístico, artístico, 
tecnológico e o 
desenvolvimento de valores 
éticos;

Disponibilizar soluções de TI 
(Infraestrutura, Capacitação e 
Sistemas), que auxiliam no 
atendimento à população, 
inclusão social, formação 
educacional.

Considerar a informática e as 
novas linguagens de 
comunicação, juntamente com 
a formação permanente e a 
valorização dos educadores, a 
reorientação curricular e os 
métodos de avaliação como 
aspectos indissociáveis do 
processo educacional;

Disponibilizar soluções de TI 
(Infraestrutura, Capacitação e 
Sistemas), que auxiliam a 
educação nos novos processos 
de formação dos educadores, 
elevando a capacitação e 
utilizando a Tecnologia da 
Informação como método de 
comunicação educacional

Elaborar e implementar um 
plano de manutenção para os 
equipamentos da rede de 
educação, pensando num 

Inventário do parque 
tecnológico da Educação, 
estabelecer rotinas de 
manutenção preventiva e troca 
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espaço que respeite as 
necessidades do brincar, de 
fantasiar e produzir 
conhecimento e pesquisa;

dos equipamentos defasados.

Criar canais de comunicação e 
assegurar a execução de 
programas de elevação de 
escolaridade para os 
educadores;

Apoiar as iniciativas de 
inclusão digital, concedendo 
suporte técnico e soluções 
educacionais. Disponibilização
e treinamentos solução de 
gestão para a área da educação 
e aulas telepresenciais, para 
educadores e alunos.

Consolidar a capacitação dos 
educadores na utilização da 
informática e de outras 
linguagens de comunicação;

Ampliar o Programa de 
Inclusão Digital em outros 
bairros da cidade, a exemplo 
dos Centros de Inclusão 
Digital implantados na Vila 
Cardim, Jardim São José e 
Residencial Nova Cidade;

Propostas de ações na área de 
Assistência Social, políticas

de Gênero, Melhor Idade, 
Jovens e Pessoas com

Necessidades Especiais

Ampliar e garantir a integração
dos programas de transferência
de renda federal, estadual e 
municipal para ampliar o 
atendimento às pessoas em 
situação de vulnerabilidade;

Fornecer e manter 
infraestrutura necessária ao 
funcionamento dos sistemas de
gestão e arrecadação de renda 
federal, estadual e municipal.

Dar continuidade às políticas 
para estabelecer estratégias 
para a implantação do Sistema 
Único da Assistência Social;

Aperfeiçoamento da solução 
centralizada e digital de 
controle e gestão para a 
Assistência Social

Trabalhar no sentido de 
ampliar e adequar a rede de 
Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS) 
para atender a demanda do 
município nas regiões de 
maior vulnerabilidade;

Interligação de todos os pontos
através de rede de alta 
performance, e projeto de 
disponibilização de rede 
wireless nos pontos da 
Administração Pública para 
facilitar atendimento aos 
munícipes

Propostas de ações na área de 
Infraestrutura

Implantação de rede 
interligada de fibra ótica ou 
tecnologia similar visando a 
interligação por imagem com 
implantação de uma Central de

Implantação de rede alta 
performance do tipo MAN, 
interligando todos os pontos da
Administração Pública. 
Implantar um centro de 
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Monitoramento com melhorias
na Segurança Pública, 
monitoramento por imagem, 
implantação de sistemas de 
alarmes interligados nos 
próprios municipais, além da 
melhoria e integração de todos 
os setores e programas da 
Prefeitura através da 
interligação da rede de 
computadores e a melhoria dos
serviços prestados de forma 
on-line via Web.

videomonitoramento 
inteligente, 24 horas, 
monitorado pela Guarda Civil 
Municipal, utilizando-se da 
infraestrutura de rede MAN 
para a interconexão das 
câmeras.

Propostas de ações na área de 
Administração, Finanças e

Participação Social do 
Governo

Dar continuidade à melhoria e 
implantação de sistemas de 
hardware, softwares e 
programas de modernização do
atendimento aos munícipes;

Inventário do parque 
tecnológico. Atualização ou 
substituição todos os 
computadores com sistema 
operacional sem suporte pelo 
desenvolvedor. Adequação a 
Lei e Estratégias do Governo 
Digital.
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13. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES
13.1. Critérios de Priorização

A ferramenta utilizada para priorização das  necessidades é denominada GUT. A técnica de
GUT foi desenvolvida com o objetivo de orientar decisões que envolvam muitas questões. Esta
matriz  é  uma  ferramenta  de  análise  de  prioridades  de  problemas/trabalhos  num  âmbito
organizacional  e  leva  em  consideração  a  Gravidade,  a  Urgência  e  a  Tendência  de  cada
problema.
• Gravidade: impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações
e efeitos que surgirão a longo prazo se o problema não for resolvido.
• Urgência: relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema.
• Tendência: potencial  de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento,
redução ou desaparecimento do problema.

Cada necessidade analisada recebe uma pontuação de 1 a 5 em cada uma das características
(Gravidade, Urgência e Tendência), de acordo com o Quadro A. Após a atribuição, os pontos
são  multiplicados  entre  si,  fornecendo  um  total  que  sugere  o  “peso”  do  problema  para  a
instituição:  quanto  maior  o  peso,  mais  alta  a  prioridade  do  problema.  A  prioridade  no
atendimento das demandas será dada pela ordem decrescente dos “pesos” fornecidos pela matriz
GUT. De forma complementar, pode-se eleger critérios adicionais para a priorização, tais como:
financeiro, alinhamento estratégico com o Plano de Desenvolvimento Institucional (ou outro
documento/programa estratégico  ou  legislação),  dentre  outros.  Para  melhor  entendimento  e
adequação  ao  cenário  da  Prefeitura  Municipal  de  Matão,  optou-se  por  substituir  o  termo
Gravidade por Relevância. 

Quadro A: Critérios de avaliação e pontuação da matriz GUT

GUT Descrição Critério Pontos

Relevância Impacto do problema sobre coisas, pessoas, 
resultados, processos ou organizações e efeitos 
que surgirão, caso o problema não seja 
resolvido ou a melhoria não seja implementada.

● Muito Baixo: Não traz impacto 
SIGNIFICANTE ao negócio.

● Baixo: Traz impacto MÍNIMO ao 
negócio.

● Médio: Impacto MEDIANO nos 
objetivos.

● Alto: Impacto SIGNIFICANTE nos 
objetivos.

● Muito Alto: Impacto SEVERO nos 
objetivos.

Muito Baixo 1

Baixo 2

Médio 3

Alto 4

Muito Alto 5

Urgência Relação com o tempo disponível ou necessário Pode esperar 1
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para resolver o problema. Quanto maior a 
urgência, menor o tempo disponível para 
resolver esse problema.

● Muito Baixo: Pode esperar.

● Baixo: Pouco urgência.

● Médio: Urgente.

● Alto: Muito Urgente.

● Muito Alto: Precisa de ação imediata.

Pouco urgência 2

Urgente 3

Muito Urgente 4

Precisa de ação 
imediata

5

Tendência Potencial de crescimento do problema, 
avaliação da tendência de crescimento, redução 
ou desaparecimento do problema.

● Muito Baixo: Se nada for feito, não irá 
mudar.

● Baixo: Se concretizado, melhora a 
longo prazo.

● Médio: Se concretizado, melhora a 
curto prazo.

● Alto: Se nada for feito, irá piorar a 
longo prazo.

● Muito Alto: Se nada for feito, irá piorar 
a curto prazo.

Se nada for feito, 
não irá mudar

1

Se concretizado, 
melhora a longo 
prazo

2

Se concretizado, 
melhora a curto 
prazo

3

Se nada for feito, 
irá piorar a longo 
prazo

4

Se nada for feito, 
irá piorar a curto 
prazo

5

13.2. Necessidades Identificadas

ID Necessidade R U T GUT PRI

N0
1

Elevar o nível de maturidade da segurança da informação 5 5 5 125 1

N0
2

Atualização do Parque Tecnológico (Hardware e Softwares) 4 5 5 100 2

N0
3

Desenvolver e implementar Políticas de Backup 5 4 5 100 3

N0 Ampliar  mão  de  obra  especializada  da  Divisão  de 5 4 4 80 4
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4 Tecnologia da Informação e melhorar a infraestrutura física
da Divisão.

N0
5

Adoção de solução de aulas remotas e gestão para área da
educação

5 4 3 60 5

N0
6

Implementar solução de videomonitoramento inteligente 4 4 3 48 6

N0
7

Disponibilizar  acesso  aos  munícipes  aos  processos
protocolados

4 4 3 48 7

N0
8

Instaurar a gestão e controle dos contratos inerentes a área
de TI pela Divisão de Tecnologia da informação

4 4 3 48 8

N0
9

Servidor exclusivo e dedicado aos sistemas da saúde 4 3 4 48 9

N1
0

Elevar  o  nível  de  maturidade  da  Governança  de  TI  e
capacitação dos funcionários

4 3 3 36 10

N1
1

Elaboração e disseminação de Políticas de Uso, Segurança
da  Informação,  Tratamento  de  Dados  Pessoais  e
Procedimentos  Internos  de  TI  e  Fluxo  de  aquisições  e
contratações de bens e serviços de TI

3 4 3 36 11

N1
2

Adequar-se  à  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais,
Marco Civil da Internet e Estratégias de Governo Digital

3 3 4 36 12

N1
3

Estudo e adoção de solução dedicada de controle de jornada
e relógio de ponto

4 3 3 36 13

N1
4

Adoção de plataforma de digitalização e tramitação digital
de documentos e processos

5 3 2 30 14

N1
5

Adoção da utilização de Banco de Preços nos processos de
aquisições e contratações

3 3 3 27 15

N1
6

Solução de cobrança amigável de tributos e taxas municipais
em atraso

4 3 2 24 16

N1
7

Aperfeiçoamento  da  solução  centralizada  e  digital  de
controle e gestão para a Assistência Social

4 3 2 24 17
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N1
8

Disponibilização de internet wireless nas dependências das
repartições públicas

3 2 3 18 18

N1
9

Implementação  de  um  NOC  –  ("Network  Operations
Center” - Centro de Operação de Rede)

3 3 2 18 19

N2
0

Aperfeiçoamento  da  solução  centralizada  e  digital  de
controle e gestão para a saúde

2 2 3 12 20

N2
1

Utilização  de  drones  e  sistema  integrado  de  vigilância  e
monitoramento  para  a  segurança  público  e  controle  de
tráfego

3 2 2 12 21

N2
2

Implantação de totem de autoatendimento 2 2 3 12 22

N2
3

Modernização e reestruturação da Divisão de Tecnologia da
Informação

2 2 2 8 23

N2
4

Estudo  e  adoção  de  solução  de  outsourcing  (locação)  de
impressão

1 1 2 2 24
N
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14. PLANO DE METAS E DE AÇÕES
14.1. Plano de Metas

METAS DESCRIÇÃO ORIGEM RESPONSÁVEL PRAZO RESULTADO ESPERADO (INDICADORES)

M01 Inventariar o parque 
tecnológico

N01, N02, N24 Divisão de TI, 

Acopla Consult 
Telecom

Em execução

(1º Semestre de 2022)

01 - Levantamento detalhado da quantidade e 
localização de todos os equipamentos de 
informática;

02 - Levantamento detalhado dos softwares de 
licenças utilizadas.

M02 Atualizar ou substituir 
todas os computadores 
com sistema operacional
sem suporte pelo 
desenvolvedor

N01, N02, N12 Divisão de TI, 
Divisão de TI / 
Projetos e Sistemas, 
Secretarias, 
Departamento de 
Compras e Licitações

Em execução

(1º Semestre de 2023)

01 - Mitigar falhas de segurança;

02 - Permitir a utilização de soluções de 
segurança como antivírus e endpoints em suas 
versões mais recentes;

03 - Melhorar a usabilidade e experiência dos 
usuários com o uso de softwares e equipamentos
modernos.

M03 Renovação da solução 
de antivírus com 
proteção anti 
ransomware

N01, N02 Divisão de TI, 
Departamento de 
Compras e Licitações

1º Semestre de 2022 01 - Regularização de licenciamento de 
software;

02 - Aumento da segurança cibernética;

03 - Adoção de novas funcionalidades;

04 - Prevenção a ataques do tipo ransomware;

05 - Gestão centralizada e relatórios de 
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segurança..

M04 Adoção de solução de 
Next Generation 
Firewall - NGFW

N01,  N02, 
N12, N19

Divisão de TI, 
Departamento de 
Compras e Licitações

1º Semestre de 2023 01 - Aumento na segurança da rede, sem 
prejuízo a experiência do usuário;

02 - Menor necessidade de intervenção da 
equipe técnica em razão "inteligência" embutida;

03 - Maior desempenho da rede sem sacrifício 
da segurança.

M05 Adotar backups em 
nuvem

N01, N03, N10 Divisão de TI, 
Departamento de 
Compras e Licitações

2º Semestre de 2022 01 - Possibilidade de recuperação dos dados em 
caso de ransomware ou exclusão acidental.

M06 Contratação de 3 novos 
profissionais

N01, N04, 
N08, N10, 
N11, N12, N23

Divisão de TI, 
Departamento de 
Recursos Humanos

1º Semestre de 2024 01 - Redução do SLA dos atendimentos;

02 - Segmentação das atividades;

03 - Execução de manutenções de rotina e 
preventivas;

04 - Aumento da capacidade de atendimentos 
aos chamados;

05 - Mão de obra capacitada.

M07 Contratação ou 
aquisição de solução de 
gestão para a área da 
educação e aulas 
telepresenciais

N05, N10, N12 Divisão de TI, 
Secretaria de 
Educação, 
Departamento de 
Compras e Licitações

Em execução

2º Semestre de 2022

01 - Inovação tecnológica na área da educação 
através de conteúdo interativo disponibilizados 
aos alunos;

02 - Disponibilização de conteúdos e aulas 
completas para reforço;
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03 - Disponibilização de cursos 
profissionalizantes telepresenciais.

M08 Implantar um centro de 
videomonitoramento 
inteligente, 24 horas, 
monitorado pela Guarda 
Civil Municipal, 
utilizando-se da 
infraestrutura de rede 
MAN para a 
interconexão das 
câmaras

N06, N21 Secretaria de Guarda 
Civil Municipal, 
Divisão de TI, 
Departamento de 
Compras e 
Licitações, Iniciativa 
Privada

1º Semestre de 2023 01 - Trazer maior segurança a sociedade;

02 - Agilizar a identificação de ocorrências;

03 - Coibir a depreciação de bens e 
infraestrutura pública.

M09 Implantar sistema de 
protocolo que permita a 
consulta da tratativa pelo
munícipe por meio da 
internet

N02, N07, 
N11, N12, 
N14, N16, N22

Secretaria, Divisão de
TI, SMARAPD 
(Desenvolvedora do 
Sistema de Gestão 
Pública em uso)

Em execução

2º Semestre de 2022

01 - Redução de custos de impressão e 
armazenamento de documentos;

02 - Facilidade no acesso pelos munícipes;

03 - Adequação a Lei de Governo Digital e 
estratégias de e-Gov;

04 - Maior Controle Social e Transparência.

M10 Instaurar o controle de 
contratos inerentes à 
área de TIC pela Divisão
de TI

N01, N08, 
N10, N11, N12

Secretaria, Divisão de
TI, Departamento de 
Compras e 
Licitações, 
Departamento de 
Contabilidade

Início em

1º Semestre de 2022

01 - Aumento no nível de maturidade da 
Governança de TIC;

02 - Melhor adequação dos serviços prestados às
reais necessidades;

03 - Redução de custos.

M11 Aquisição e N01, N02, Secretaria Municipal Em execução 01 - Segregação dos locais de armazenamento 
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Configuração de 
servidor dedicado às 
aplicações da saúde N03, N09, 

N12, N17, N20

de Saúde, Divisão de 
TI, Divisão de TI / 
Projetos e Sistemas, 
Departamento de 
Compras e Licitações

2º Semestre de 2022

de dados de saúde;

02 - Diminuição do período de indisponibilidade
em razão de manutenções em outras aplicações;

03 - Maior segurança;

04 - Possibilidade de implementação de novas 
soluções como o Prontuário Eletrônico do 
Cidadão - PEC ESUS

M12 Capacitar funcionários e 
estagiários em 
frameworks como 
COBIT e ITIL, assim 
como exigir a 
capacitação e 
documentação dos 
sistemas dos 
fornecedores contratados

N01, N04, 
N08, N10, 
N11, N12, 
N17, N19, N23

Secretaria, Divisão de
TI, Divisão de TI / 
Projetos e Sistemas, 
Departamento de 
Recursos Humanos

1º Semestre de 2022 01 - Elevar o nível de maturidade de segurança e
governança da área de TIC;

02 - Estimular a adoção de boas práticas e 
ferramentas padrões de mercado;

03 - Valorização do funcionário e capacitação 
do estagiário para o mercado de trabalho;

M13 Elaborar e disseminar as 
Políticas de Uso, 
Segurança da 
Informação, Tratamento 
de Dados Pessoais e 
Documentar 
Procedimentos internos 
de TIC.

N01, N03, 
N04, N05, 
N07,

N08, N09, 
N10, N11, 
N12, N13, 
N14, N16, 
N17,

N18, N19, N20

Divisão de TI, 
Divisão de TI / 
Projetos e Sistemas, 
Departamento de 
Recursos Humanos, 
Secretaria de 
Negócios Jurídicos

2º Semestre 2022 01 - Aumento no nível de segurança dos 
recursos computacionais;

02 - Adequação às legislações de Marco Civil da
Internet, Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais e Governo Digital;

03 - Melhor Governança de TI com a 
padronização dos processos e procedimentos 
internos de TIC.
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M14 Incluir obrigatoriamente 
as Divisões de TI nos 
fluxos de aquisições e 
contratações de bens e 
serviços inerentes à área 
de Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

N01, N02, 
N05, N06, 
N08, N09, 
N10, N11, 
N12, N13, 
N14, N17, 
N18, N19, 
N20, N22, N24

Secretarias, 
Departamento de 
Compras e 
Licitações, Divisões 
de TI

Início em:
1º Semestre de 2022

01 - Garantir o correto dimensionamento dos 
equipamentos às necessidades das áreas;

02 - Redução de custos e maior eficiência dos 
investimentos;

03 - Identificação prévia de gargalos e 
problemas nas aquisições e contratações;

04 - Planejamento da mão de obra necessária à 
execução e configurações dos serviços e 
equipamentos. 

M15 Adequação à LGPD, 
Marco Civil da Internet 
e Lei de Governo Digital

N01, N04, 
N05, N07, 
N08, N10, 
N11, N12, 
N13, N14, 
N16, N17, 
N18, N20, N22

Secretarias, 
Departamento de 
Recursos Humanos, 
Divisão de TI

1º Semestre de 2023 01 - Maior segurança e controle no tratamento 
de dados pessoais;

02 - Transparência para o munícipe;

03 - Investimentos em segurança da informação.

M16 Adoção de equipamento 
dedicado e solução de 
controle de jornada e 
relógio de ponto

N01, N02, 
N12, N13,

Departamento de 
Recursos humanos, 
Divisão de TI

2º Semestre de 2022 01 - Agilidade no fechamento das jornadas dos 
funcionários;

02 - Transparência ao usuário com a emissão de 
comprovante impresso.

M17 Adoção de plataforma 
de digitalização e 
tramitação digital de 
documentos e processos

N01, N02, 
N07, N08, 
N10, N11, 
N12, N14, 
N15, N16, 
N17, N20, N22

Secretarias, Divisões 
de TI, Departamento 
de Compras e 
Licitações

Em execução

1º Semestre de 2022

01 - Celeridade e rastreabilidade na tramitação 
de documentos e processo;

02 - Redução de custos;

03 - Possibilidade de consulta pelos munícipes;
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04 - Determinação de SLA e emissão de 
relatórios;

05 - Identificação de gargalos;

06 - Maior transparência.

M18 Adoção da utilização de 
Banco de Preços nos 
processos de aquisições 
e contratações

N08, N11, N15 Divisão de TI, 
Departamento de 
Compras e Licitações

1º Semestre de 2022 01 - Celeridade no processo de aquisições e 
contratações de bens e serviços;

02 - Redução de custos;

03 - Maior concorrência.

M19 Solução de cobrança 
amigável de tributos e 
taxas municipais em 
atraso

N07, N16, N22 Secretaria, 
Departamento de 
Tributos, 
Contabilidade, 
Departamento 
Jurídico, Divisão de 
TI, Departamento de 
Compras e Licitações

2º Semestre de 2022 01 - Maior arrecadação;

02 - Redução de ações de Dívida Ativa;

03 - Redução da inadimplência.

M20 Aperfeiçoamento da 
solução centralizada e 
digital de controle e 
gestão para a Assistência
Social

N01, N02, 
N07, N10, 
N11, N12, 
N14, N17, 
N18, N20, N22

Secretaria de 
Assistência Social, 
Divisão de TI, 
Departamento de 
Compras e Licitações

1º Semestre de 2023 01 - Consolidação de dados de benefícios e 
assistências sociais;

02 - Emissão de relatórios,

03 - Subsídio à elaboração de políticas públicas.

M21 Disponibilização de 
internet wireless nas 
dependências das 

N01, N02, 
N04, N05. 
N06, N07, 

Secretarias, Divisão 
de TI, Departamento 
de Compras e 

2º Semestre de 2023 01 - Oferta de serviços digitais nas repartições 
públicas;

02 - Possibilidade de uso de computadores nas 
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repartições públicas N11, N12, 
N14, N17, 
N18, N19, 
N20, N21, 
N22, N24

Licitações salas de aulas;

03 - Oferta de acesso a internet a sociedade.

M22 Implementação de um 
NOC – ("Network 
Operations Center” - 
Centro de Operação de 
Rede)

N01, N04, 
N06, N12, 
N18, N19, N21

Divisão de TI, 
Departamento de 
Compras e Licitações

2º Semestre de 2023 01 - Aumento na segurança da rede;

02 - Monitoramento e alerta preventivo de 
falhas;

03 - Diminuição no período de 
indisponibilidades dos serviços por problemas 
de rede;

04 - Identificação rápida de falhas.

M23 Aperfeiçoamento da 
solução centralizada e 
digital de controle e 
gestão para a saúde

N01, N02, 
N07, N09, 
N11, N12, 
N14, N17, 
N18, N20

Secretaria de Saúde, 
Divisões de TI, 
Departamento de 
Compras e Licitações

2º Semestre de 2022 01 - Integração entre os diferentes sistemas da 
saúde;

02 - Emissão de relatórios;

03 - Celeridade e qualidade no atendimento aos 
munícipes;

04 - Planejamento de controle de medicamentos 
e insumos;

05 - Subsídio para o desenvolvimento de 
políticas públicas.

M24 Utilização de drones e 
sistema integrado de 
vigilância e 

N02, N06, N21 Secretaria, Divisão de
TI, Departamento de 

1º Semestre de 2024 01 - Maior segurança a sociedade;

02 - Insumo para ações de urbanismo e melhoria
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monitoramento para a 
segurança público e 
controle de tráfego

Compras e Licitações do trânsito;

03 - Celeridade nas atuações dos agentes de 
segurança pública e defesa civil.

M25 Implantação de totem de
autoatendimento

N07, N14, N22 Secretaria, Divisão de
TI, Departamento de 
Tributos, 
Departamento de 
Compras e 
Licitações, 
Desenvolvedora de 
ERP.

2º Semestre de 2023 01 - Mais canais de comunicação com o 
munícipe;

02 - Maior agilidade no acesso a serviços 
públicos;

03 - Ampliação do horário de atendimento.

M26 Transformar a Divisão 
de TI em departamento 
com, com divisões 
dedicadas a 
determinadas áreas

N01, N04, 
N08, N10, 
N11, N12, N23

Secretaria, 
Departamento de 
Recursos Humanos, 
Departamento de 
Contabilidade

1º Semestre de 2022 01 - Alocação de dotações próprias;

02 - Subdivisão da área, com enfoques 
diferentes;

03 - Maior valorização da área de TIC.

M27 Melhorias na 
infraestrutura física da 
divisão de TI

N01, N02, 
N04, N06, 
N08, N09, 
N10, N11, 
N19, N23

Secretaria, Divisão de
TI

2º Semestre de 2022 01 - Solução de problemas de infiltração;

02 - Melhor organização e fluxo de trabalho;

03 - Maior segurança a acesso indevido;

04 - Redução do risco de indisponibilidade em 
razão da falta de resfriamento.

M28 Contratação de link de 
internet para 

N23 Divisão de TI, 
Departamento de 

1º Semestre de 2022 01 - Continuidade dos serviços de TIC mesmo 
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redundância, 
implantação de sistemas 
de mitigação de falhas e 
ausência de eletricidade 

Compras e Licitações na ausência de energia elétrica;

02 - Maior proteção aos equipamentos de 
processamento de dados e infraestrutura de rede.

M29 Estudo e adoção de 
solução de outsourcing 
(locação) de impressão

N24 Secretarias, Divisão 
de TI, Departamento 
de compras e 
Licitações 

1º Semestre de 2022 01 - Redução de custos;

02 - Redução dos períodos de manutenção das 
impressoras.
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14.2. Plano de Ações

AÇÃ
O

DESCRIÇÃO ORIGEM

EXECUÇÃO

ETAPAS

A01 Inventariar o 
parque 
tecnológico

M01 AE01.1 Estabelecer um cronograma de visitação em todos os departamentos da Administração 
Pública, coletando os dados.

AE01.2 Organizar os dados em forma de matriz.

AE01.3 Criar rotina de atualização dos dados, em casos de manutenção, aquisição e baixa de 
equipamentos e/ou software.

A02 Atualizar ou 
substituir todas os 
computadores 
com sistema 
operacional sem 
suporte pelo 
desenvolvedor

M02

AE02.1 Definir especificações padrão de cada categoria de computador:

Básico - Uso comum (acesso a sites, edição de textos e planilhas e envio de e-mails);

Intermediário:  Uso com aplicações ou em função que requer alguma especificação ou 
software em específico (Planilhas extensas, Suíte Proprietária Microsoft Office, Maior área 
de visão, virtualização de software legado);

Avançado/Workstation: Uso específico de aplicações que demandam grande desempenho 
(AutoCAD, Corel Draw, Photoshop e etc).

AE02.2 Avaliar e contabilizar os equipamentos defasados e identificar a real necessidade do usuário.

AE02.3 Orçar os equipamentos que atendam às especificações estabelecidas e submeter à aprovação 
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orçamentária.

AE02.4 Proceder com os passos necessários para a realização de licitação devido ao alto custo do 
equipamento.

AE02.5 Receber, conferir e configurar o equipamento adquirido.

AE02.6 Patrimoniar o equipamento.

AE02.7 Instalar no local de destino e instruir o usuário das Políticas de Uso, Segurança da Informação
e Tratamento de Dados Pessoais.

AE02.8 Prestar o suporte técnico e realizar manutenções preventivas rotineiramente.

A03 Renovação da 
solução de 
antivírus com 
proteção anti 
ransomware

M03 AE03.1 Realizar estudo da solução de antivírus que atenda as necessidades apontadas.

AE03.2 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução.

AE03.3 Orçar os custos de licenciamento da solução homologada com base na quantidade de ativos e 
submeter à aprovação orçamentária.

AE03.4 Proceder com os passos necessários para a realização da aquisição.

AE03.5 Realizar a instalação e configuração em todos os equipamentos.

A04 Adoção de M04 AE04.1 Avaliar os custos e proteção da solução de firewall em uso atualmente
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solução de Next 
Generation 
Firewall - NGFW

AE04.2 Estimar o throughput e desempenho necessário para suportar o tráfego de toda a rede

AE04.3 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução.

AE04.4 Orçar os equipamentos e soluções que atendam às especificações estabelecidas e submeter à 
aprovação orçamentária.

AE04.5 Proceder com os passos necessários para a realização de licitação devido ao alto custo do 
equipamento ou solução.

AE04.6 Realizar a implantação do equipamento ou solução e a configuração das regras.

AE04.7 Acompanhar os indicadores e relatórios assim como proceder com a atualização rotineira das 
políticas e firmware do equipamento.

A05 Migração dos 
sistemas para 
computação em 
nuvem

M05 AE05.1 Estudo e avaliação da possibilidade de virtualização das instâncias atuais em servidores 
locais.

AE05.2 Virtualização das instâncias físicas por meio de hypervisors.

AE05.3 Estudo e avaliação de custos de migração para a computação em nuvem.

AE05.4 Orçar as soluções que atendam às especificações estabelecidas e submeter à aprovação 
orçamentária.

AE05.5 Proceder com os passos necessários para a realização de licitação devido ao alto custo da 
solução.
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AE05.6 Proceder com a migração das aplicações para a solução de computação em nuvem

A06 Contratação de 3 
novos 
profissionais

M06 AE06.1 Definir a função e o perfil do funcionário necessário.

AE06.2 Submeter ao Secretário para a aprovação ressaltando as necessidades do setor

AE06.3 Submeter ao Departamento de Recursos Humanos para verificar a possibilidade e viabilidade 
do provimento dos funcionários.

AE06.4 Submeter ao chefe do executivo para nomeação ao cargo ou aprovação de concurso público.

AE06.5 Posse do funcionário nomeado.

AE06.6 Aculturação e capacitação do funcionário.

A07 Contratação ou 
aquisição de 
solução de gestão 
para a área da 
educação e aulas 
telepresenciais

M07 AE07.1 Identificação junto a Secretaria Municipal de Educação e escolas das necessidades e 
processos realizados.

AE07.2 Definir as especificações, características e recursos da solução a ser contratada ou adquirida

AE07.3 Avaliar soluções gratuitas e proprietárias de recursos digitais para educação.

AE07.4 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução.

AE07.5 Orçar as soluções que atendam às especificações estabelecidas e submeter à aprovação 
orçamentária
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AE07.6 Proceder com os passos necessários para a realização de licitação devido ao alto custo do 
equipamento.

AE07.7 Realizar a implantação e capacitação dos usuários.

AE07.8 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A08 Implantar um 
centro de 
videomonitorame
nto inteligente, 24
horas, monitorado
pela Guarda Civil 
Municipal, 
utilizando-se da 
infraestrutura de 
rede MAN para a 
interconexão das 
câmeras

M07 AE08.1 Especificar e definir os requisitos das câmaras, infraestrutura e locais monitorados

AE08.2 Buscar consórcios com outros municípios da região e a iniciativa privada para redução e 
compartilhamento dos custos.

AE08.3 Elaboração de anteprojeto da solução pretendida.

AE08.4 Orçar as soluções e equipamentos que atendam às especificações estabelecidas e submeter à 
aprovação orçamentária.

AE08.5 Proceder com os passos necessários para a realização de licitação devido ao alto custo do 
equipamento.

AE08.6 Realizar a implantação e capacitação dos usuários.

AE08.7 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A09 Implantar sistema M09 AE09.1 Consultar o desenvolvedor do sistema de gestão pública em uso quanto a função requerida. 
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de protocolo que 
permita a consulta
da tratativa pelo 
munícipe por 
meio da internet

AE09.2 Especificar e definir os requisitos da funcionalidade e solicitar a adequação caso não atenda

AE09.3 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução.

AE09.4 Aditar o contrato ativo para agregar a nova funcionalidade ou iniciar novo processo de 
aquisição e contratação a solução que atenda aos requisitos.

AE09.5 Realizar a implantação e capacitação dos usuários.

AE09.6 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A10 Instaurar o 
controle de 
contratos 
inerentes à área de
TIC pela Divisão 
de TI

M10 AE10.1 Mobilizar e sensibilizar as demais áreas e setores, quanto a importância do envolvimento da 
Divisão do TI no controle e acompanhamento dos contratos e serviços de TIC.

AE10.2 Elaboração e disseminação de instrumento legal que formalize e legitime o controle pela 
Divisão de TI nos contratos inerentes à área. 

AE10.3 Acompanhar a execução dos contratos identificando o atendimento do serviço prestado às 
reais necessidades e requisitos das áreas e usuários.

AE10.4 Propor novas funcionalidades e requisitos, além de buscar novas soluções e fornecedores. 

A11 Aquisição e 
Configuração de 
servidor dedicado 
às aplicações da 

M10 AE11.1 Considerando-se os sistemas atualmente utilizados e o número de usuários, deverá ser 
dimensionado um servidor adequado para atender a demanda atual, já projetando uma 
expansão dos requisitos.

AE11.2 Realizar estudo de modelos de equipamentos que atendam as necessidades apontadas.
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saúde

AE11.3 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução.

AE11.4 Proceder com os passos necessários para a realização de licitação devido ao alto custo do 
equipamento.

AE11.5 Receber, conferir e configurar o equipamento adquirido.

AE11.6 Patrimoniar o equipamento.

AE11.7 Instalar as aplicações e softwares e colocar o servidor em produção.

AE11.8 Capacitar os usuários caso haja alteração na experiência de acesso às aplicações e instruir o 
usuário das Políticas de Uso, Segurança da Informação e Tratamento de Dados Pessoais.

AE11.9 Acompanhar os indicadores e relatórios, assim como proceder com a atualização rotineira dos
softwares e firmware do equipamento.

A12 Capacitar 
funcionários e 
estagiários em 
frameworks como
COBIT e ITIL, 
assim como exigir
a capacitação e 
documentação dos
sistemas dos 

M12 AE12.1 Identificar as deficiências e inaptidão frente às boas práticas e ferramentas padrões de 
mercado.

AE12.2 Buscar oportunidades de capacitação gratuitas ou não que sanem as deficiências apontadas.

AE12.3 Proceder com os passos necessários para a realização da aquisição ou contratação e submeter 
à aprovação orçamentária.
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fornecedores 
contratados

AE12.4 Realizar o curso ou capacitação.

AE12.5 Aplicar e disseminar os conhecimentos adquiridos.

A13 Elaborar e 
disseminar as 
Políticas de Uso, 
Segurança da 
Informação, 
Tratamento de 
Dados Pessoais e 
Documentar 
Procedimentos 
internos de TIC.

M13 AE13.1 Avaliar as ocorrências de incidentes de segurança dos últimos 12 meses.

AE13.2 Identificar novos usos, plataformas e demandas.

AE13.3 Avaliar os processos de tratamento, armazenamento, compartilhamento e descarte de dados 
pessoais.

AE13.4 Avaliar e identificar novos fluxos e procedimentos internos das Divisões de TI.

AE13.5 Avaliar a necessidade de atualização dos termos das políticas e procedimentos.

AE13.6 Alterar conforme necessário no sentido de manter as políticas atualizadas em relação às 
legislações e procedimentos vigentes.

AE13.7 Instruir e disseminar as Políticas de Uso, Segurança da Informação e Tratamento de Dados 
Pessoais e procedimentos comuns do TIC.

A14 Incluir 
obrigatoriamente 
as Divisões de TI 
no fluxos de 
aquisições e 
contratações de 

M14 AE14.1 Mobilizar e sensibilizar as demais áreas e setores, quanto a importância do envolvimento da 
Divisão do TI na especificação e validação das contratações e serviços de TIC.

AE14.2 Elaboração e disseminação de instrumento legal que formalize e legitime a obrigatoriedade de
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bens e serviços 
inerentes à área de
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

consultar a Divisão de TI nas aquisições e contratações inerentes à área. 

AE14.3 Definição dos requisitos e especificações em todas as aquisições e contratações de TIC.

AE14.4 Validação e conferência do funcionamento, especificações e requisitos das contratações e 
aquisições nas áreas de TIC.

A15 Adequação à 
LGPD, Marco 
Civil da Internet e
Lei de Governo 
Digital

M15 AE15.1 Realizar o inventário de Dados Pessoais Digitais tratados pela Administração Pública e 
detalhar sua tramitação.

AE15.2 Verificar se a segurança dos dados coletados está adequada e mitigar as falhas de segurança 
encontradas

AE15.3 Estabelecer protocolos para dar publicidade das operações de tratamento e tratativas em caso 
de incidentes de segurança

AE15.4 Avaliar e implantar soluções de identificação do usuário ao acesso a internet realizado dentro 
da Administração Pública ou pelos meios por ela disponibilizados.

AE15.5 Fomentar meios de acesso aos serviços oferecidos pela Administração Pública por meio dos 
meios digitais.

AE15.6 Avaliar a adoção do sistema gov.br de identificação do usuário no acesso aos serviços 
disponibilizados digitalmente.

A16 Adoção de M16 AE16.1 Identificação das necessidades e problemas apontados pelos usuários na solução atual.
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equipamento 
dedicado e 
solução de 
controle de 
jornada e relógio 
de ponto

AE16.2 Definir as especificações, características e recursos da solução ou equipamento a ser 
contratado ou adquirido.

AE16.3 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução.

AE16.4 Aditar o contrato ativo para agregar a nova funcionalidade ou iniciar novo processo de 
aquisição e contratação a solução que atenda aos requisitos.

AE16.5 Orçar os equipamentos e solução que atendam às especificações estabelecidas e submeter à 
aprovação orçamentária.

AE16.6 Proceder com os passos necessários para a realização da aquisição ou contratação do 
equipamento ou solução.

AE16.7 Realizar a implantação e capacitação dos usuários.

AE16.8 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A18 Adoção da 
utilização de 
Banco de Preços 
nos processos de 
aquisições e 
contratações

M18 AE18.1 Identificação junto ao Departamento de Compras e Licitações e demais áreas as 
funcionalidades e requisitos da plataforma.

AE18.2 Especificar e definir os requisitos da solução

AE18.3 Buscar solução que atenda às necessidades apontadas.

AE18.4 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
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da solução.

AE18.5 Orçar soluções que atendam às especificações estabelecidas e submeter à aprovação 
orçamentária.

AE18.6 Proceder com os passos necessários para a realização da contratação da solução.

AE18.7 Realizar a implantação e capacitação dos usuários

AE18.8 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A19 Solução de 
cobrança 
amigável de 
tributos e taxas 
municipais em 
atraso

M19 AE19.1 Levantamento da dívida ativa, tributos e taxas em atraso.

AE19.2 Estudo do prazo médio de recebimento dos valores em atraso e percentual de não 
recebimento

AE19.3 Identificar junto ao Departamento de Tributos e Contabilidade as funcionalidades e requisitos
da solução.

AE19.4 Especificar e definir os requisitos da solução

AE19.5 Buscar consórcios com outros municípios da região para redução e compartilhamento dos 
custos.

AE19.6 Buscar solução que atenda às necessidades apontadas

AE19.7 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
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da solução.

AE19.8 Orçar soluções que atendam às especificações estabelecidas e submeter à aprovação 
orçamentária.

AE19.9 Implementar, capacitar e divulgar a solução.

AE19.10 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A20 Aperfeiçoamento 
da solução 
centralizada e 
digital de controle
e gestão para a 
Assistência Social

M20 AE20.1 Identificação junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e os aparelhos das 
necessidades e processos realizados.

AE20.2 Definir as especificações, características e recursos da solução a ser contratada ou adquirida.

AE20.3 Aditar o contrato ativo para agregar novas funcionalidades ou iniciar novo processo de 
aquisição e contratação a solução que atenda aos requisitos.

AE20.4 Avaliar soluções gratuitas e proprietárias de gestão na área de assistência social.

AE20.5 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução.

AE20.6 Orçar as soluções que atendam às especificações estabelecidas e submeter à aprovação 
orçamentária

AE20.7 Proceder com os passos necessários para a realização de licitação devido ao alto custo do 
equipamento
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AE20.8 Realizar a implantação e capacitação dos usuários e instruir o usuário das Políticas de Uso, 
Segurança da Informação e Tratamento de Dados Pessoais.

AE20.9 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A21 Disponibilização 
de internet 
wireless nas 
dependências das 
repartições 
públicas

M21 AE21.1 Especificar e definir os requisitos dos access point, infraestrutura e locais monitorados

AE21.2 Elaboração de anteprojeto da solução pretendida.

AE21.3 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução.

AE21.4 Orçar as soluções e equipamentos que atendam às especificações estabelecidas e submeter à 
aprovação orçamentária.

AE21.5 Proceder com os passos necessários para a realização de licitação devido ao alto custo do 
equipamento.

AE21.6 Realizar a implantação e capacitação, disseminar e instruir os usuários das Políticas de Uso, 
Segurança da Informação e Tratamento de Dados Pessoais.

AE21.7 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A22 Implementação de
um NOC – 
("Network 

M22 AE22.1 Identificar e definir as especificações e requisitos do Centro de Operações de Rede.

AE22.2 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
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Operations 
Center” - Centro 
de Operação de 
Rede)

da solução.

AE22.3 Aditar o contrato ativo para agregar a nova funcionalidade ou iniciar novo processo de 
aquisição e contratação a solução que atenda aos requisitos.

AE22.4 Orçar as soluções que atendam às especificações estabelecidas e submeter à aprovação 
orçamentária.

AE22.5 Proceder com os passos necessários para a realização da aquisição ou contratação da solução.

AE22.6 Realizar a implantação e capacitação, disseminar e instruir os usuários das Políticas de Uso, 
Segurança da Informação e Tratamento de Dados Pessoais.

AE22.7 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A23 Aperfeiçoamento 
da solução 
centralizada e 
digital de controle
e gestão para a 
saúde

M23 AE23.1 Identificar junto a Secretaria Municipal de Saúde e as unidades de saúde as necessidades e 
processos realizados.

AE23.2 Definir as especificações, características e recursos da solução ou funcionalidade a ser 
contratada ou adquirida

AE23.3 Avaliar soluções gratuitas e proprietárias de recursos digitais para educação.

AE23.4 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução.

AE23.5 Aditar o contrato ativo para agregar a nova funcionalidade ou iniciar novo processo de 
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aquisição e contratação a solução que atenda aos requisitos.

AE23.6 Orçar as soluções que atendam às especificações estabelecidas e submeter à aprovação 
orçamentária.

AE23.7 Proceder com os passos necessários para a realização de licitação devido ao alto custo do 
equipamento.

AE23.8 Realizar a implantação e capacitação, disseminar e instruir os usuários das Políticas de Uso, 
Segurança da Informação e Tratamento de Dados Pessoais.

AE23.9 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A24 Utilização de 
drones e sistema 
integrado de 
vigilância e 
monitoramento 
para a segurança 
público e controle 
de tráfego

M24 AE24.1 Identificar junto a Secretaria _____ guarda civil municipal, Polícia Militar os requisitos, 
necessidades e locais de interesse.

AE24.2 Definir as especificações, características e recursos da solução ou funcionalidade a ser 
contratada ou adquirida

AE24.3 Buscar consórcios com outros municípios da região para redução e compartilhamento dos 
custos.

AE24.4 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução.

AE24.5 Orçar as soluções que atendam às especificações estabelecidas e submeter à aprovação 
orçamentária.
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AE24.6 Proceder com os passos necessários para a realização de licitação devido ao alto custo dos 
equipamentos e da solução.

AE24.7 Realizar a implantação e capacitação dos usuários.

AE24.8 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A25 Implantação de 
totem de 
autoatendimento

M25 AE25.1 Identificar junto às Secretarias e departamentos os requisitos, necessidades e locais de 
interesse.

AE25.2 Consultar o desenvolvedor do sistema de gestão pública em uso quanto às funções requeridas.

AE25.3 Especificar e definir os requisitos da funcionalidade e solicitar a adequação caso não atenda

AE25.4 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução.

AE25.5 Aditar o contrato ativo para agregar a nova funcionalidade ou iniciar novo processo de 
aquisição e contratação a solução que atenda aos requisitos.

AE25.6 Realizar a implantação e capacitação, disseminar e instruir os usuários das Políticas de Uso, 
Segurança da Informação e Tratamento de Dados Pessoais.

AE25.7 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A26 Transformar a M26 AE26.1 Mobilizar e sensibilizar as demais áreas e setores, quanto a importância da Divisão do TI 
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Divisão de TI em 
departamento 
com, com divisões
dedicadas a 
determinadas 
áreas

como uma área fundamental e estratégica da administração pública.

AE26.2 Definir as funções e responsabilidades da Divisão de TI.

AE26.3 Estabelecer cargos e dotações orçamentárias próprias.

AE26.3 Submeter a aprovação do Secretário, Departamento de Recursos Humanos e Prefeito 
Municipal.

AE26.4 Submeter a aprovação da Câmara Municipal.

AE26.5 Nomeação e posse de funcionários integrantes.

AE26.6 Aculturação e disseminação das funções e responsabilidades.

A27 Melhorias na 
infraestrutura 
física da divisão 
de TI

M27 AE27.1 Levantamento e priorização dos problemas de infraestrutura da sala da Divisão de TI.

AE27.2 Mobilização da secretaria de obras e serviços, acerca dos problemas.

AE27.3 Levantamento dos custos de reparo e melhoria no ambiente.

AE27.4 Elaboração de anteprojeto.

AE27.5 Submeter à aprovação orçamentária.

AE27.6 Realização dos reparos, reformas e melhorias.

A28 Contratação de M28 AE28.1 Cotação e levantamentos da carga consumida pelos equipamentos essenciais de TIC.
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link de internet 
para redundância, 
implantação de 
sistemas de 
mitigação de 
falhas e ausência 
de eletricidade

AE28.2 Definição da janela de operação dos sistemas.

AE28.3 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução

AE28.4 Proceder com os passos necessários para a realização da contratação ou aquisição do 
equipamento ou solução.

AE28.5 Implantação e capacitação dos usuários.

AE28.6 Realização de acionamentos e manutenções preventivas e periódicas.

AE28.7 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.

A29 Estudo e adoção 
de solução de 
outsourcing 
(locação) de 
impressão

M29 AE29.1 Identificar junto às Secretarias e departamentos os requisitos, necessidades e locais de 
interesse.

AE29.2 Definir as especificações, características e recursos do equipamento ou solução a ser 
contratada.

AE29.3 Realizar uma prova de conceito - POC e/ou teste em ambiente controlado para homologação 
da solução

AE29.4 Estimar redução de custos e mão de obra.

Rua Oreste Bozelli, 1165, Centro - Telefone: (16) 3383-4077
CEP 15990-900 - Matão/SP - http://www.matao.sp.gov.br



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2022 - 2023 59

AE29.5 Orçar as soluções que atendam às especificações estabelecidas e submeter à aprovação 
orçamentária.

AE29.6 Implantação e capacitação dos usuários.

AE29.7 Acompanhar e controlar a execução do contrato, assim como realizar o intermédio nos 
problemas e solicitações técnicas.
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15. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

Em face  da  constante  evolução  dos  sistemas,  inovações  da  tecnologia,  as  necessidades  de
mudanças internas e externas para atender o melhor interesse público, faz-se imprescindível
adequada  manutenção,  capacitação  e  aprimoramento  do  nível  de  conhecimento  gerencial,
técnico e operacional dos servidores de TI através de cursos e treinamentos.
Esta  iniciativa  pode ser  realizada  tanto nas  modalidades presencial  quando EAD (Ensino à
Distância), ou até mesmo promovido por um servidor previamente capacitado e está amparada
no  Decreto  n°  9.991,  de  28  de  agosto  de  2019  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  de
Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
Com advento  da  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  e  Nova  Lei  de  Licitações  será
necessário dar ênfase na capacitação para trazer ao município maior segurança na adequação. 
O treinamento e a capacitação dos servidores de TI, buscará atingir os seguintes objetivos: 

● Prover  aos  servidores  os  conhecimentos  necessários  à  execução  dos  procedimentos
básicos para a manutenção da infraestrutura em funcionamento, em caráter precário,
quando  de  eventual  suspensão  no  fornecimento  de  serviços  pelas  empresas
terceirizadas;

● Aprimorar os conhecimentos dos servidores da SUGIP para a gestão de contratos de
prestação de serviços de específico da área de TI;

● Treinar os servidores da para a utilização de ferramentas de modelagem de dados e para
a execução dos procedimentos básicos de administração de bancos de dados, para o
caso de uma eventual suspensão da prestação dos serviços pela empresa terceirizada;

● Capacitar  os  servidores  em  Gestão  de  Segurança  da  Informação,  possibilitando  a
criação de um grupo especializado em segurança da informação;

● Capacitar os servidores nas disciplinas ITIL, permitindo a implantação desse modelo de
boas práticas de TI;

A seguir encontra-se a listagem de Cursos de Capacitação relevantes para TI:
● Proteção de Dados no Setor Público (Data Privacy Brasil, São Paulo)
● Gestão de Processos e Projetos em TI
● Metodologias de Desenvolvimento de Software
● Segurança em TI
● ITIL/Cobit

16. PLANO  DE  INVESTIMENTOS  EM  SERVIÇOS  E
EQUIPAMENTOS

Com advento da pandemia Coronavírus, a Prefeitura Municipal de Matão se colocou mais uma
vez à frente dos munícipes para continuar provendo os serviços e garantias fundamentais. Uma
das áreas que esteve à frente de todas as evoluções necessárias para enfrentamento a pandemia
foi  a  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação,  que  em meados  dos  anos  de  2020,  até  o
presente momento, vem investindo para atender todos os departamentos e conseguir  manter
todos os serviços da Administração Pública com bom funcionamento.

Foi necessário a troca do servidor para acompanhar o processo de modernização da tecnologia
utilizada  e  a  migração  de  documentos  para  plataforma  digitalizada,  para  que  no  futuro  os
munícipes tenham acesso via web para solicitações, acompanhamento de protocolos, e etc. Não
podemos negar, que com advento da crise sanitária, trouxe a necessidade de informatizar os
processos da Prefeitura, trazendo assim uma nova realidade aos colaboradores.
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A elaboração deste Plano Diretor possibilita uma criteriosa coleta de dados acerca de custos de
aquisição de soluções de TI, equipamentos, insumos, fornecedores, para que possa ser usado
como métrica de investimentos e melhorias que precisam ser realizadas.

Propósito deste plano orçamentário, é demonstrar uma estimativa de quanto será necessário o
investir  para  alcançarmos  todas  as  metas  indicadas  neste  instrumento,  de  maneira  que  as
mesmas  constem  nas  peças  orçamentárias,  de  forma  que  seja  factível  atender  todas  as
demandas. 

Os  valores  indicados  na  planilha  abaixo  foram  retirados  dos  contratos  dos  fornecedores,
disponibilizados pelo Departamento de Compras e Licitações.

16.1. Proposta Orçamentária Biênio 2022/2023

#
DESCRIÇÃ

O
REFERÊNCIA

ANO 2021

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRI
A - BIÊNIO 2022 -

2023 

PREVISÃO ANUAL

2022 2023

1 Softwares Software de Gestão 
Pública Administração

Software Sistema de 
Gestão Municipal 

Software Gestão de Saúde
Pública

Software Controle de 
Ponto

Software Storage em 
Nuvem 

R$
2.072.737,92

R$
7.785.475,84 

R$
3.392.737,92 

R$
4.392.737,92 

2 Aquisição 
de 
Material 
Permanent
e e 
Consumo 

 Equipamentos de 
Informática 

R$ 8.032.464,2 R$
8.434.087,41 

 

R$
4.016.232,10 

R$
4.859.640,84 

 

3 Prestações 
de 
Serviços 
TI

Gestão de 
Telecomunicações 

Rede de alta performance 
e PABX Cloud

Telefonia Móvel 

Backup em Nuvem

Publicidade Legal

R$
1.437.699,76

R$
6.000.000,00 

R$ 2.5000,00 R$
3.500.000,00 
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TOTAL R$
11.542.901,88 

R$
22.219.563,25 

R$
9.910.992,02 

R$
12.312.616,23 

17. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

17.1. Metodologia

Com o  objetivo  de  antecipar-se  a  problemas  relacionados  à  tecnologia  da  informação  que
possam de alguma forma impactar nas funções desempenhadas pela Administração Pública, este
Plano Diretor adota a seguir critérios para avaliar os riscos através da classificação qualitativa
de probabilidades e impactos, classificando-os segundo suas severidades.

A escala  de  Impacto  determina  o  quão  significante  determinado  evento  de  risco  é  para  a
continuidade dos procedimentos planejados.

Quadro I: Escala de Impacto Qualitativa

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO NÍVEL

Insignificante Impacto INSIGNIFICANTE nos objetivos. 1

Pequeno Impacto MÍNIMO nos objetivos. 2

Moderado Impacto MEDIANO nos objetivos. 3

Grande Impacto SIGNIFICANTE nos objetivos, com possibilidade
remota de recuperação.

4

Catastrófico Impacto  MÁXIMO  nos  objetivos  SEM  possibilidade  de
recuperação.

5

A escala  de  probabilidade  determinará  qual  a  frequência  de  ocorrência  do  evento  de  risco
identificado, para que seja possível prever a maior ou menor preocupação em enfrentá-lo.

Quadro II: Escala de Probabilidade

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO NÍVEL

Muito Baixa Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. 1

Baixa Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. 2

Possível Evento esperado, de frequência reduzida e com histórico de 3
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ocorrência parcialmente conhecido.

Alta Evento  usual,  com  histórico  de  ocorrência  amplamente
conhecido.

4

Muito Alta Evento repetitivo e constante. 5

Para a determinação do risco de cada evento é utilizada uma matriz de impacto x probabilidade,
de forma a conjugar os dois critérios. A conjugação do impacto e da probabilidade permitirá a
confirmação do nível de risco da atividade verificada e auxiliará na determinação da aceitação
ou urgência da correção deste risco

Diagrama de Cálculo de Risco 

PROBABILIDADE

1 - Muito Baixa 2 - Baixa 3 - Possível 4 - Alta 5 - Muito Alta

I

M

P

A

C

T

O

5 - Catastrófico 5 10 15 20 25

4 - Grande 4 8 12 16 20

3 - Moderado 3 6 9 12 15

2 - Pequeno 2 4 6 8 10

1 - Insignificante 1 2 3 4 5

 

Risco
Crítico

Risco
Alto

Risco
Moderado

Risco
Pequeno

O resultado do diagrama de cálculo de risco indicará qual o nível de risco a que está exposta a
organização em razão do evento identificado.
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Matriz de Risco

ID

DESCRIÇÃO

P I NR (PxI) AÇÃO PROPOSTA

EVENTO CAUSA CONSEQUÊNCIA DESCRIÇÃO METAS

01 Parada  Total  ou
parcial  dos
sistemas  da
Administração
Pública.

Parque  Tecnológico
defasado  e  obsoleto
com  a  utilização  de
Sistemas Operacionais,
Softwares,
Equipamentos  e
Componentes  sem  o
suporte do fabricante e
desenvolvedor.

Susceptibilidade  a
ataques  de  hackers  por
vulnerabilidades  de
Hardware  e  Software.
Perda  e/ou
comprometimento  dos
dados  de  todos  os
sistemas,  protocolos,
processos  e  documentos.
Parada  de  todos  os
usuários da Prefeitura 

Muito
Alta

Catastrófic
o

Risco
Crítico 

01  -  Inventariar  o  parque
tecnológico.
02  -  Atualizar  ou  substituir  todos
os  computadores  com  sistema
operacional  sem  suporte  pelo
desenvolvedor.
03  -  Renovação  da  solução  de
antivírus  com  proteção  anti
ransomware.                  04 - Adotar
backups em nuvem

M01,
M02,
M03,
M05

02 Parada  dos
serviços TIC

Interrupção  de  energia
elétrica  e  a  falta  de
geradores.

Parada  dos  processos  e
perda  irreversível  de
documentos  por  falta  de
gerador  para  os
servidores.

Muito
Alta

Catastrófic
o

Risco
Crítico

01  -  Implantação  de  sistemas  de
mitigação de falhas e ausência  de
eletricidade.
02 -      Melhorias na infraestrutura
física da divisão de TI   

M28,
M27

Rua Oreste Bozelli, 1165, Centro - Telefone: (16) 3383-4077
CEP 15990-900 - Matão/SP - http://www.matao.sp.gov.br



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2022 - 2023 65

03 Danos físicos ao
CPD (servidores
e  demais
equipamentos).

Ambiente  precário  da
sala  de  TI,  havendo
diversos  pontos  de
infiltração e entrada de
água  provenientes  das
chuvas,  inclusive  com
a  possibilidade  de
gotejamento  em
equipamentos em uso;

Danos aos equipamentos,
podendo  causar  perdas
irreversíveis e paradas de
toda  Administração
Pública.   Ausência  de
mecanismos de segurança
para o acesso a sala de TI,
possibilitando  que
ocorram  eventuais
acessos  não  autorizados;
Ausência  de  dispositivos
de  contingência  na  falta
de energia elétrica, como
banco  de  baterias  e
geradores  a  serem
utilizados  pelos
equipamentos centrais de
tecnologia da informação
e comunicação tais como
os  servidores  e
equipamentos  de
refrigeração dos mesmos,
ocasionando  interrupção
dos serviços;

Alta Catastrófic
o

Risco
Crítico

01  -  Melhorias  na  infraestrutura
física da divisão de TI

M27
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04 Falta de mão de
obra  para
atender  as
demandas.

Insuficiência  de  mão
de obra especializada e
ausência  de
documentação  dos
processos  e
procedimentos
realizados pela área.

Sujeita  o  funcionamento
de  todos  os  sistemas  de
informação  e
comunicação a um único
funcionário,  expondo  a
Prefeitura  Municipal  de
Matão  a  interrupção
parcial  ou  total  dos
atendimentos  e  ações
dependentes dos recursos
de  tecnologia  da
informação  (rede  de
dados,  computadores,
sistemas,  telefones,
servidores e etc.) no caso
da  ausência  deste
funcionário;

Possível Catastrófic
o

Risco
Crítico

01  -  Contratação  de  3  novos
profissionais

02  -  Capacitar  funcionários  e
estagiários  em  frameworks  como
COBIT e ITIL, assim como exigir
a capacitação e documentação dos
sistemas  dos  fornecedores
contratados

03  -  Elaborar  e  disseminar  as
Políticas  de  Uso,  Segurança  da
Informação,  Tratamento de Dados
Pessoais  e  Documentar
Procedimentos internos de TIC.

M06,
M12,
M13

05 Atraso  no
desenvolvimento
tecnológico  e
superfaturament
o  nos  insumos
de TI

Inexistência  de  fluxo
formal de aquisições e
investimentos inerentes
a área de tecnologia da
informação  que
obrigatoriamente
envolva  a  equipe  de
tecnologia  da
informação, incorrendo
em  definição  de
especificações dos bens

Atraso  nos  projetos  de
desenvolvimento  e
inovação, de implantação
das  cidades  digitais  e
demais  projetos  de  TI,
pela  necessidade  de
submeter  as  demais
secretarias  orçamento
para  realização.  Compra
de  equipamentos
obsoletos  que  não

Possível Grande Risco
Alto

01  -  Incluir  obrigatoriamente  as
Divisões  de  TI  nos  fluxos  de
aquisições e contratações de bens e
serviços  inerentes  à  área  de
Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação

02 - Adoção da utilização de Banco
de  Preços  nos  processos  de
aquisições e contratações.

03 - Transformar a Divisão de TI

M14,
M18,
M26
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e  serviços  a  serem
adquiridos
incompatíveis  com  as
reais  necessidades  das
áreas,  bem  como
ausência  de
planejamento  e
utilização  matrizes  de
riscos e priorização;

atendem  às  necessidades
dos  usuários,  aquisições
superfaturadas  por  falta
de  especificações
técnicas. 

em  departamento  com,  com
divisões dedicadas a determinadas
áreas

06 Ausência  de
fiscalização
contratações

Ausência  de  controle
de contratos inerentes a
área  de  tecnologia  da
informação,  pela
equipe  da  área,
impossibilitando  a
fiscalização  quanto  ao
cumprimento  das
cláusulas,  assim como,
impedindo  a
identificação  de
gargalos e discrepância
das  necessidades  das
áreas  com  o  serviço
prestado;

Falta  de  controle
centralizado dos contratos
sem pessoa definida para
cobrar  a  execução  dos
mesmos,  acompanhar  os
aditivos  e  valores
cobrados.

Possível Pequeno Risco
Moderad
o

01  -  Instaurar  o  controle  de
contratos  inerentes  à  área  de  TIC
pela Divisão de TI

M10

07 Falta  de
Tratamento

Falta  de  Adequação  a
Lei  Geral  de  Proteção

Suscetíveis  a  ataques  de
hackers,  com  vazamento

Possível Moderado Risco 01  -  Adequação  à  LGPD,  Marco
Civil da Internet e Lei de Governo

M15
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adequado  dos
dados pessoais

de  Dados  Pessoais,  de
políticas  de
privacidade,  segurança
da  informação,
consentimento  e
tratamento  dos  dados
pessoais  dos
munícipes. 

de  dados  pessoais.  Falta
de  comunicação  e
consentimento  dos
munícipes  dos  dados
tratados, não adequação à
Lei de Proteção de Dados
Pessoais,
desconhecimento  de
práticas  de  tratamento,
armazenamento,
compartilhamento  e
descarte dos dados.

Alto Digital
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18. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI

Por se tratar da implementação inicial do PDTI na Prefeitura Municipal de Matão, será definido
o período de abrangência do primeiro semestre de 2022 até o término de 2023, com revisão e
alinhamento dos objetivos após os primeiros 12 meses possibilitando a correção de possíveis
equívocos no planejamento inicial. Revisões em um período menor seria incompatível com o
planejamento orçamentário que ocorre anualmente, enquanto o aumento deste prazo  ocasiona
riscos de prolongar o uso de um procedimento falho.

19. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Para obter-se sucesso na implantação e execução do PDTI,  os  fatores  a seguir  listados são
imprescindíveis:

● Integração dos profissionais de TI durante o planejamento estratégico da PMM;
● Respeito à Política de Segurança da Informação e demais regulamentos de TI por parte

dos servidores;
● Fluxo  e  rotinas  de  trabalho  documentados  e  validados  de  forma  a  garantir

reprodutibilidade das tarefas e diminuição de erros;
● Planejamento orçamentário considerando-se as necessidades de TI para o ano posterior,

garantindo a reserva de recursos;
● Treinamento e capacitação dos servidores;
● Execução de projetos detalhados para novas aquisições e desenvolvimentos em TI de

forma a adequar produtos e sistemas que estejam alinhados às reais necessidades de
cada setor.

● Incluir obrigatoriamente as Divisões de TI nos fluxos de aquisições e contratações de
bens e serviços inerentes à área de Tecnologia da Informação e Comunicação

20. CONCLUSÃO

O PDTI é um instrumento fundamental para a formalização dos procedimentos da Tecnologia
da Informação na Administração Pública, constituindo-se no primeiro passo para o alcance da
missão do DVTI e DVTI-PS.

Durante a elaboração do documento identificaram-se oportunidades de melhorias tecnológicas
nas  áreas  atendidas  pelo  DVTI  e  DVTI-PS  bem  como  algumas  vulnerabilidades  a  serem
mitigadas. Também se confirmou a importância do planejamento das ações na área de TI em
consonância com os objetivos estratégicos de cada Secretaria da Administração Pública.

Foram levantadas as necessidades, realizados diagnósticos, definidas prioridades e mapeados os
riscos, com o intuito de implantar novos projetos obedecendo a capacidade financeira, visando
economicidade, elevação das receitas, bem como o planejamento estratégico das despesas.

Nas  esferas  municipal,  estadual  e  federal,  os  gestores  públicos  precisam  de  soluções
tecnológicas mais eficientes e integradas, conquistando desta forma uma maior participação do
cidadão, melhorando assim o relacionamento entre o poder público e a população.

É fundamental definir futuras ações e estratégias que serão implementadas bem como executá-
las, acompanhar sua efetividade e fazer as correções necessárias, para garantir a continuidade de
melhorias em concordância com o Plano Diretor do Município e para tanto faz-se necessário um
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efetivo  alinhamento  dos  objetivos  de  TI  com  os  demais  departamentos,  considerando-se
principalmente os temas ligados à economicidade, eficiência e transparência.

Matão, 14 de janeiro de 2022

APARECIDO FERRARI

Prefeito do Município de Matão
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