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1. APRESENTAÇÃO
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um instrumento de
planejamento das ações de Tecnologia da Informação, que apoiam as atividades finalísticas do
órgão.
A elaboração e a atualização regular do PDTI pelos órgãos federais é uma orientação
estabelecida no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação –
SISP, que agrega as atividades de planejamento, coordenação, organização, operação, controle e
supervisão dos recursos de TI dos órgãos e entidades da administração pública federal.
O presente documento, que apresenta o planejamento das ações de TI do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP para o ano de 2016, está organizado da seguinte
forma:
• Os capítulos 1 a 5 apresentam o contexto no qual o PDTI foi elaborado e revisado,
contendo apresentação, metodologias aplicadas na elaboração e revisão do plano,
documentos de referência, estrutura orgânica da área de TI e referencial
estratégico de TI;
• O capítulo 6 apresenta o resultado do PDTI anterior (2012-2013);
• O capítulo 7 relaciona as ações, metas, prazos e áreas responsáveis, permitindo à
equipe de monitoramento do PDTI o acompanhamento das ações;
• O capítulo 8 discorre sobre os fatores críticos de sucesso para a implementação
das ações;
• O capítulo 9 apresenta as considerações finais acerca da elaboração e revisão do
PDTI, indicando temas a serem tratados no próximo plano;
• O anexo I descreve os termos e abreviaturas utilizados no documento e os anexos
II, III e IV apresentam, respectivamente, as ações concluídas, as replanejadas e
as canceladas desde o PDTI 2012-2013 até a revisão do PDTI 2014-2015.
A elaboração do PDTI-MP 2014-2015 teve como ponto de partida o Planejamento
Estratégico de TI (PETI-MP), que foi construído em alinhamento ao Planejamento Estratégico
Institucional – PEI-MP 2012-2015 e à Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI e suas
revisões. Este PDTI atende também a Acórdãos publicados por órgãos de controle, Portarias e
Instruções Normativas emanadas do órgão central do SISP1.
Durante a revisão do PDTI-MP 2014-2015, realizada pela equipe de Planejamento e

1

O capitulo 3 apresenta os documentos de referência citados neste parágrafo.
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Controle da Coordenação-Geral de Governança de TI da DTI, ocorrida no 2º semestre de 2014,
manteve-se o alinhamento ao PETI-MP, à EGTI e suas revisões e à legislação vigente.

1.1.

Objetivo
Este PDTI tem como objetivo sistematizar as ações de TI do MP para o ano de 2016,

contemplando prazos, metas, indicadores e responsabilidades.

1.2.

Abrangência
As ações e metas apontadas neste documento foram definidas junto às seguintes

unidades administrativas do MP:

Ilustração 1: Organograma do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP.
Portal do MP: http://www.planejamento.gov.br/

1.3.

Período de Validade e Monitoramento
O período de validade deste PDTI compreende o ano relativo à 2016.
O monitoramento das ações que integram o PDTI consiste num fator fundamental

para o seu sucesso. Instrumentos de planejamento que não são continuamente monitorados
tendem a se tornar desatualizados e obsoletos e, como consequência, ser descartados pela
organização.
A instância designada formalmente para acompanhamento das ações é o Comitê
Executivo de TI – CETI-MP, que se reúne mensalmente, na última quarta-feira útil de cada mês, e é
composto por representantes de todas as unidades administrativas do Ministério.

6

O processo de monitoramento apresenta os seguintes atores:
•

Ponto focal: servidor indicado pela unidade responsável pela

ação, com a atribuição de informar à equipe de monitoramento do PDTI, até o dia
20 de cada mês, o status da ação, os resultados apresentados, as restrições
identificadas, as providências tomadas e os encaminhamentos necessários para
atuação da alta administração, quando necessário;
•

Equipe de Planejamento e Controle da CGGOV: equipe da

Diretoria de TI responsável por monitorar as ações do PDTI reportadas pelo ponto
focal, e de buscar solução junto à alta administração para os encaminhamentos
reportados.
•

CETI: Comitê de TI responsável pela aprovação do PDTI e seu

devido acompanhamento, a fim de manter as ações adequadas às necessidades
do MP e ao planejamento inicial.
As ações descritas neste Plano estão classificadas conforme descrito a seguir:
•

Tipo A: ações indicadas pela alta administração e pelos

membros do CETI como estratégicas;
•

Tipo B: ações transversais, que atendem pelo menos duas áreas

de negócio, ou conforme definição do CETI.
•

Tipo C: ações locais, que atendem apenas uma área de negócio.

7

2. METODOLOGIA APLICADA
A metodologia aplicada na elaboração e revisão deste PDTI-MP é baseada no Guia de
Elaboração do PDTI do SISP. Destaca-se que o MP realiza a gestão dos sistemas estruturantes do
Governo Federal. Essa competência estabelece uma gestão compartilhada dos recursos de TI entre
as unidades administrativas e a unidade de TI do órgão.
Levando em consideração essa importante característica do MP e o seu atual nível de
maturidade na gestão dos recursos de TI, a metodologia de elaboração e revisão deste PDTI
consistiu nas seguintes etapas:

2.1.

Fase de Elaboração

2.1.1. Ações Preparatórias
Inicialmente, foram conduzidas as seguintes atividades: indicação, pelas unidades
administrativas, de seus pontos focais, que passaram a atuar junto à equipe de elaboração do PDTI
e aos gestores da respectiva unidade; nomeação, por meio da Portaria DTI nº 4, de 24.07.2013,
da equipe de elaboração do PDTI e dos pontos focais; preparação do cronograma de elaboração do
PDTI e do modelo de planilha de necessidades de TI; e a submissão e aprovação desses
documentos ao CETI-MP em reunião de 31.07.2013. Destaca-se que essa planilha foi preparada
contendo os objetivos e as iniciativas estratégicas do PETI-MP, para que as unidades relacionassem
as ações necessárias para alcançar os objetivos e/ou atender às iniciativas.

2.1.2. Indicação das Ações e Necessidades de TI
Nessa etapa, os pontos focais, juntamente com os gestores de suas respectivas
unidades, preencheram a planilha indicando as ações a serem desenvolvidas para o alcance dos
objetivos estratégicos. Para cada ação foram estabelecidos prazos e definidos indicadores e metas.

2.1.3. Consolidação das Ações
A equipe de elaboração do PDTI analisou as ações propostas, prazos, indicadores e
metas, efetuando ajustes e consolidações com base em três critérios: ações que sejam
efetivamente de TI, ações que necessitem de contratações ou aquisições e ações que possibilitem
o efetivo monitoramento. Essa etapa se desenvolveu em dois momentos: no primeiro, a equipe de
elaboração do PDTI, com apoio dos pontos focais de cada unidade, revisou as ações propostas. No
segundo momento, a equipe de elaboração do PDTI realizou os ajustes necessários.

2.1.4. Elaboração da Minuta do PDTI
A equipe de elaboração do PDTI desenvolveu os textos do PDTI, analisou os
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resultados do PDTI 2012-2013 com apoio dos responsáveis pelas ações e segmentou as novas
ações em títulos e temas. Essa minuta foi submetida aos pontos focais e aos representantes da SE
para validação e proposição de ajustes.

2.1.5. Aprovação do PDTI
Depois de elaborados os textos e definidas as ações, a minuta seguiu para aprovação
pelo CETI, validação final pela SE e publicação.

2.2.

Revisão do PDTI
A revisão do PDTI-MP 2014 – 2015 ocorreu no segundo semestre de 2014. Foi
realizada pela equipe de Planejamento e Controle da Coordenação-Geral de Governança de
TI da DTI com a contribuição dos pontos focais das áreas de negócio.
Durante a revisão, foram utilizadas como insumos para o desenvolvimento do
trabalho

as informações

reportadas

durante

o

monitoramento

do

PDTI,

além

do

levantamento de necessidades das áreas de negócio, a fim de adequar as ações do PDTI-MP
ao cenário atual. Posteriormente, a minuta do PDTI foi encaminhada ao CETI e à SE para
aprovação, validação e publicação.
Por decisão do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI, o PDTI 2014
-2015 sofreu mais uma revisão no segundo semestre de 2015, passando a ter vigência até
2016. Essa decisão considerou a Norma Operacional DTI nº 02/2015 que estabeleceu a
metodologia para elaboração e revisão dos planos de TI do Ministério.

9

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Os documentos listados abaixo influenciaram a elaboração deste PDTI:
DOCUMENTO

DESCRIÇÃO

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL, DE 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1967

Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais:
Planejamento, Coordenação, Descentralização, Delegação de Competência e Controle.

ESTRATÉGIA GERAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO 2013-2015

Estabelece metas de curto e médio prazo a serem cumpridas pelos órgãos do SISP, em diferentes
perspectivas de atuação e propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de indicadores. Incentiva
a elaboração do PDTI e promove a troca de informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento
colaborativo entre os órgãos que compõem o SISP.

INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN Nº 04,
DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 –
SLTI/MP

Art. 3º, em consonância com o art. 4º, do Decreto nº 1.048, de 1994: o órgão central do SISP elaborará, em
conjunto com os órgãos setoriais e seccionais do SISP, a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação –
EGTI para a administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal, revisada e
publicada anualmente, para servir de subsídio à elaboração do PDTI pelos órgãos e entidades integrantes
do SISP.”
Art. 4º As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de planejamento,
elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado à estratégia do órgão ou entidade.

CONTROL OBJECTIVES FOR
INFORMATION AND RELATED
TECHNOLOGY (COBIT® 5)

PO1 – Definir um Plano Estratégico de TI
PO1.2 – Alinhamento entre TI e Negócio
PO1.4 – Plano Estratégico de TI

GUIA DE REFERÊNCIA PARA
ELABORAÇÃO DE PDTI 2012

Metodologia proposta pelo SISP, a qual dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e templates para
elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

ACÓRDÃO 2.613/2011 – PLENÁRIO
TCU

Este Acórdão trata de determinações e recomendações ao MP relacionadas ao aprimoramento da
Governança de TI.

DECRETO 7.579/2011

Art. 1° Ficam organizados, sob a forma de Sistema, com a denominação de Sistema de Administração dos
Recursos de Informação e Informática – SISP, o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o
controle e a supervisão dos recursos de informação e informática dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em articulação com os demais sistemas que atuam direta
ou indiretamente na gestão da informação pública federal. O Decreto 7.579/2011 atualizou as atribuições e
a denominação do SISP, para Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.

INSTRUÇÃO NORMATIVA GSI/PR Nº 1, Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e
DE 13 DE JUNHO DE 2008
indireta, e dá outras providências.
ACÓRDÃO 2.308/2011 – PLENÁRIO
TCU

9.1.1. Orientem as unidades sob sua jurisdição, supervisão ou estrutura acerca da necessidade de
estabelecer formalmente: (i) objetivos institucionais de TI alinhados às estratégias de negócio; (ii)
indicadores para cada objetivo definido, preferencialmente em termos de benefícios para o negócio da
instituição; (iii) metas para cada indicador definido; (iv) mecanismos para que a alta administração
acompanhe o desempenho da TI da instituição.

PORTARIA SLTI 05/2005

Institucionaliza, no âmbito do SISP, os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – e-PING.

ACÓRDÃO 1.603/2008 – PLENÁRIO
TCU

Apresenta a situação da governança de tecnologia da informação na Administração Pública Federal,
indicando, por exemplo, ausência de Planejamento Estratégico Institucional, deficiência na estrutura de
pessoal e tratamento inadequado à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

DECRETO Nº 2.271/1997

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, poderão ser objeto de
execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade.

INFORMATION TECHNOLOGY
INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL V3)

Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de
tecnologia da informação.

ACÓRDÃO 1.558/2003 PLENÁRIO TCU

Auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar a legalidade e a oportunidade das
aquisições de bens e serviços de informática.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI – Documento que contém o mapa estratégico, direcionadores, objetivos, iniciativas estratégicas e
PETI-MP 2013-2015 (Revisado)
indicadores que definem as diretrizes de TI do MP.
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DOCUMENTO

DESCRIÇÃO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL – PEI-MP 2012-2015

Documento que contém o mapa estratégico, direcionadores, objetivos, iniciativas estratégicas e
indicadores que definem as diretrizes institucionais do MP.

DECRETO Nº 8.135/2013

Art. 1º As comunicações de dados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional
deverão ser realizadas por redes de telecomunicações e serviços de tecnologia da informação fornecidos
por órgãos ou entidades da administração pública federal, incluindo empresas públicas e sociedades de
economia mista da União e suas subsidiárias.
Art. 2º Com vistas à preservação da segurança nacional, fica dispensada a licitação para a contratação de
órgãos ou entidades da administração pública federal, incluindo empresas públicas e sociedades de
economia mista da União e suas subsidiárias, para atendimento ao disposto no art. 1º.

Estratégia Geral de Tecnologia da
Informação e Comunicações – EGTICSISP 2014-2015.

A Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (EGTIC) compreende um instrumento de
gestão do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), que traça a direção
da Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), definindo o plano estratégico que visa promover a
melhoria contínua da gestão e governança de TIC, assim como a sustentação da infraestrutura, além de
subsidiar os órgãos do Sistema na elaboração dos Planejamentos de Tecnologia da Informação.
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4. ESTRUTURA ORGÂNICA DA ÁREA DE TI
As atividades de TI do MP são conduzidas pela DTI, com apoio de equipes de TI
existentes em algumas unidades administrativas. À DTI compete planejar, coordenar e controlar as
atividades e serviços de TI no âmbito do MP. As unidades administrativas apresentam, entre suas
competências, a gestão dos sistemas estruturantes de governo relacionados à sua atividade
finalística. Essas unidades administrativas são denominadas unidades gestoras de TI. A
Coordenação-Geral de Tecnologia da SOF, pela estrutura e corpo técnico que possui, é considerada
uma unidade de TI correlata.
4.1.

Estrutura da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/SE-MP
A DTI, unidade setorial de TI do MP, está estruturada em três pilares:

• Governança – Coordenação-Geral de Governança de TI: tem como principais
atividades planejar e monitorar as ações de TI, acompanhar o portfólio de
projetos de TI, elaborar normas de TI, elaborar o planejamento das contratações
de TI, acompanhar a execução dos contratos de TI e gerir o orçamento de TI;
• Sistemas – Coordenação-Geral de Sistemas: tem como principais atividades
prover soluções de TI para apoio aos processos de negócio, à tomada de decisão e
à transparência pública, gerir as arquiteturas tecnológicas de portais, sistemas e
dados e gerenciar projetos de modernização dos sistemas;
• Serviços de TI – Coordenação-Geral de Serviços de TI: tem como principais
atividades a gestão da rede do MP e de suas unidades regionais, a gestão da
segurança da informação e comunicações relativa à Rede MP e a gestão da Central
de Atendimento de TI do MP.

12

4.2.

Unidades Gestoras de TI
São as unidades de gestão de sistemas estruturantes instituídas internamente por

secretarias e departamentos do MP, conforme listado abaixo:
• Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST;
• Secretaria de Gestão - SEGES;
• Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público SEGRT;
• Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI;
• Secretaria do Orçamento Federal – SOF;
• Secretaria do Patrimônio da União – SPU;
• Secretaria de Tecnologia da Informação – STI e
• Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento – SEPAC.
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5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI
5.1.

Fundamentos da revisão do PDTI
Fundamentam esta revisão do PDTI os seguintes planos estratégicos:
• Planejamento Estratégico Institucional do MP (PEI-MP) 2012-2015;
• Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI-SISP) e suas revisões; e
• Planejamento Estratégico de TI do MP (PETI-MP) 2013-2015 revisado.

As ações desta revisão do PDTI foram elaboradas com base nos objetivos
estratégicos de TI e nas iniciativas estratégicas de TI da revisão do PETI.
5.2 bjetivos estratégicos de TI e iniciativas estratégicas de TI

Dimensões do PETI

Objetivos Estratégicos
OE1 – Buscar a satisfação do
público dos serviços de TI do MP

Resultados

OE2 – Aprimorar os sistemas de
gestão e suporte da APF, sob a
responsabilidade do MP
OE3 – Aprimorar a transparência
ativa do MP

Iniciativas Estratégicas
IE1.1 – Estruturar o catálogo de serviços de TI
IE1.2 – Estruturar a medição de qualidade dos serviços
IE2.1 – Modernizar os sistemas estruturantes
IE2.2 – Evoluir os softwares de governo
IE3.1 – Promover a abertura de dados pelo MP
IE3.2 – Estabelecer cultura de classificação da informação no âmbito do MP

IE4.1 – Minimizar o impacto de riscos ao negócio
OE4 - Aprimorar processos de
entrega e suporte dos serviços de TI IE4.2 – Buscar níveis adequados de serviço
do MP
IE4.3 – Buscar aderência aos padrões tecnológicos de governo
OE5 – Aprimorar processos de
planejamento e organização
OE6 – Aprimorar processos de
comunicação da TI
Processos

IE5.1 – Disseminar cultura de planejamento
IE5.2 – Promover a gestão estratégica de portfólio de projetos
IE6.1 – Estabelecer cultura de comunicação e relacionamento
IE6.2 – Disponibilizar soluções para dinamizar a comunicação
IE7.1 – Estabelecer cultura de segurança da informação

OE7 – Aprimorar processos de SIC
do MP

IE7.2 – Manter atualizados os normativos de segurança da informação
IE7.3 – Adequar as soluções de TI aos padrões de segurança adotados pelo MP

OE8 – Aprimorar processos de
aquisição e implementação

IE8.1 – Padronizar processos de aquisição e implementação de soluções de TI

OE9 – Aprimorar processos de
monitoramento e avaliação

IE9.1 – Aperfeiçoar a governança de TI

OE10 – Otimizar recursos humanos

Sustentação

OE11 – Otimizar recursos
orçamentários
OE12 – Otimizar recursos
tecnológicos

IE8.2– Fomentar Gestão de Configuração e Mudanças
IE9.2 – Monitorar e Avaliar o desempenho da TI
IE10.1 – Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos de TI
IE10.2 – Adquirir e manter as habilidades de TI que atendam as estratégias de TI do MP
IE11.1 – Ampliar o portfólio de fornecedores, buscando otimização dos recursos
IE11.2 – Aprimorar a efetividade na utilização de recursos orçamentários
IE12.1 – Manter infraestrutura adequada às necessidades do MP e aos novos padrões e
tecnologia
IE12.2 – Determinar o direcionamento tecnológico
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6. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR (2012-2013)
O PDTI 2012-2013 descreve 74 (setenta e quatro) ações. Desse total, 06 (seis)
ações foram classificadas como continuadas e, portanto, não apresentam prazos e metas. Para as
demais 68 (sessenta e oito) ações, são apresentados a seguir os resultados alcançados.
A análise dos resultados concluiu que o PDTI 2012-2013 consolidou-se como
instrumento norteador das ações de TI do MP. As ações propostas evoluíram satisfatoriamente,
considerando que, em alguns casos, replanejamentos foram necessários, ora por ter sido
identificada necessidade de amadurecimento da gestão de TI, ora para readequação a políticas de
governo. O resultado de 57% de ações concluídas no prazo reforça esse entendimento.

6.1.

6.2.

Resultados Obtidos por Unidade (Quantidade de Ações)
DEPEX

DEST

DTI

SE

SEGEP

SEPAC

SLTI

SOF

SPI

SPOA

SPU

SRT

Total

Continuadas

0

0

5

0

0

0

1

0

0

0

0

0

6

Concluídas

1

0

18

3

2

2

6

3

1

1

1

1

39

Replanejadas

1

1

12

1

1

0

7

0

0

1

2

0

26

Canceladas

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Total

2

1

37

5

3

2

14

3

1

2

3

1

74

Resultados Obtidos por Unidade (Percentual)
DEPEX

Concluídas
Replanejadas
Canceladas

6.3.

DEST

50%
100%

DTI

SE

SEGEP

SEPAC

SLTI

SOF

SPI

SPOA

SPU

SRT

56%

60%

67%

100%

46%

100%

100%

50%

33%

100%

38%

20%

33%

50%

67%

6%

20%

54%

Resultado Geral do PDTI 2012-2013 (Percentual)
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7. PLANO DE AÇÕES
O plano de ações aqui proposto representa o desdobramento da estratégia
organizacional. Para facilitar o entendimento e a localização, as ações estão agrupadas em sete
grandes segmentos: serviços continuados, sistemas, gestão da informação, infraestrutura de TI,
processos de TI, pessoas e aquisições.
Dentro

dos

segmentos,

as

ações

foram

agrupadas

por

temas.

Após

esse

agrupamento, as ações receberam um código que identifica a unidade responsável.
As ações estão relacionadas a objetivos e/ou iniciativas estratégicas expressas no
PETI-MP, conforme descrito no capítulo 5 deste PDTI.

7.1.

Serviços Continuados
Compreende as ações de apoio às atividades finalísticas do MP, não cabendo

definição de indicadores e prazos. Tratam da prestação de serviços pelas unidades setoriais e
correlatas de TI do MP, diretamente ou por meio de terceirizados.
Tema

Hospedagem e
Manutenção de
Sistemas e Portais

Gestão de Rede

Id

Ação

OE

IE

DTI01

Hospedar e manter soluções no centro de dados do MP

11
12

11.1
12.1
12.2

DTI02

Hospedar e manter soluções no centro de dados de terceiros

11
12

11.1
12.1
12.2

SOF01

Hospedar e manter soluções no centro de dados da SOF

11
12

11.1
12.1
12.2

DTI03

Gerir a Rede MP (blocos C e K, unidades no DNIT)

11
12

11.1
12.1
12.2

DTI04

Gerir as redes das unidades regionais da SPU e do DEPEX

11
12

11.1
12.1
12.2

SOF02

Gerir a Rede SOF

11
12

11.1
12.1
12.2

SLTI01

Manter a Infovia

12

12.2

DTI05

Prover serviços de impressão nas redes do MP

12

12.1

DTI06

Capacitar usuários dos sistemas sob gestão do MP

10

10.1
10.2

DTI07

Capacitar usuários do MP

10

10.1
10.2

DTI08

Disponibilizar certificados digitais a usuários de sistemas e das redes do MP

12

12.1

DTI09

Prover suporte aos usuários de sistemas e das redes do MP

1

1.1

Capacitação

Outros Serviços
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Tema

Id

Ação

OE

IE

DTI10

Apoiar as atividades finalísticas das unidades do MP

4

4.1
4.2

DTI76

Manter o catálogo de serviços de TI do MP

1

1.1

A título de exemplificação, essas ações dão suporte a atividades como:
• Hospedagem e evolução de sistemas estruturantes, sistemas corporativos, portais
e softwares públicos;
• Hospedagem de ferramentas e aplicações;
• Hospedagem do repositório de dados do MP;
• Gestão da rede, visando garantir disponibilidade, integridade, confidencialidade e
autenticidade;
• Capacitação e suporte aos usuários das soluções ofertadas pelo MP;

7.2.

Sistemas
Compreende os projetos de desenvolvimento, modernização ou aperfeiçoamento de

sistemas. Este segmento está subdividido em quatro tópicos:
• Sistemas estruturantes: sistemas de gestão da administração pública federal,
disponibilizados por unidades administrativas do MP;
• Sistemas corporativos: sistemas de gestão corporativa do MP;
• Sistemas departamentais: sistemas de uso interno de uma unidade do MP;
• Softwares públicos: sistemas disponibilizados na Infraestrutura Nacional de Ativos
Digitais.

7.2.1. Sistemas Estruturantes do Governo Federal
Tema

Id

Ação

SEGEP01 Implementar o Assentamento Funcional Digital (AFD)
Sistema de
Pessoal Civil
SEGEP05

Sistema de
Gestão do
Poder
Executivo

Implementar subprojetos do Sistema de Gestão de Pessoas
(SIGEPE)

Prazo
Dez/2017

Dez/2016

Indicador
Percentual de
execução do
cronograma
Quantidade de
subprojetos
implantados

Meta (*)

OE

IE

50%

2

2.2

5

2

2.2

SEGEP06 Internalizar o portal do SIORG

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2
11

2.2
11.2

SEGES01 Redesenhar os processos das TVUs

Jun/2016

% conclusão

100%

2

2.1

Dez/2016

% conclusão

100%

2

2.2

SEGES02

Desenvolver e implantar aplicativo Mobile para o SICONV
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SEGES03

SEGES04

Monitorar a disponibilidade do Siconv
Implantar e disponibilizar painéis gerencias do siconv

Dez/2016

% disponibilidade

99%

2

2.2

Dez/2016

% conclusão

100%

2

2.2

30%

2
11

2.1
11.2

100%

2

2.1

Percentual de
execução do
cronograma
Percentual de
execução do
cronograma

SLTI05

Migrar os módulos de grande porte do Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais (SIASG) para a plataforma web

Dez/2018
(**)

SLTI08

Modernizar o Sistema de Catalogação de Materiais (CATMAT) e o
Sistema de Catalogação de Serviços (CATSER)

Dez/2016

Integração do CATMAT e CATSER com outros padrões de
catalogação (NCM, OTAN)

Dez/2017
(**)

% conclusão

50%

2

2.1

SLTI13

Reestruturar o portal do Programa de Governo Eletrônico
(gov.br)

Jun/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2

2.1

STI01

Prover infraestrutura para as novas ferramentas de governo
eletrônico

Jun/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2

2.2

DTI13

Implantar o processo de gestão da Identidade Digital de Governo
no MP

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2
12

2.1
12.2

STI02

Evoluir o Portal de Serviços do Governo Federal

Jun/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2

2.2

Sistema de
Administração
de Recursos
de TI

SLTI29

Desenvolver e implantar o Sistema Estruturante do SISP

Dez/2016

100%

2
9

2.1
9.2

Sistema de
Administração
das Estatais

DEST01

Implementar 10 (dez) módulos do Sistema de Informação das
Estatais (SIEST)

Dez/2017

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2

2.1

SPU01

Reestruturar o Sistema Integrado de Administração Patrimonial
(SIAPA) e o Sistema de Administração do Patrimônio da Rede
Ferroviária Federal (SARP)

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2
4

2.1
4.3

Sistema
Integrado de
Serviços
Gerais

SEGES05

Governo
Eletrônico

Sistema de
Gestão do
Patrimônio da
União

Percentual de
execução do
cronograma

Reestruturar o Sistemas de Gerenciamento dos Imóveis de Uso
Percentual de
Especial da União (SPIUNet) e o Sistema de Controle dos Imóveis
Dez/2016
execução do
100%
2
2.1
Funcionais (CIF)
cronograma
(*) até dezembro/2016
(**) os prazos que extrapolam a vigência do PDTI referem-se ao encerramento dos projetos, os quais estão em andamento
e possuem entregas intermediárias.
SPU03

7.2.2. Sistemas Corporativos
Tema

Controle de
Documentos

Gestão
Corporativa

Id

Prazo

Indicador

Meta(*)

OE

IE

DIPLA02 Aprimorar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no MP

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2

2.2

DIPLA03 Internalização do sistema de gestão de biblioteca

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2
11

2.2
11.2

DIPLA04 Implantar novo portal para biblioteca

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2

2.2

Dez/2016

Módulos
Implantados

02

2

2.2

DTI83

Ação

Implantar GRP no âmbito do MP

(*) até dezembro/2016

7.2.3. Softwares Públicos
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Tema

Id

Ação

Gestão do
Portal

SLTI21

Evoluir o Portal do Software Público Brasileiro (SPB)

Prazo

Indicador

Meta (*)

OE

IE

Dez/2016
(**)

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2
4
12

2.1
4.3
12.2

(*) até dezembro/2016
(**) os prazos que extrapolam a vigência do PDTI referem-se ao encerramento dos projetos, os quais estão em andamento
e possuem entregas intermediárias.

7.2.4. Sistemas Departamentais
Tema

Id

Ação

Prazo

Indicador

Modernizaçã
o de
Sistemas
Legados

DTI77

Promover absorção dos sistemas legados com bases tecnológicas
obsoletas (Access, VB, Delphi e Lotus Notes)

Dez/2016

Percentual de
sistemas
absorvidos

Absorção de
Sistemas
Desenvolvido
s por
Terceiros

DTI24

Absorver a manutenção do SIGS- SEAIN

Nov/2016

Percentual de
execução do
cronograma

Meta(*)

OE

IE

100%

2
4
7
11
12

2.2
4.3
7.3
11.2
12.2

100%

4
11
12

4.1
11.2
12.2

(*) até dezembro/2016

7.3.

Gestão da Informação
Compreende os projetos de estruturação e disponibilização dos dados gerados pelo

MP para usos diversos, tais como: troca de dados entre sistemas e órgãos da APF, geração de
informações estratégicas e promoção da transparência ativa por meio da abertura de dados.
Tema

Id

Ação

SEGES06

Ampliação do escopo do Painel de Compras com alimentação
de dados provenientes do quartzo

Prazo

Indicador

Meta (*)

OE

IE

Dez/2016

% conclusão

100%

2
3
11

2.2
3.1
11.2

Dez/2018

Quantidade de
balanços gerados

6

3
4

3.1
4.2

100%

3

3.1

2

2.2

Disponibilidad
e dos Dados
SEPAC01 Gerar balanços semestrais do PAC

DTI29

Publicar dados abertos do MP conforme Plano de Dados Abertos PDA

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

STI03

Implantar modelo federativo no Portal Brasileiro de Dados
Abertos

Jun/2016

Percentual de
execução do
cronograma

DTI30

Desenvolver solução de apoio à decisão para o MP

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

4
5

4.2
5.1

SPU05

Implantar o Painel de Indicadores da SPU, com dados estratégicos
de gestão do patrimônio e de outros sistemas do Governo

Dez/2016

Quantidade de
indicadores
implementados

30

5
6

5.1
5.2
6.2

Dados
Abertos

Informações
Estratégicas

100%

(*) até dezembro/2016

7.4.

Infraestrutura de TI
Compreende os projetos de modernização e ampliação da infraestrutura de TI do MP

e de melhoria dos serviços prestados aos usuários. As ações aqui propostas objetivam aprimorar a
gestão da infraestrutura de TI, reduzir os riscos relacionados à segurança da informação e agregar
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qualidade no suporte às atividades finalísticas, com a premissa da redução de custos operacionais.
Tema

Id

Gestão de
Infraestrutura
de TI

Ação

Prazo

Indicador

Meta (*)

OE

IE

DTI35

Implantar o Centro de Operação de Segurança do MP (Security
Operation Center - SOC)

Dez/2017

Percentual de
execução do
cronograma

50%

4
7

4.1
7.1
7.3

DTI37

Implantar firewall corporativo no MP

Jun/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

7

7.3

DTI84

Elaborar estratégia de hiperconvergência

Percentual de
execução do
cronograma

100%

5

5.2

DTI85

Elaborar estratégia de utilização de serviços em nuvem

Percentual de
execução do
cronograma

100%

5
11

5.2
11.2

Dez/2016

Dez/2016

(*) até dezembro/2016
(**) os prazos que extrapolam a vigência do PDTI referem-se ao encerramento dos projetos, os quais estão em andamento
e possuem entregas intermediárias.

7.5.

Processos
Compreende os projetos de implementação formal de processos de TI e de gestão de

TI. Essas ações visam à difusão de uma cultura de governança de TI para a elevação da
maturidade da TI do MP.
Tema

Id

Gestão de
Serviços de
TI

DTI47

Estruturar serviço de análise de negócio

Dez/2016

DTI81

Revisar as normas do CSIC

Dez/2016

Definir o modelo e implantar ferramenta automatizada para
construção dos PDLs pelos órgãos do SISG

Dez/2016

DTI56

Implantar processos de gestão do orçamento de TI

DTI61

Instituir processo de monitoramento e avaliação do
desempenho da TI

SEGES07

Gestão
Estratégica
de TI

DTI63

Gestão de
Segurança da
Informação

Ação

Implantar os processos de gestão de configuração, mudanças e
incidentes do MP

Prazo

Indicador

Meta(*)

OE

100%

4
5

2

7

Percentual de
execução do
cronograma

100%

2

2.2

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

8
11

8.2
11.2

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

1
4
9

1.2
4.1
4.2
9.1
9.2

Jun/2016

Percentual de
execução do
cronograma

100%

4
5
7
8
9

4.1
5.1
7.1
8.2
9.1

100%

4
7
8
9
12

4.1
7.1
8.2
9.1
12.1

100%

2
4
7

2.1
4.3
7.1
7.3

Percentual de
execução do
cronograma
Quantidade de
normas revisadas

DTI82

Implementar e aperfeiçoar o processo de Gestão de Riscos do
MP

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

SEGEP05

Desenvolver e implementar o processo de Gerenciamento de
Identidade no SIGEPE

Jun/2016

Percentual de
execução do
cronograma

IE
4.1
5.1
5.2
7.1
7.2
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Gestão de
Aquisição/
Contratação
de TI

Gestão do
Sistema de
Administraçã
o de
Recursos de
TI

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

STI04

Implementar solução informatizada para disponibilização
dos painéis estratégicos para o SISP

Dez/2016

Percentual de
execução do
cronograma

Dez/2016

STI05

Disponibilizar plataforma para oferta de Software como
serviço para o SISP

Percentual de
execução do
cronograma

DTI69

Instituir processo de gestão de contratos de TI

SLTI26

Revisar metodologia e desenvolver solução de indicadores e
métricas para avaliação de serviços eletrônicos no âmbito do
SISP

100%

4
5
8
9
11

100%

1
4
5
8
9

4.2
5.1
8.1
9.1
11.1
11.2
1.2
4.2
5.1
8.1
9.2

100%

2

2.1

2

2.1

100%

(*) até dezembro/2016

7.6. Quantidade de Ações por Área
Área

DTI

DEPEX

DEST

SE

SEAIN

SEGES1

SEPAC

STI2

SOF

SPI

SPU

SEGRT3

DIPLA

DIRAD

Quantidade

28

0

1

0

0

10

1

10

2

0

3

3

3

0

Total: 61
Observações:
1. As ações SEGEP06, SLTI05 e SLTI08 serão conduzidas no âmbito da SEGES;
2. As ações SLTI01, SLTI13, SLTI21, SLTI26 e SLTI29 serão conduzidas no âmbito da STI;
3. As ações SEGEP01 e SEGEP05 serão conduzidas no âmbito da SEGRT.
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8. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Os fatores críticos de sucesso se referem às condições que devem, necessariamente,
ser satisfeitas para que o PDTI alcance a efetividade esperada e se torne um importante
instrumento para o aperfeiçoamento da governança do órgão. Foram identificados os principais
fatores críticos:
• participação ativa do CETI no monitoramento do PDTI;
• fortalecimento do Escritório de Projetos da DTI, que dentre suas atribuições deve
monitorar o alcance das metas das ações listadas neste PDTI;
• fortalecimento da equipe de planejamento de TI, responsável pela elaboração e
revisões periódicas do PETI e do PDTI;
• comprometimento das áreas responsáveis pela execução das ações na prestação
tempestiva à DTI de informações sobre o seu andamento;
• disponibilidade de recursos orçamentários e humanos proporcionais ao desafio
proposto neste PDTI;
• apoio da alta direção do MP.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo corporativo moderno determina que a tecnologia da informação deve ser
completamente integrada ao negócio da organização. A partir dessa premissa, o PDTI 2014-2015
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foi elaborado com alinhamento aos planos
estratégicos organizacionais e com participação ativa das unidades administrativas.
Foram cinco meses de levantamentos, consolidações e validações a fim de produzir
um plano que evidencie o nível de integração entre as unidades administrativas e de TI. Neste
PDTI são propostas ações nas quais a tecnologia da informação presta o suporte necessário ao
desenvolvimento das atividades finalísticas do Ministério.
Enfim, o PDTI 2014-2015 promove a atuação das áreas de tecnologia da informação
no cumprimento de sua missão institucional, conforme apresentada no PETI-MP, objetivando o
alcance da visão proposta no mesmo documento.
A equipe de revisão do PDTI 2014-2015 recomenda que os temas “Promover
absorção dos sistemas legados na tecnologia ASP” e “Instituir processo de verificação das normas
de SIC do MP” sejam abordados no próximo plano, pois as ações para a sustentação desses estão
sendo desenvolvidas no ciclo atual.
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ANEXO I – TERMOS E ABREVIATURAS
Os

conceitos

relacionados

a

termos

técnicos,

convenções

e

abreviações,

mencionados no decorrer deste documento, são apresentados na tabela abaixo:
TERMO

DESCRIÇÃO

AFD

Assentamento Funcional Digital

APF

Administração Pública Federal

C3S

Central de Serviços e Suporte do SISP

CETI

Comitê Executivo de Tecnologia da Informação

CSIC

Comitê de Segurança da Informação e Comunicação

DEPEX

Departamento de Órgãos Extintos

DEST

Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

DIPLA

Diretoria de Planejamento

DTI

Diretoria de Tecnologia da Informação

EGTI

Estratégia Geral de Tecnologia da Informação

EGTIC

Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações

GSI/PR

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

IN

Instrução Normativa

MP

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

PDTI

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PE

Planejamento Estratégico

PEI

Planejamento Estratégico Institucional

PETI

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação

PoSIC

Política de Segurança da Informação e Comunicação

PPA

Plano Plurianual

RLSL

Rede Local de Software Livre

SE

Secretaria Executiva

SEAIN

Secretaria de Assuntos Internacionais

SEGEP

Secretaria de Gestão Pública

SEPAC

Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento

SISP

Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação

SLTI

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

SOF

Secretaria de Orçamento Federal

SPI

Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

SPOA

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

SPU

Secretaria do Patrimônio da União

SRT

Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço Público

UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFRN

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UnB

Universidade de Brasília
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ANEXO II – AÇÕES CONCLUÍDAS
Neste anexo, estão relacionadas as ações concluídas desde o PDTI 2012-2013:

ID

Ações do PDTI 2012-2013

Conclusão da
Meta do
PDTI

Responsável

SEGEP02

Desenvolvimento do SIGEPE – Módulos SICAJ, Saúde e Portal

Dez/2013

SEGEP

DEPEX02

Atender a demandas evolutivas do SIAPCON

Dez/2013

DEPEX

Desenvolvimento do Novo SIORG – Partes I e II

Dez/2013

SEGEP

Desenvolvimento e implantação do sistema SIGA

Dez/2013

SEGEP

SOF01

Implantar módulos restantes para a conclusão do projeto SIOP: Módulos de
Orçamento

Dez/2013

SOF

SPI01

Implantar módulos restantes para a conclusão do projeto SIOP: Módulo de
Planejamento

Dez/2013

SPI

SPU01

Implantar funcionalidades evolutivas nos Sistemas de Administração do
Patrimônio da União

Jul/2013

SPU

DTI08

Evolução da plataforma utilizada no desenvolvimento do SICONV
(framework MDArte)

Dez/2013

SLTI

DTI09

Avaliação e implementação do projeto de mineração e avaliação da qualidade
da base de dados em pelo menos um estruturante

Jun/2013

DTI

SLTI04

Desenvolvimento de funcionalidades para a evolução do SIASG e da solução de
informações gerenciais

Dez/2013

SLTI

SLTI05

Desenvolvimento de funcionalidades para a evolução do SCDP

Dez/2013

SLTI

SLTI06

Desenvolvimento de funcionalidades para a evolução do ComprasNet

Dez/2013

SLTI

DTI10

Definição de padrão de BI a ser utilizado no MP

Abr/2013

DTI

DTI12

Definir estratégia para modernização do Sistema de Controle de Processos e
Documentos

Abr/2013

DTI

DTI13

Implantar solução de RAD para compartilhamento de dados entre sistemas

Mar/2013

DTI

SE04

Evolução do Sistema de apoio à decisão no âmbito do MP
(Holograma)

Mai/2013

DTI

SE05

Solução de Integração e Interoperabilidade de Sistemas Estruturantes (I3Gov)

Dez/2013

DTI

Evolução do sistema de apoio à decisão do PAC (Sistema de Gestão da
Informação – SGI)

Dez/2013

SEPAC

SLTI12

Manutenção evolutiva do Portal Brasileiro de Dados Abertos

Out/2013

SLTI

SLTI13

Publicação de Dados Abertos do MP

Out/2013

SLTI

DTI14

Modernização de sistemas antigos e construção de novos sistemas

Dez/2013

DTI

SEPAC02

Implantar soluções georreferenciadas para análise de políticas públicas

Dez/2013

SEPAC

SRT01

Desenvolver e implantar subsistema de Relações de Trabalho do Serviço
Público Federal

Dez/2013

SRT

DTI16

Equipamento de armazenamento e ativos de rede

Out/2013

DTI

DTI17

Expandir a rede sem fio do MP para o prédio DNIT e garagem do bloco K

Mar/2013

DTI

DTI18

Conectar as redes locais das Superintendências da SPU e das unidades
regionais do DEPEX na rede do MP

Jul/2013

DTI

SOF02

Atualizar parque tecnológico de suporte ao SIOP

Dez/2013

SOF

SE01
SEGEP03

SEPAC01
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ID

Ações do PDTI 2012-2013

Conclusão da
Meta do
PDTI

Responsável

SLTI14

Adequar rede Infovia

Dez/2013

SLTI

SOF03

Adquirir e implantar ferramentas de apoio ao desenvolvimento de sistema

Dez/2013

SOF

DTI23

Adquirir equipamentos e soluções de Segurança da Informação

Dez/2013

DTI

DTI24

Migração dos serviços de rede local, da rede proprietária para Rede Local de
Software Livre

Abr/2013

DTI

DTI26

Viabilizar o uso de dispositivos móveis em comodato como parte contrato de
telefonia móvel do MP

Dez/2013

DTI

DTI27

Renovar e expandir licenças de softwares aplicativos

Dez/2013

DTI

DTI28

Adquirir Certificados Digitais

Jun/2013

DTI

DTI29

Contratação de outsourcing de impressão

Fev/2013

DTI

DTI30

Elaboração do Plano Estratégico de TI – PETI

Jul/2013

DTI

DTI34

Implantação de estrutura formal de gerência de projetos

Dez/2013

DTI

DTI36

Elaborar procedimento de inventário de ativos de informação

Dez/2013

DTI

Elaborar estudos quantitativo e qualitativo, e plano de capacitação para os
profissionais de TI do MP

Dez/2013

SPOA

Conclusão da
Meta do
PDTI

Responsável

SPOA02

ID

Ações do PDTI 2014-2015 (revisão 1)

SEGEP03

Implementar o Sistema de Gestão de Auditorias (SIGA)

Dez/14

SEGEP

SEGEP04

Implementar novo Sistema de Informações Organizacionais do Governo
Federal (SIORG)

Jun/14

SEGEP

DTI11

Migrar a hospedagem do Sistema de Complementação de Aposentadorias e
Pensões (SICAP) e definir estratégia para sua substituição

Dez/14

DTI

DTI20

Implantar o Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação (IPPS) no MP

Set/14

DTI

DTI21

Definir e implementar solução de gestão de portifólio de projetos com acesso
livre a painel de situação

Dez/15

DTI

DTI22

Definir estratégia de substituição de soluções departamentais

Dez/14

DTI

DTI40

Disponibilizar plataforma de Data Discovery no MP

Dez/14

DTI

DTI44

Elaborar o catálogo de serviços da DTI

Dez/14

DTI

DTI52

Elaborar a metodologia de pesquisa de satisfação dos usuários de TI do MP

Set/14

DTI

DTI57

Revisar as normas do CETI

Dez/14

DTI

DTI58

Elaborar e implantar normas de planejamento de TI do MP

Dez/14

DTI

DTI62

Instituir processo de software

Out/14

DTI

DTI64

Instituir o processo de gestão de riscos de Segurança da Informação e
Comunicações – SIC do MP

Dez/14

DTI

DTI67

Instituir processo de levantamento anual de necessidades de aquisições de TI
do MP

Dez/14

DTI

DTI68

Instituir processo de planejamento de aquisições de TI em aderência à IN04

Dez/14

DTI

DTI73

Definir estratégia de unificação das escolas virtuais do MP

Dez/14

DTI

SE01

Implantar o piloto do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no MP

Out/14

SE

SE02

Customizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para o Processo
Eletrônico Nacional

Ago/14

SE

SLTI02

Evoluir a plataforma tecnológica (MDArte) do Sistema de Gestão de Convênios

Dez/14

SLTI
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ID

Ações do PDTI 2014-2015 (revisão 1)

Conclusão da
Meta do
PDTI

Responsável

e Contratos de Repasse (SICONV)
SLTI07

Implementar o novo leiaute do Portal de Compras do Governo Federal
(ComprasNet)

Dez/14

SLTI

SLTI12

Implementar solução para aumentar a eficiência e o controle da gestão de
passagens aéreas na APF

Jul/14

SLTI

SLTI17

Implementar melhorias no sistema Central de Serviços e Suporte do SISP (C3SCAU)

Dez/14

SLTI

SLTI22

Promover a evolução de softwares públicos

Dez/14

SLTI

SPI04

Implementar Biblioteca Digital do Desenvolvimento

Jul/14

SPI

Conclusão da
Meta do
PDTI

Responsável

ID

Ações do PDTI 2014-2015 (revisão 2)

SPI01

Implementar módulos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
(SIOP) para monitoramento e avaliação do PPA

Dez/15

SPI

SPI02

Implementar o Sitio de Apoio à Estratégia de Comunicação do PPA

Dez/15

SPI

SPI03

Construir módulo de cadastro de usuários do Sistema do Programa de
Aceleração do Crescimento (SisPAC)

Dez/15

SPI

SRT01

Desenvolver o Sistema Integrado de Relação de Trabalho no Serviço Público e a
metodologia de Business Intelligence – BI

Dez/2015

SRT

SOF03

Implementar módulos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
(SIOP) para os orçamentos de 2015 e de 2016

Dez/2015

SOF

SEGEP02

Implementar módulos do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE)

Dez/2015

SEGEP

SEGEP06

Implementar evoluções no Sistema de Informações Organizacionais do
Governo Federal (SIORG) visando a descentralização

Dez/2015

SEGEP

DTI19

Implantar Gerenciamento de Acesso e Identidade no âmbito do MP

Dez/2015

DTI

DTI28

Avaliar a qualidade das bases de dados dos sistemas estruturantes

Dez/2015

DTI

DTI33

Implantar solução de videoconferência para o MP

Dez/2015

DTI

DTI34

Implantar o Centro de Operação de Rede do MP (Network Operation Center NOC)

Dez/2015

DTI

DTI36

Implantar redundância de link de dados

Dez/2015

DTI

DTI38

Implantar a Sala Segura no centro de dados do MP

Dez/2015

DTI

DTI39

Instalar nova Storage e Switch SAN

Dez/2015

DTI

DTI45

Unificar o processo de gestão de solicitações de TI no MP

Dez/2015

DTI

DTI53

Mapear os processos de serviços de TI da DTI

Dez/2015

DTI

DTI54

Implantar modelo de governança integrada de TI

Dez/2015

DTI

DTI55

Estruturar o escritório de projetos de TI do MP

Dez/2015

DTI

DTI59

Instituir processo de comunicação da TI com seus clientes internos

Dez/2015

DTI

DTI65

Revisão e atualização da atual PoSIC e suas normas complementares

Dez/2015

DTI

DTI70

Realizar pesquisas de satisfação dos usuários de TI

Dez/2015

DTI

DTI74

Adquirir licenças de softwares aplicativos

Dez/2015

DTI

DTI75

Adquirir equipamentos e soluções de SIC

Dez/2015

DTI
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DTI76

Manter o catálogo de serviços de TI do MP

Dez/2015

DTI

DTI78

Implantar barramento de dados no MP a partir da automatização do processo
de extração, transformação e carga

Dez/2015

DTI

DTI79

Apoiar a estruturação de TI das Superintendências de Administração do MP
(AC, RR, RO, AM)

Dez/2015

DTI

SLTI03

Implementar a tecnologia de certificação digital no Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse (SICONV)

Dez/2015

DTI

SLTI04

Implementar Projeto de Melhorias do Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse

Dez/2015

DTI

SLTI09

Implementar o Protocolo Integrado

Dez/2015

SLTI

SLTI14

Implementar nova solução do Guia de Serviços Públicos do Governo Federal

Dez/2015

SLTI

SLTI24

Migrar o Labcluster para o centro de dados do MP

Dez/2015

SLTI

SLTI30

Implantar modelo de governança para o Processo Eletrônico Nacional (PEN) e
o Sistema Eletrônico de Informação (SEI)

Dez/2015

SLTI

SPU02

Implementar a infraestrutura geoespacial do Programa de Modernização do
Patrimônio da União

Dez/2015

SPU

SPU07

Contratar solução de impressão e remessa de documentos

Dez/2015

SPU

SPU08

Adquirir solução para manipulação cartográfica

Dez/2015

SPU
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ANEXO III – AÇÕES REPLANEJADAS
Neste anexo estão relacionadas as ações não concluídas desde o PDTI 2012-2013 e
que foram replanejadas.
PDTI 2012-2013
ID

Ação

DEPEX01

Serviço de absorção da hospedagem do Sistema de
Complementação de Aposentadorias e Pensões
(SICAP)

SEGEP01

Implantação do Assentamento Funcional Digital (AFD)

Nova Ação
com novo
ID
DTI11

SEGEP01

Justificativa

Atraso no processo de contratação da DATAPREV e no início
da execução do serviço
Atraso no processo de contratação do serviço de digitalização
e aquisição de equipamento

DTI06

Definir estratégia para substituição do Sistema de
Complementação de Aposentadorias e Pensões
(SICAP)

DTI11

Atraso no processo de contratação da DATAPREV

DTI07

Evolução do SIOP-Legis

DTI25

Sistema foi evoluído para atender outras unidades, mas não
foi priorizada a implantação

SPU02

Reestruturar e implantar sistemas SIAPA/SARP

SPU01

Dificuldades na fase inicial do projeto, decorrente da nova
parceria com fábrica de software

SLTI02

Desenvolvimento de funcionalidades para redução de
intervenções manuais na base de dados e evolução da
solução de informações gerenciais

SLTI04

Redução do volume de demandas em função do
contingenciamento orçamentário

SLTI03

Desenvolvimento do ambiente EAD de capacitação e
treinamento para os usuários do SICONV

DTI73

Redução do volume de demandas em função do
contingenciamento orçamentário

DEST01

Implantar módulos restantes para aperfeiçoamento do
novo sistema SIEST

DEST01

Redução do volume de demandas em função do
contingenciamento orçamentário

SE02

Desenvolvimento e publicação de ferramenta de
Processo Eletrônico para apoio aos processos em
âmbito nacional

SE02

Foi alterada a estratégia do projeto, com a decisão pela
utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do TRF4

SLTI07

Implantar Sistema de Gestão de Identidades

SLTI25

Não iniciada devido a problemas técnicos

SLTI08

Evolução de Software Público

SLTI22

Sistema CACIC evoluído com sucesso, em parceria com a DTI,
e definidas novas prioridades

DTI11

Implantar e evoluir módulos do SIG (UFRN) no MP

DTI16
DTI17
DTI18

Dificuldades na absorção da arquitetura do sistema e na
definição do processo de evolução

SLTI09

Desenvolvimento e evolução de sistemas, sítios e
portais de Governo Eletrônico

SLTI13

Redução do volume de demandas em função do
contingenciamento orçamentário

SLTI10

Desenvolver e implantar Protocolo Integrado

SLTI09

Atraso no processo de contratação da COPPE/UFRJ

SLTI11

Desenvolver novos módulos do Sistema de Gestão de
Sítios e Serviços Online

SLTI15

Redução do volume de demandas em função do
contingenciamento orçamentário

DTI15

Implantação de sala segura do Centro de Dados do MP

DTI38

Complexidade na definição das especificações

DTI21

Renovar quantitativo de equipamentos portáteis
(notebooks) sem garantia

DTI75

Aguardando aquisição conjunta do SISP

DTI22

Adquirir e Implantar solução de videoconferência para
todo o MP

DTI33

Aguardando aquisição conjunta do SISP

SPU03

Atualizar Infraestrutura lógica (voz e dados)

SPU06

Complexidade na definição das especificações por se tratar
de serviço de abrangência nacional

DTI25

Adquirir estações de trabalho para substituir
equipamentos sem garantia e renovar o parque

DTI75

Aguardando aquisição conjunta do SISP
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PDTI 2012-2013
ID

Ação

Nova Ação
com novo
ID

Justificativa

DTI31

Revisar a norma de atuação do Comitê Executivo de TI
do MP

DTI57

Aguardando definição do modelo de governança do MP

DTI32

Elaborar processos de avaliação da gestão de TI no MP

DTI61

Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação
com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias

DTI33

Elaborar procedimentos formais de gestão de
mudanças, incidentes e configuração no âmbito do MP

DTI42
DTI63

Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação
com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias

SPOA01

Elaborar processos para contratação de TI, gestão de
contratos de TI e gestão orçamentária de TI

DTI56
DTI68
DTI69

Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação
com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias

DTI35

Definir processos de Software no âmbito do MP

DTI62

Revisão da estratégia, incluindo o modelo de
desenvolvimento ágil

DTI37

Definir processo de gestão de riscos de Segurança da
Informação e Comunicações – SIC

DTI64

Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação
com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias

PDTI 2014-2015 (revisão 1)
ID

Ação

Nova Ação
com novo
ID

Justificativa

DEST01

Implementar 10 (dez) módulos do Sistema de
Informação das Estatais (SIEST)

DEST01

Prazo replanejado devido à limitação da capacidade de
atendimento do fornecedor que está impactando no
cumprimento do cronograma.

SLTI04

Prazo replanejado devido à priorização das demandas para
atender ao Orçamento Impositivo e ao Acórdão TCU nº
2.550/2013.

SLTI04

Implementar Projeto de Melhorias do Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV)

SLTI06

Desenvolver e implantar 05 (cinco) novos módulos do
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
(SIASG)

SLTI06

Prazo e meta replanejados devido à limitação da capacidade
de atendimento do fornecedor para iniciar o atendimento da
demanda.

SLTI13

Reestruturar o portal do Programa de Governo
Eletrônico (gov.br)

SLTI13

Prazo replanejado devido à limitação da capacidade de
atendimento pela DTI, em função da priorização dos volumes
contratados ao fornecedor.

SLTI14

Implementar nova solução do Guia de Serviços
Públicos do Governo Federal com aplicativos para
dispositivos móveis

SLTI14

Prazo e texto reajustados devido à mudança de estratégia
com a elaboração, em conjunto com a SECOM/PR, de
instrução normativa específica de aplicativos para
dispositivos móveis.

SLTI15

Implementar solução de Gestão de Sítios e Serviços
On-line

SLTI15

Prazo replanejado devido à mudança de estratégia, que
passou a considerar as condições de construção do software
e os instrumentos normativos existentes.

SLTI16

Desenvolver novo Portal do SISP

SLTI18

Desenvolver novo Sistema de Gestão de Pessoal e
Banco de Talentos do SISP

SLTI29

Ações consolidadas em uma nova ação, que foi criada a partir
da revisão da estratégia de construir um sistema estruturante
para o SISP.

SLTI19

Desenvolver e disponibilizar sistema para elaborar e
gerenciar PDTIs

SLTI20

Definir ferramenta de contagem de pontos de função
para o SISP

SLTI20

Prazo replanejado em virtude de necessidade de
customização da solução APF Prime que aguarda contratação
de novas fábricas de software para atender a demanda.

SLTI25

Desenvolver e implementar o processo de
Gerenciamento de Identidade no SIGEPE

SEGEP05

Unidade responsável e prazo alterados devido à
implementação da Gestão de Acesso e Identidade no SIGEPE
que está sendo conduzida pela SEGEP.

SLTI26

Revisar metodologia e desenvolver solução de
indicadores e métricas para avaliação de serviços
eletrônicos no âmbito do SISP

SLTI26

Ajuste do texto e do prazo em virtude da revisão da
estratégia para alinhamento com o projeto da nova solução
do Guia de Serviços Públicos do Governo Federal.
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DTI15

Implantar repositório compartilhado de documentos
do Sistema de Recursos Humanos (SIGRH/SIG) no MP

DTI16

Implantar módulos do Sistema de Patrimônio,
Administração e Contratos (SIPAC/SIG) no MP

DTI17

Implantar módulos do Sistema de Recursos Humanos
(SIGRH/SIG) no MP

DTI18

Implantar módulos do Sistema de Administração e
Comunicação (SIGAdmin/SIG) no MP

DTI19

Implantar Controle de Acesso Único para os sistemas
do MP

DTI77

Ações consolidadas em uma nova ação devido à mudança de
estratégia com a decisão de utilizar a versão de referência
do SIG e necessidade de absorção dos sistemas legados.

DTI19

Ajuste do texto para adequar à estratégia de Gestão de
Identidade e Acesso proposta pela SLTI.

DTI24

Absorver a manutenção do SIGS- SEAIN

DTI24

Prazo replanejado devido à necessidade de contratação de
fábrica de software para garantir o suporte ao sistema,
customização do SEI para substituição do módulo
proprietário e conclusão da sala segura para hospedagem do
sistema.

DTI25

Implantar a solução MP-Visões (SIOP-Legis)

SLTI32

Unidade responsável alterada porque está sob condução da
SLTI que solicitou o ajuste do texto.

DTI27

Implantar barramento de dados dos sistemas
estruturantes geridos pelo MP

DTI31

Implantar plataforma para gestão descentralizada de
regras de mapeamento e transformação de dados
DTI78

Ações consolidadas em uma nova ação em adequação à
estratégia de implantação da gestão de dados do MP.

DTI32

Automatizar os processos de extração, transformação,
carga e movimentação de dados

DTI50

Implantar processo corporativo de gestão de dados e
governança da informação do MP

DTI29

Publicar dados abertos do MP (SIASG, SICONV, SIORG,
SisPAC, SIAPE, SIAPA, SIGS)

DTI29

Ajuste do texto para adequação dos sistemas constantes no
Plano de Dados Abertos do MP – PDA/MP

DTI30

Desenvolver sistema de apoio à decisão para o MP

DTI30

Prazo replanejado devido à mudança de estratégia e
dependência da implantação do Repositório de Arquivos de
Dados (RAD).

DTI33

Implantar solução de videoconferência para o MP

DTI33

Prazo replanejado devido à necessidade de adequação aos
prazos da compra compartilhada sob gestão da Central de
Compras.

DTI36

Implantar Balanceador de Carga na rede de dados do
MP

DTI36

Ajuste do texto devido à mudança de estratégia com a
priorização da redundância de links.

DTI37

Implantar solução de Firewall de Aplicações WEB (Web
Application Firewall – WAF)

DTI37

Ajuste do texto devido à mudança de estratégia com a
priorização do firewall corporativo.

DTI39

Instalar nova Storage e Switch SAN

DTI39

Prazo replanejado devido a atraso no planejamento da
contratação provocado pela necessidade de detalhar a
especificação técnica dos produtos.

DTI45

Unificar o processo de gestão de solicitações de TI no
MP

DTI45

Prazo e meta replanejados devido à necessidade de incluir as
unidades regionais do MP no processo e customizar a solução
para integrar-se com a de fornecedores.

DTI46

Estruturar o processo de medição de serviços de TI

DTI46

Prazo ajustado conforme decisão de padronizar os prazos
para o fim de cada semestre.

DTI47

Estruturar serviço de análise de negócio

DTI47

Prazo ajustado conforme decisão de padronizar os prazos
para o fim de cada semestre.

DTI48

Implantar Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) para
integração do sistema de Processo Eletrônico Nacional
(PEN) com os Sistemas Integrados de Gestão (SIG)

DTI80

Ações consolidadas em uma nova ação em adequação à
estratégia de implantação da gestão da arquitetura de
sistemas do MP

DTI55

Prazo replanejado após recomposição da equipe do Escritório
de Projetos.

DTI51

Implantar processo de gestão da arquitetura
corporativa do MP

DTI55

Estruturar o escritório de projetos de TI do MP
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DTI60

Implantar procedimento de inventário de ativos de
informação

DTI60

Prazo replanejado devido à dependência do processo de
classificação da informação.

DTI65

Instituir norma de regulamentação da periodicidade
de revisão da PoSIC e suas normas complementares

DTI65

Prazo replanejado e texto ajustado devido à necessidade de
adequar à estratégia proposta na POSIC v3, em elaboração.

DTI69

Instituir processo de gestão de contratos de TI

DTI69

Prazo replanejado após recomposição da equipe de gestão
contratual da DTI.

DTI72

Realizar eventos de conscientização sobre SIC

DTI72

Ajuste da meta devido à alteração da estratégia, com a
realização de dois workshops.

SPU01

Reestruturar o Sistema Integrado de Administração
Patrimonial (SIAPA) e o Sistema de Administração do
Patrimônio da Rede Ferroviária Federal (SARP)

SPU01

Prazo replanejado em função da necessidade de adequação
do cronograma

SPU03

Reestruturar o Sistemas de Gerenciamento dos
Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet) e o
Sistema de Controle dos Imóveis Funcionais (CIF)

SPU03

Prazo ajustado conforme decisão de padronizar os prazos
para o fim de cada semestre.

SPU05

Implantar o Painel de Indicadores da SPU, com dados
estratégicos de gestão do patrimônio e de outros
sistemas do Governo

SPU05

Prazo replanejado em função da necessidade de adequação
do cronograma

DIPLA01

Unidade responsável alterada para a Diretoria de
Planejamento – DIPLA, que possui a competência de gestão
documental.

SE03

Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no
MP

PDTI 2014-2015 (revisão 2)
ID

SEPAC01

SEGEP01

SEGEP05

Ação

Gerar balanços quadrimestrais do PAC

Implementar o Assentamento Funcional Digital (AFD)

Desenvolver e implementar o processo de
Gerenciamento de Identidade no SIGEPE

Nova Ação
com novo
ID

Justificativa

SEPAC01

Prazo replanejado, pois o PAC é acompanhado por período
de 4 anos. Este ano iniciou-se o período de 2015-2018. A
partir deste período, o Balanço que era quadrimestral
passa a ser semestral.

SEGEP01

Prazo replanejado, devido à alteração de escopo da ação.
1-Descentralização do processo de digitalização do acervo
de documentos dos servidores - legado.
2-Utilização da ferramenta SEI como sistema de gestão do
AFD.
3-Redução do rol de documentos funcionais obrigatórios.
4-Simplificação do processo de trabalho.
5-Atraso na disponibilização do ambiente de produção..
6-Atraso na conclusão do novo processo licitatório.

SEGEP05

Prazo replanejado, devido à alteração de escopo em função
de dimensionamento inadequado da complexidade das
funcionalidades a serem disponibilizadas e à alteração de
prazo em função dos atrasos na entrega por parte do
fornecedor.

DTI13

Implantar o processo de gestão da Identidade Digital
de Governo no MP

DTI

Prazo replanejado em virtude de ter sido priorizada a
atualização dos portais legados

DTI24

Absorver a manutenção do SIGS- SEAIN

DTI

Prazo replanejado devido a impossibilidade de contratação
de fábrica de software devido ao contingenciamento
orçamentário.

DTI29

Publicar dados abertos do MP conforme Plano de
Dados Abertos - PDA

DTI

Prazo replanejado, pois o PDA do MP necessitará de revisão
em 2016.

DTI30

Desenvolver solução de apoio à decisão para o MP

DTI

Prazo replanejado devido a necessidade de ajuste da
estratégia de fornecimento dos dados.

DTI37

Implantar firewall corporativo no MP

DTI

Prazo replanejado devido a impactos orçamentários no
processo de aquisição.
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DTI47

Estruturar serviço de análise de negócio

DTI

Prazo replanejado a fim de adequar ao serviço de
diagnóstico.

DTI56

Implantar processos de gestão do orçamento de TI

DTI

Prazo replanejado em virtude de redução da equipe
dedicada ao tema.

DTI61

Instituir processo de monitoramento e avaliação do
desempenho da TI

DTI

Prazo replanejado por depender de apoio externo
(consultoria ou TED com Universidade)

DTI63

Implantar os processos de gestão de configuração,
mudanças e incidentes do MP

DTI

Prazo replanejado em virtude de redução da equipe
dedicada ao tema.

DTI69

Instituir processo de gestão de contratos de TI

DTI

Prazo replanejado em virtude de redução da equipe
dedicada ao tema.

DTI77

Promover absorção dos sistemas legados com bases
tecnológicas obsoletas (Access, VB, Delphi e Lotus
Notes)

DTI

Prazo replanejado devido a dificuldades orçamentárias para
contratação de fábricas de software.

DTI81

Revisar as normas do CSIC

DTI

Prazo replanejado por depender da aprovação da Posic v3.

DTI82

Implementar e aperfeiçoar o processo de Gestão de
Riscos do MP

DTI

Prazo replanejado devido a necessidade de estruturação da
gestão de riscos no âmbito do MP.

DEST01

Implementar 10 (dez) módulos do Sistema de
Informação das Estatais (SIEST)

DEST

Prazo replanejado, pois não houve evolução nos Módulos
devido à falta de recursos do fornecedor para atender o
DEST.

SLTI08

Modernizar o Sistema de Catalogação de Materiais
(CATMAT) e o Sistema de Catalogação de Serviços
(CATSER)

SLTI

Prazo replanejado em virtude de redução dos recursos
orçamentários disponíveis para a evolução dos sistemas.
Prazo replanejado devido ao encerramento do contrato da
DTI com a fábrica de software (Liberiun). Com isso, será
necessário aguardar novo processo licitatório para
conclusão do projeto.

SLTI13

Reestruturar o portal do Programa de Governo
Eletrônico (gov.br)

SLTI

SLTI26

Revisar metodologia e desenvolver solução de
indicadores e métricas para avaliação de serviços
eletrônicos no âmbito do SISP

SLTI

Prazo replanejado, em virtude da nova Estratégia de
Governança Digital (EGD).

SPU01

Reestruturar o Sistema Integrado de Administração
Patrimonial (SIAPA) e o Sistema de Administração do
Patrimônio da Rede Ferroviária Federal (SARP)

SPU

Prazo replanejado, devido a não renovação com a atual
fábrica de software, necessidade de nova contratação e
restrição de orçamento.

SPU03

Reestruturar o Sistemas de Gerenciamento dos
Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet) e o
Sistema de Controle dos Imóveis Funcionais (CIF)

SPU

Prazo replanejado, pois o projeto foi antecipado e será
executado no âmbito do Programa de Modernização da
Gestão do Patrimônio da União como parte integrante do
sistema unificado em construção.

SPU05

Implantar o Painel de Indicadores da SPU, com dados
estratégicos de gestão do patrimônio e de outros
sistemas do Governo

SPU

Prazo replanejado em virtude de necessidade de revisão da
estratégia
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ANEXO IV – AÇÕES CANCELADAS
Neste anexo estão relacionadas as ações canceladas desde o PDTI 2012-2013:

PDTI 2012-2013
ID

Ação

Justificativa

SE03

Modernização de sistemas de gestão no âmbito do MP
(PROSIS)

Os projetos de modernização que utilizam recursos do PROSIS já
estão sendo monitorados individualmente. Essa ação se tornou
desnecessária

DTI19

Adquirir equipamentos de informática

As aquisições de equipamentos estão especificadas em outras ações

DTI20

Adquirir equipamentos de tecnologia móvel (tablets)

Decisão de contratar dispositivos móveis em comodato nos
contratos de telefonia móvel

PDTI 2014-2015 (revisão 1)
ID

Ação

Justificativa

DTI14

Migrar o Portal do SISP da Telebrás para o MP

Mudança de estratégia com a decisão de desenvolver e implantar
um sistema estruturante para o SISP (SLTI21), optou-se por manter
o portal do SISP na Telebrás até sua desativação.

DTI23

Atualizar o legado das legislações do antigo Sistema de
Informação de Legislação (SILAB) para o atual Sistema
Pergamum

Mudança de estratégia com a necessidade de absorção dos sistemas
legados com bases tecnológicas obsoletas (DTI77)

DTI26

Migrar o portal do Software Público Brasileiro (SPB) da
Telebrás para o MP

DTI41

DTI42

Garantir a operacionalidade do parque computacional
do MP
Implantar solução integrada com abrangência
distribuída para gestão de mudanças, configuração,
incidentes, ativos de informação e riscos de segurança
de TIC do MP

DTI43

Implantar solução de apoio ao processo unificado de
gestão de solicitações de TI no MP

DTI66

Instituir processo de verificação de conformidade das
normas de SIC do MP

SLTI28

Filiar o MP ao International Function Point Users Group
(IFPUG)

Mudança de estratégia com a decisão de desenvolver e implantar
um novo portal (SLTI29), optou-se por manter o portal do SPB na
Telebrás até sua desativação.
Ação plenamente substituída pelas ações contínuas DTI03, DTI04 e
SOF02.

Ações contempladas pela ação DTI45.

Mudança de estratégia com a elaboração da POSIC v3. Este assunto
será incluído para o próximo ciclo de PDTI, assim como sua
implementação.
Estratégia foi revisada em vista da reavaliação da relação custobenefício. Embora se pratique a metodologia preconizada pelo
IFPUG, os órgãos do SISP utilizam também outras metodologias.

PDTI 2014-2015 (revisão 2)
ID
DTI12
DTI46
DTI49
DTI53
DTI60
DTI71

Ação
Realizar diagnóstico do estágio tecnológico dos
sistemas estruturantes
Estruturar o processo de medição de serviços de TI
Implantar plataforma corporativa de gestão de
processos de negócio
Mapear os processos de serviços de TI da DTI
Implantar procedimento de inventário de ativos de
informação
Instituir processo de manutenção das informações
qualitativas e quantitativas do pessoal de TI e de
elaboração do plano de capacitação de TI

Justificativa
A estratégia de manutenção e evolução dos sistemas estruturantes
será revista durante 2016.
Falta de estrutura para conduzir a ação.
Não há suporte para a condução dessa ação.
Não há suporte para a condução dessa ação.
O processo de gestão de ativos de informação é uma ação de
negócio suportada por TI.
Falta de estrutura para conduzir a ação.
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DTI72

Realizar eventos de conscientização sobre SIC

Falta de recursos orçamentários para a realização de eventos.

DTI80

Implantar processo de gestão da arquitetura
corporativa orientada a serviços do MP

Mudança na estratégia de manutenção da arquitetura corporativa.

SLTI06

Desenvolver e implantar 05 (cinco) novos módulos do
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
(SIASG)

Alto custo de implantação.

SLTI10

Desenvolver e implantar o sistema de monitoramento
dos planos de logísticas sustentáveis dos órgãos da APF

Opção de substituir o Plano de Logística Sustentável (PLS) pelo
Plano Diretor de Logística (PDL), instrumento mais amplo que
compreende ações de Logística Sustentável.

SLTI11

Desenvolver o novo módulo de Gestão de Atas de
Registro de Preços

Devido à restrição orçamentária.

SLTI15

Implementar solução de Gestão de Sítios e Serviços Online

SLTI20

Definir ferramenta de contagem de pontos de função
para o SISP

SLTI23

SLTI27
SLTI31

Implementar no Data Warehouse do Sistema Integrado
de Administração de Serviços Gerais (SIASG) as
extrações de dados do Regime Diferenciado de
Contratações (RDC)
Instituir processo de compartilhamento das boas
práticas de TI do MP com os órgãos do SISP
Implantar modelo de governança para disponibilizar o
Sistema Integrado de Gestão do Poder Executivo (SIGExe) no âmbito do SISP e SISG.

Devido às dificuldades do Serpro em desenvolver o projeto, a SLTI
decidiu fazer a gestão de sítios e serviços online sem o
desenvolvimento de um novo sistema (Processo SEI
04300.201954/2015-07).
Analisamos que há necessidade de definição ou desenvolvimento
de uma nova ferramenta de contagem de pontos de função. Será
realizada prospecção junto aos órgãos que já possuem essa
ferramenta e, então, promovido a sua disponibilização no Portal do
Software Público.
Não será realizada evolução no DW-SIASG. As extrações sobre RDC
serão implantadas no Painel de Compras com dados provenientes
do Quartzo do SERPRO.
Mudança de estratégia.
Mudança de estratégia.

SLTI32

Implantar a solução MP-Visões (SIOP-Legis) em
ambiente de produção

Mudança de estratégia.

SPU04

Implantar 03 (três) funcionalidades evolutivas do
Sistema de Administração do Patrimônio da União
(SIAPA)

Devido a sua absorção no escopo do Novo SIAPA e Sistema
Unificado.

SPU06

Atualizar e certificar infraestrutura lógica (voz e dados)
e elétrica das unidades descentralizadas do MP

Falta de recursos financeiros. Estamos finalizando projeto das
SPU/AC e SPU/TO até o final do ano e o projeto será retomado
quando existirem recursos financeiros disponíveis.
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