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PROJETO/ASSUNTO• 

DATA 

LOCAL 

MEDIADOR 

ATA 

NÚMERO DO CIA 

Reunião do Comitê, de Gestão de Tecnologia da Informação e 
comunicação 

10_02_2020 

Sala do Coordenador de TIC 

Thomas Augusto Caetano 

001/2020 

Não se aplica 

Primeira reunião ordinária do Comitê de Gestão de Tecnologia da informação e comunicação - 2020 
Resultado dos indicadores do PETIC — Anual; 
Resultado do indicador do PDTIC —Anual; 
Ações a cumprir referente PETIC, PDTIC e Projetos estratégicos; 
Apresentação referente a Contratações do Núcleo de Aquisições; 

TE A/PARECER 

O Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação, Thomas Augusto Caetano conduziu 

a reunião do Comitê de Gestão de Tecnologia da informação e comunicação apresentando os 

seguintes iténs: 

I Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação devem atender à ENTIC JUD-Estratégia 

de Tecnologia de Informação e Comunicação, ao Planejamento Estratégico Participativo do 

TJMT, ao PETIC — Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

PDTIC — Plano diretor de TIC, e as Portaria no 742/2019 que institui e recompõe o Comitê de 

Gestão de Tecnologia da informação e comunicação — 2020. , 

1 Resultado dos indicadores anual do PETIC — Planejamento Estratégico de TIC, com as 

seguintes informações: 

Indicador; 

Meta; 

Resultado anual; 
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Observação com justificativa dos itens abaixo que não atenderam as metas previstas 

para o ano de 2019 

índice de aderência as metas do PETIC 

índice de disponibilidade do Sistema Judicial Eletrônico (Pje) 

índice de implantação das Políticas e Normas de Segurança da Informação 

índice de implantação do processo de Gestão de Riscos 

índice de implantação dos processos de infraestrutura 

índice de implantação dos padrões de desenvolvimento de sistemas de 

informação 

índices de maquinas (PCS) dentro do prazo de vida útil 

índice do Plano de capacitação Executado 

O coordenador demostrou os resultados do indicador "Plano de contratação de TIC" com a - 

meta estipulada de 70% e o percentual atingido de 92,31%, e listou as contratações que não 

foram executadas e suas respectivas justificativas. 

Apresentou os resultados do indicador "Execução orçamentária de TIC" cOrn a meta 

estipulada de 82% e o percentual alcançado de 97%. 

Apresentou os resultados do indicador anual do PDTIC — Plano Diretor de TIC, com as 

seguintes informações: 

Número de ações previstas para o ano 2019 

Número de ações realizadas, 

Quais ações não foram concluídas 

Observação com a justificativa das ações previstas e que não foram concluídas 

em 2019. 

Relatou sobre a formação da equipe de Governança de TIC, seus integrantes, o uso da 

ferramenta Trello para registro e acompanhamento das atividades e a matriz .de RACI 

elaborada para a equipe. 

Apresentou as atividades relacionadas ao PETIC, PDTIC e Projetos 4.1 e 4.2 previstas para 

cumprimento em 2020 por departamento. 

Relatado sobre a importância de finalizar a revisão da Política de Segurança da Informação, 

e a urgência da confecção do Plano de Continuidade de serviços de TIC. 

1 Discutido pelos presentes as dificuldades em atender as atividades no prazo devido à falta 

de recursos com experiência em normas legislativas e conhecimento técnico, a pouco 

disponibilidade dos técnicos devido ao envolvimento no atendimento de itens de rotinas 

incidentes e crises do sistema PJE. 
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1 Observado pela responsável do Núcleo de aquisições, a necessidade de interação com o 

corpo técnico em relação as especificações e estudo para atender as demandas de 

contratações nos prazos estipulados. 

1 Relatado pelo coordenador os problemas constantes de indisponibilidade do sistema PJE. 

I Referente norma e processo de Backup — o coordenador relatou que não tem atividade de 

gestão, falta disciplina para executar de forma adequada. 

I Referente a contratações foram previstas a execução de trinta contratações para o ano de 

2020, dessas contratações quatro já foram protocoladas. 

1 Apresentado o cronograma de execução do Plano de contratações para o ano de 2020, 

distribuído pelos integrantes do núcleo de aquisições. 

Foram registradas as seguintes deliberações: 

1 Èm relação ao indicador de disponibilidade do Pje, haverá mudanças no cálculo do 

indicador retratando melhor a experiência do usuário, separando em ,indicador Pje 1° grau 

e indicador Pje 2° grau, e calculando as indipponibilidades considerando minutos úteis e 

minutos não úteis que o sistema fica indisponível. Essas informações serão extraídas do 

sistema sentinela e apresentadas em painel no BI. Responsável: Maria José/Thomas 

Prazo 28/02/2020 

1 Implantação das Políticas e Norrrias de Segurança da Informação foi deliberado: 

Revisão da Política de segurança — Responsável Thomas Caetano — Prazo: 

02/03/2020 - 

A servidora Phiama estará acompanhando e demandando aos servidores e 

colaboradores do DCON a elaboração das seguintes Políticas de Segurança da 

Informação — Prazo: 29/05/2020 	 • • 

Política de Gestão de Ativos de Negócio — Situação: Não iniciada; 

Política de Segurança das COmunicações — Situação: Minuta elaborada 

falta avalição da equipe Técnica; 

Política de Controle de Acesso — Situação: Minuta elaborada falta avalição 

da equipe Técnica; 

Política de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação — Situação: 

Minuta elaborada falta avalição da equipe Técnica; 

Política de Conformidade — Situação: Não iniciada; 
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Política de Continuidade de Segurança da Informação — Situação: Não 

iniciada 

Política de Segurança Operacional — Situação: Não iniciada; 

Referênte a Política de Segurança de Desenvolvimento de sistemas registrado no PETIC 

no Indicador "Implantação das Políticas de Normas de segurança da Informação", foi 

deliberado que a elaboração da mesma será de responsabilidade do DePartamento de 

Sistemas e Aplicações. Responsável: Ana Carolina Cintra - Prazo — 2020; 

Elaboração Plano de Continuidade de segurança da Informação: Responsáveis: Danillo 

Carvalho e Antônio F. Mendonça — Prazo: 29/05/2020 

Em relação a meta prevista para o Processo e gestão de riscos e política de gestão de 

riscos de segurança da informação, o comitê deliberou que os itens sejam levados para 

deliberação no Comitê de Governança de TIC, pois esse indicador depende de 

redimensionamento da força de trabalho da CTI, e o item está alinhado com o projeto 

estratégico institucional "7.5 Aprimoramento das ações da Coordenadoria de Controle 

Interno", pois trata-se de uma questão institucional do PJMT. Responsável: Thomas 

Augusto Caetano— Prazo :10/02/2020. 

Referente as questões relacionadas ao Sistema Pje, o Coordenador de TIC Thomas 

Augusto e o Diretor do D.S.A Danilo Pereira, deverão analisar a possibilidade das 

atividades de desenvolvimento serem realizadas por urna equipe e a homologação das 

entregas por outra equipe de empresa diferente. Deliberado também a necessidade de 

analisar a possibilidade de uma nova contratação. 

Referente aos indicadores de redes e redes comarcas, o Servidor José Gil do 

departamento de conectividade, relatou que será apresentado a extração dos indicadores 

para o diretor na tarde do dia 10/02/2026 

Referente aos processos de trabalhos que compõe o índice de implantação dos processos 

de infraestrutura que não foram atendidos, cOrn a justificativa que a implantação dependia 

de fatores como execução dos novos contratos de terceirização, foi deliberado que seja 

elaborado um mapa da equipe do departamento da conecfividade. Informando' o nome de 

cada ocupante dos postos ocupados, e quais são postos disponíveis. Responsável: 

Benedito Alexandre, diretor do Departamento de Conectividade. 

Referente ao inventário de Infraestrutura para atender a implantação dos processos de 

infraestrutura de Capacidade e Disponibilidade foi deliberado para confeccionar a 

proposta e priorizar a elaboração. Responsável: Benedito Alexandre, diretor do 

Departamento de Conectividade. 

Referente a inclusão dos novos itens no plano de contratações foi deliberado: 
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Suporte Técnico de Tanderberg , deverá aguardar a posição do presidente. 

Fábrica de software: será alinhado entre Coordenador de TIC e Diretor do D.S.A 

E-cartas, o comitê entende que se trata de aquisição de responsabilidade do 

Administrativo. 

1 Deliberou que será realizada uma reunião extraordinária do Comitê de Gestão da 

tecnologia da informação e comunicação no dia 17/03/2020 para análise dos resultados 

das ações deliberadas nessa reunião. 

4.1 RISCOS 

1 Recursos insuficientes na CTI para dedicação prioritária a elaboração e implantação e cOntrole 

de processos. (Risco — Alto e Impacto — Alto); 

1 

	

	Plano de contratações de TIC: incertezas da área técnica tem grande impacto nas especificações. 

Geram retrabalhos e atrasos. (Risco — Alto e Impacto — Alto); 

1 Dólar Alto - Dificuldade de conseguir orçamento das empresas. (Risco — Médio e Impacto — 

Médio). 



ÓRGÃO/LOTAÇÃO 	ASSINATURA 

r 

GT 

Cri 

CL' - 

V• C-TI 

/ 
or6S C TI 

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria de informática 
Ata de reunião 

 

Assunto: Reunião do Comitê de Gesta-o de Tecnologia da Informação e comunicação 

Data: 10_02_2020 

Horário: 10:00 

Local: Sala reunião do Coordenador de TIC 

NOME 

51  ;ft, - 	arcê va: 

0/-r-nru e-i2cceis-

co,z,e„, 

cak  

1901/Q22):SáZ/  





Estratégia de Tecnologia de Informação e Comunicação

ENTIC JUD - Estratégia Nacional de Tecnologia da

Informação e Comunicação

PEP – Planejamento Estratégico Participativo

PETIC – Planejamento Estratégico de Tecnologia da

Informação e Comunicação

PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e

Comunicação



Portarias de Instituição do Comitê Gestor de TIC

•Portaria nº 742/2019
Reestrutura o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação e 
o Comitê Gestor de Segurança da Informação, do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso, estabelecendo a sua composição e atribuições.   Disponível no portal da 
transparência – site TJ



Mapa Estratégico de TIC 



PDTIC

PDTIC - Plano diretor de TIC 



Atribuições artigo 6º: Portaria Nº 742 / 2019 - PRES - 10/06/2019

I . Elaborar e aprovar os planos táticos e operacionais, encaminhando-os ao
Comitê de Governança de TIC para ciência e homologação;

II. Analisar, propor e executar as demandas de TI que envolvam medidas
preventivas e corretivas para o alcance de resultados estratégicos, sem prejuízo
da adoção de medidas urgentes e/ou emergenciais que deverão ser
documentadas para validação posterior;

III. Elaborar e propor ao Comitê de Governança de TIC os Plano de
Continuidade de Serviços essenciais de TIC, no que se refere aos serviços
administrativos, bem como o Plano Anual de Capacitação, tratado no art. 15 da
Resolução n. 211 do Conselho Nacional de Justiça;

IV. Elaborar e gerir o Plano Estratégico de TIC (PETIC);

.

Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 



Atribuições artigo 6º: Portaria Nº 742 / 2019 - PRES - 10/06/2019

V. Elaborar e Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e
suas revisões, em consonância com o Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação (PETIC);

VI. Propor o aperfeiçoamento das diretrizes de TI traçadas na Resolução n.
211/2015 do Conselho Nacional de Justiça e pelo Comitê de Governança de
TIC;

VII. Regulamentar o uso de sistemas e softwares no âmbito do TJMT,
encaminhando a normativa ao Comitê de Governança de TIC para ciência e
homologação;

VII . Avaliar a viabilidade de convênios e termos de cooperação na área de TI;

IX. Elaborar e submeter o plano de contratação de TIC (STIC) à aprovação do
Comitê de Governança de TIC.

Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 



Seção: Políticas e Planejamento 

c. Responsável pelos planos táticos e operacionais, análise de demandas,

acompanhamento da execução de planos, estabelecimento de indicadores operacionais,

dentre outros, é formalmente instituído.

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota em grande parte ou integralmente

b. Composto pelo titular da área de Tecnologia da Informação e Comunicação e gestores

das unidades ou servidores responsáveis pelos macroprocessos de governança e

gestão, segurança da informação, software, serviços e infraestrutura tecnológica.

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota em grande parte ou integralmente

Atribuições do Comitê de Gestão de TIC segundo IGOV TIC



Seção: Em relação a gestão de riscos

• d. toma decisões operacionais considerando os riscos tratados.. 

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota parcialmente

Seção: Em relação ao monitoramento:

• b. a Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação é acompanhada e avaliada periodicamente

pelo Comitê de Gestão de TIC, especialmente quanto à sua efetividade.

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota em grande parte ou integralmente

• e. o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é acompanhado e avaliado

periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas..

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota em grande parte ou integralmente

• g. a Política de Gestão de Pessoas de TIC é acompanhada e avaliada periodicamente pelos Comitês

de Governança e de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.

iGov-Tic 2018 TJMT: Não adota

Atribuições do Comitê de Gestão de TIC segundo 
IGOV TIC



Seção: Em relação a Monitoramento

• h. o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação é
acompanhado e avaliado periodicamente pelos Comitês de Governança e de Gestão de
TIC quanto à efetividade das ações planejadas.

iGov-Tic 2018 TJMT: Adota em grande parte ou integralmente

• i. o Plano de Capacitação de TIC é acompanhado e avaliado periodicamente pelo
Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.

IGov-Tic 2018 TJMT: Adota parcialmente

• j. o Plano de Continuidade de Serviços de TIC essenciais para o órgão é acompanhado
e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das
ações planejadas.

IGov-Tic 2018 TJMT: Iniciou plano para adotar

Atribuições do Comitê de Gestão de TIC segundo IGOV TIC



Resultados 2019

• Acompanhamento PETIC
• Metas atendidas e não atendidas e justificativas

• Acompanhamento do PDTIC 
• Ações não atendidas e justificativas

• Acompanhamento do Plano de contratações 
• Percentual executado e itens não concluídos

• Acompanhamento da execução Orçamentária 

• Percentual executado em relação ao orçamento disponibilizado



Resultado dos Indicadores do PETIC – Anual 

Indicadores PETIC Meta 2019 Resultado anual Observação

1 - Índice de aderência as metas do PETIC 85% 73,68%
O não cumprimento dos demais indicadores do 

PETIC impactaram diretamente no índice de 

aderência do PETIC

2 - Índice de satisfação de usuário internos com 
serviços de TIC

92% 95%

3 - Índice de satisfação de usuário externos com 
serviços de TIC.

65% 83%

4 - Índice de serviços de TIC que atendem ao 

Acordo de Nível de Serviço (ANS) 
83% 95%

5 - Índice de disponibilidade do Sistema Judicial 
Eletrônico (Pje)

94,75% 93,75%
Instabilidade com a infraestrutura do 

Data Center

6 - Índice de governança de TIC 0,65 0,68

7 - Índice de implantação das Políticas e Normas de 

Segurança da Informação 
45% 4,32%

Falta de redimensionamento da força de 

trabalho da CTI , incidentes ocorridos onde 

todo o corpo técnico foi envolvido nas tarefas e 

implantação  projetos importantes, impactaram 

diretamente no atendimento dessa demanda.



Resultado dos Indicadores do PETIC – Anual 
Indicadores PETIC Meta 2019 Resultado 

anual 
Observações 

8 - Índice de implantação do processo de 
Gestão de Riscos 

25% 0,0%

Conforme especificado no PETIC esse indicador está vinculado ao 
Projeto 7.5 – Aprimoramento das ações da Coordenadoria de 
Controle interno , pois o processo de Gestão de Riscos depende de 
Estrutura de Governança Corporativa. Interessante que seja 
executado em parceria da CTI com o CCI. E Depende do 
redimensionamento da força de trabalho com dedicação exclusiva da 
CTI(servidores).

9 - Índice de implantação dos principais 
processos de serviços de TI

80% 80%

10 - Índice de implantação dos processos de 
infraestrutura 

70% 19,02%

Os processos foram elaborados em junho de 2019, mas as 

implantações foram replanejadas para fevereiro 2020 conforme 

acordado com o Escritório de Processos, pois a implantação depende 

de fatores como a execução dos novos contratos de terceirização.

11 - Índice de implantação dos padrões de 

desenvolvimento de sistemas de informação 
70% 48,28%

Os processos de Desenvolvimento e sustentação de software  foram 

mapeados , mas houve atraso na implantação devido a priorização 

das demandas dos projetos da área para cumprir plano de gestão  e 

demandas pontuais das áreas de  negócio.

12 - Índice de cumprimento do plano de 

contratações
70% 92,31%

13 - Índice de execução orçamentária de TIC 82% 97 %



Resultado dos Indicadores do PETIC – Anual 
Indicadores PETIC Meta 2019 Resultado 

anual 
Observações 

14 - Índice de disponibilidade de serviço de 

redes
99,7% _

A partir do mês de Agosto 2019, não foi possível continuar com a 

medição do indicador devido a descontinuidade  da solução de 

monitoramento da CA. Para resolução dos problemas foi realizado 

diagnóstico dos indicadores e a causa raiz dos problemas,  e está em 

andamento  o saneamento da ferramenta CA ,para dar continuidade 

ao monitoramento.

15 - Índice  de disponibilidade de serviço de 

redes - comarcas
92% _

A partir do mês de Agosto 2019, não foi possível continuar com a 

medição do indicador devido a descontinuidade  da solução de 

monitoramento da CA. Para resolução dos problemas foi realizado 

diagnóstico dos indicadores e a causa raiz dos problemas,  e está em 

andamento  o saneamento da ferramenta CA ,para dar continuidade 

ao monitoramento.

16 - Índices de maquinas (PCS) dentro do prazo 

de vida útil
75% 66%

O pregão eletrônico 44/2019 para aquisição de novos equipamentos, 

não foi finalizado no prazo previsto, devido a recursos ocorridos no 

processo licitatório . O processo já foi autorizado pela presidência , e 

foi encaminhado ao departamento Administrativo demais 

providências.

17 - Índice do Plano de capacitação Executado 72% 56%

Dos cursos relacionados no Plano de capacitação classificados como: 

In company e compra de vagas ocorreram os seguintes problemas :            

- Propostas com valores inviáveis ;                                                                           

- Não houve tempo hábil para o processo de aquisição;

- Dificuldades de atender ao critério 70/30 no prazo estabelecido.



Indicador 2019 - PDTIC

24

17

Resultado de execução do PDTIC - 2019

Ações Previstas

Ações Realizadas

Meta :    85%
Executado :   70,83%



Ações do PDTIC Não realizadas

Ações PDTIC Situação 2019 Observações 

Atender as metas definidas no PETIC Não Concluída
Trata-se do desdobramento dos indicadores do PETIC . O não atendimento 

dos indicadores previsto para o ano de 2019 , impactam diretamente no 

indicador índice de aderência as metas do PETIC.

Automatizar a validação de custas processuais 

dentro do fluxo do Pje
Não Concluída

Ação não concluída – as funcionalidades necessárias para a automação da 

validação de custas foram entregues. Contudo, a automação não está 

disponibilizada no fluxo em razão de pedido da Coordenadoria Judiciária por 

maior refinamento.

Elaborar e instituir a política de segurança da 

Informação e o Processo de gerenciamento de 

acessos e usos de recursos da TIC

Não Concluída

Ação não concluída - falta de redimensionamento da força de trabalho da 

CTI , incidentes ocorridos onde todo o corpo técnico foi envolvido nas 

tarefas e implantação  projetos importantes, impactaram diretamente no 

atendimento dessa demanda.

Elaborar e instituir processo de gerenciamento de 

disponibilidade de TIC Não Concluída

Ação não concluída - Os processos foram elaborados em junho de 2019, mas 

as implantações foram replanejadas para fevereiro 2020 conforme 

acordado com o Escritório de Processos, pois a implantação depende de 

fatores como a execução dos novos contratos de terceirização.Elaborar e instituir processo de gerenciamento de 

capacidade de TIC

Elaborar e instituir processo de desenvolvimento de 

software
Não Concluída

Os processos de Desenvolvimento e sustentação de software  foram 

mapeados , mas houve atraso na implantação devido a priorização das 

demandas dos projetos da área para cumprir plano de gestão  e demandas 

pontuais das áreas de  negócio.
Elaborar e instituir processo de sustentação ou 

manutenção de software



Plano de contratação de TIC  - 2019

24

2

Resultado de execução do Plano de contratação de TIC - 2019 

Executado

Não executado

Meta : 70% 
Executado : 92,31%



Informações do Plano de contratações

Itens Status
Observações 

Solução de Serviço de Backup – Previsão 2020 Finalizada A contratação prevista para ano de 2020 e concluída em 2019

Nobreaks DSI/Nobreaks 3 KVA – Previsão 2019
Não Concluída

Pregão eletrônico não foi finalizado no prazo devido a interposição de 

recursos no processo licitatório. 

Registro de Preço de computadores e 50 Scanners 

de alta produção – Previsão 2019
Não Concluída

O pregão eletrônico 44/2019 para aquisição de novos equipamentos, não foi 

finalizado no prazo previsto, devido a interposição de recursos ocorridos no 

processo licitatório

Acréscimo de Licenciamento  de BI (QAP) / 

renovação suporte + consultoria – Previsão 2019 Não Concluída
Houve atraso na definição Objeto  em relação a questões técnicas e o 

processo também passou pelo Controle interno, que apontou necessidades 

de revisão em alguns itens.



Execução Orçamentária de TIC  - 2019



Formação da equipe de Governança de 

TIC 

Governança de TIC - DCON – Phiama e Cleiton

Governança de TIC - DSI – Radamés

Governança de TIC - D.S.A – Ana Carolina

Governança de TIC - CTI – Maria José e Roberto Franco



Forma de trabalho

Ferramenta Trello : para registrar e 
acompanhar as atividades e prazos.Matriz Raci

Reuniões semanais para acompanhamento das atividades



A partir de fevereiro teremos no BI as seguintes informações 

 Indicadores do PETIC ; 

Informações 

 Indicadores PDTIC Extração de disponibilidade do Sistema Pje 1º 
e 2º Grau

 Indicadores dos processos de trabalhos 
implantados;

 Informações orçamentárias dos contratos 
organizados no PPM e apresentados no BI;



Ações a cumprir e deliberações 

PETIC – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TIC



Atividades para atendimento do 

indicador PETIC - 2020 - DSI

Indicador Fases Meta 2019
Atendimento 

por fases
Meta por 

item

Índice de implantação dos Principais processos de TIC

Normatização da Central de 
Serviços (Regulamento de 

Trabalho ,gestão da qualidade e 
conhecimento)

100%

Englobará a construção da 
normativa 60%

Divulgação 10%

Treinamento de usuários 20%

Não iniciado



Indicador Fases Meta 2020
Atendimento 

por fases
Meta por 

item

Índice de implantação do processo de Gestão de 
Riscos 

Elaboração de Processo de Gestão de 
risco - 2020

100%

Englobará a 
construção da 

normativa 60%

Divulgação 10%

Treinamento de 
usuários 10%

Implantação e 
processo de 

acompanhamento 
20% 20%

Atividades para atendimento 

do indicador PETIC - 2020 -

DCON

Previsto para iniciar em 2019 -Não iniciado 



Indicador Fases Meta 2019
Atendimento por 

fases Meta

Índice de implantação dos processos de infraestrutura  

Processo de disponibilidade 2019
Instituído , mas não foi implantado 40%

Elaboração do Processo e 
Construção da normativa 60%

Divulgação 10%

Treinamento de usuários 10%
Implantação e o processo 
de acompanhamento 20%

Processo de Capacidade 2019 -
Instituído , mas não foi implantado

30%

Elaboração do Processo e 
Construção da normativa 60%

Divulgação 10%

Treinamento de usuários 10%
Implantação e o processo 
de acompanhamento 20%

Processo de Ativos de Infraestrutura  
e de telecomunicações corporativa –

2020
Instituído , mas não foi implantado

30%

Elaboração do Processo e 
Construção da normativa 60%

Divulgação 10%

Treinamento de usuários 10%
Implantação e o processo 
de acompanhamento 20%

Atividades para atendimento do 

indicador PETIC - DCON 2020 

Instituídos e não implantados e com atraso de cronograma



Indicador Fases Meta Atendimento por fases
Meta por 

item

Índice de implantação das Políticas e Normas 
de Segurança da Informação

Politica de Segurança da Informação :                                
Política de Gestão de Ativos de Negócio – 5%;
Política de Segurança das Comunicações – 5%;    

Política de Controle de Acesso – 5%;
Política de Gestão de Incidentes de Segurança da 

Informação – 5%;
Política de Conformidade – 5%;

Política de Gestão de Riscos de Segurança da 
Informação – 5%;

Política de Continuidade de Segurança da Informação 
– 5%;

Política de Segurança Operacional – 5%;

45%

Englobará a construção da 
normativa 60%

Divulgação 10%

Treinamento de usuários 10%

Implantação e processo de 
acompanhamento 20%

20%

Processo a ser desenvolvido pela DCON e DSA

Política de Segurança de Desenvolvimento de 
Sistemas 2020

55%

Englobará a construção da 
normativa 60%
Divulgação 10%
Treinamento de usuários 10%

Implantação e processo de 
acompanhamento 20%

20%

Atividades para atendimento do indicador 

PETIC - 2020 – DCON e DSA



Item critico 

• Definir a responsabilidade do Processo : Política de Segurança de 
Desenvolvimento de Sistemas 2020 - não iniciado

• Politica de Segurança da Informação  - em andamento

• Política de Gestão de Ativos de Negócio – não iniciado

• Política de Segurança das Comunicações – andamento 

• Política de Controle de Acesso – andamento

• Política de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação – andamento

• Política de Conformidade – não iniciado

• Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação – não iniciado

• Política de Continuidade de Segurança da Informação – não iniciado

• Política de Segurança Operacional – não iniciado



Indicador Fases Meta 
Atendimento 

por fases
Meta  por 

item

Índice de implantação dos padrões de 
desenvolvimento de sistemas de informação 

Padrão de arquitetura  - 2019 40% - realizado
Elaboração do 
documento e publicação 100%

Processo de desenvolvimento de 
produtos internos - 2019 

30%

Elaboração do Processo e 
Construção da normativa 60%

Divulgação 10%

Treinamento de usuários 10%
Implantação e o processo 
de acompanhamento 20%

Processo de desenvolvimento de fábrica de 
software  - 2020

30%

Elaboração do Processo e 
Construção da normativa 60%

Divulgação 10%

Treinamento de usuários 10%
Implantação e o processo 
de acompanhamento 20%

Atividades para atendimento do 

indicador PETIC - 2020 - DSA

1 processo instituído, precisa organizar os processos e criar o de fábrica



Projeto 4.1 – Melhoria de 
serviços e infraestrutura de TIC Item do Projeto Data Inicial Data Final

Gravação de audiência sem dano 
04/11/2019 01/07/2020

Acompanhar o acompanhamento das implantações e reportar mensalmente para atualização do percentual 

Atividades  Projetos Estratégicos –

Departamento de Suporte e Informações

Implantação em andamento



Ações a cumprir e deliberações 

Projetos estratégico  - 4.2 Aprimoramento da Governança de TIC 



Projeto 4.2 – Aprimoramento 
de Governança de TIC Itens do Projeto Data Inicial Data Final

Macroprocesso de Software

Processo de escopo e requisitos                         
( mapeado e instituído)

12/03/2020 03/06/2020
Processos de Arquitetura – Não iniciado

30/10/2019
14/02/2020

Processo de Desenvolvimento de 
Software ( mapeado e instituído)

07/05/2019
03/11/2020 *

Processo de Desenvolvimento e 
sustentação  de Software ( mapeado e 

instituído) 02/08/2019

03/11/2020 *
Processo de Gerenciamento de Solução 
de Software e Ciclo de vida de Software

07/07/2020
18/09/2020

Obs.: Os Processos devem cumprir as 
fases do cronograma do PPM definido 

pelo Escritório de Processos da Coplan :

Fase 1 – Alinhar estratégica
Fase 2 – Analisar e Diagnosticar

Fase 3- Projetar Melhorias
Fase 4 – Implantar e Realizar 

* O questionário iGovTIC ocorre entre os meses de Julho e setembro : Interessante que todos os processos estejam mapeados e implantados antes 
dessa data.

Atividades  Projetos Estratégicos –

Departamento de Desenvolvimento e Aplicações

3 Processos instituídos , mas não implantados :



Projeto 4.2 – Aprimoramento 
de Governança de TIC Itens do Projeto Data Inicial Data Final

Macroprocesso de 
Infraestrutura

Processo de Disponibilidade ( instituído)

24/09/2019 28/02/2020
Processo de Capacidade ( instituído)

02/05/2019
28/02/2020

Processo de Ativos de Infraestrutura e 
Telecomunicações corporativas                               

( instituído)
22/09/2020

10/12/2020 * 
Processo de Copias de Segurança e 

backup e restauração (restore) –
(Concluído)

16/07/2019

28/02/2020

Obs.: Os Processos devem cumprir as 
fases do cronograma do PPM definido 
pelo Escritório de Processos da Coplan

Fase 1 – Alinhar estratégica
Fase 2 – Analisar e Diagnosticar

Fase 3- Projetar Melhorias
Fase 4 – Implantar e Realizar 

* O questionário iGovTIC ocorre entre os meses de Julho e setembro : Interessante que todos os processos estejam mapeados e implantados antes 
dessa data.

Atividades Projetos Estratégicos  

Departamento de Conectividade

3 Processos instituídos , mas não implantados 



Projeto 4.2 – Aprimoramento de 
Governança de TIC Itens do Projeto Data Inicial Data Final

Macroprocesso de segurança da 
informação aprimorados

Aprimoramento da Politica de 
segurança – Em andamento

01/03/2019 05/02/2020
Processo de gerenciamento de Risco 

de segurança – Não iniciado
04/02/2020

20/05/2020
Processo de Classificação e tratamento 

da informação – Não iniciado
29/08/2020

16/11/2020 *
Processo de gerenciamento de acessos

e uso de Recursos de TIC - Concluído 14/05/2020
28/08/2020 *

Processo de gerenciamento de 
controle de ativos da informação –

Não iniciado
29/08/2020

23/11/2020*
Processo de Continuidade de serviços 

essenciais – Em andamento
01/07/2020

30/10/2020*

Obs.: Os Processos devem cumprir as fases 
do cronograma do PPM definido pelo 

Escritório de Processos da Coplan

Fase 1 – Alinhar estratégica
Fase 2 – Analisar e Diagnosticar

Fase 3- Projetar Melhorias
Fase 4 – Implantar e Realizar 

* O questionário iGovTIC ocorre entre os meses de Julho e setembro : Interessante que todos os processos estejam mapeados e implantados antes 
dessa data.

Atividades  Projetos Estratégicos 

Departamento de Conectividade



Ações relacionadas no PDTIC

• O PDTIC faz o desdobramento das ações do PETIC, Processo de 
trabalho , Plano de gestão e projetos estratégicos.

PDTIC - Plano Diretor de TIC 



Obrigada!

Thomas Augusto Caetano


