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Introdução 
 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação, conhecido como PDTI, é o 

instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de 

tecnologia da informação que visa a atender às necessidades de informação de um 

órgão ou entidade para um determinado período é uma ferramenta imprescindível para 

que a Administração possa atender aos princípios constitucionais de publicidade e 

eficiência. Nele, a entidade pública pode estabelecer um conjunto de estratégias e 

procedimentos que devem ser adotados quando a instituição deparar-se com 

problemas que comprometam o bom andamento das atividades públicas que possuem 

a tecnologia como suporte de seu funcionamento. O desejável no PDTI é que se 

estabeleça metas a serem alcançadas em período superior a 2 anos, considerando 

sempre o avanço tecnológico esperado dos recursos de TI. 

A administração das principais cidades brasileiras, como é o caso da Prefeitura 

Municipal de Mogi Mirim (PMMM), evolui e se mostra uma tarefa mais complexa na 

medida em que as demandas pelos serviços públicos disponibilizados crescem a uma 

razão geográfica e populacional. 

A municipalização integral ou parcial dos inúmeros serviços públicos, juntamente 

com o crescimento populacional, pressiona a Administração Pública para a 

profissionalização indispensável dos seus recursos financeiros, humanos e tecnológicos. 

A resposta a essas demandas com eficiência, dentro do conjunto normativo 

existente ressalta o papel do planejamento em todos os níveis da PMMM, juntamente 

com a introdução de indicadores apropriados para gerenciamento de metas que se 

tornaram peças chaves para uma administração eficaz. 

As ações de governo sincronizadas à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao 

Planejamento Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias (LDO), às leis 

que regem os Processos de Licitação, juntamente com o conjunto das modernas técnicas 

de administração, produzem um conjunto de normas que condiciona e orienta o ente 

estatal, na busca bem-sucedida de seus resultados. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que sempre contribuíram nos 

níveis operacionais, foram promovidas aos níveis táticos e estratégicos das empresas 

privadas e públicas, para isto, tornam obrigatório o planejamento das ações de TIC com 
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o objetivo de otimizar recursos e aumentar a efetividade administrativa, reduzindo a 

burocracia existente e principalmente, alinhando as tecnologias de modo a contribuir 

com a implantação das políticas sociais necessárias, adaptando e orientando as 

capacidades da Prefeitura, de modo que a organização responda de forma rápida às 

novas demandas nesse ambiente de frequentes transformações. 

 
 
 
 

1. Desafios de TIC na Gestão Municipal 
 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são atualmente reconhecidas 

pelos gestores públicos como um dos principais alicerces para a modernização da 

Administração Pública Municipal ou simplesmente Gestão Municipal. 

  A adoção de soluções tecnológicas bem como de novos modelos de gestão tem 

como fundamentos básicos a melhoria da gestão pública, através da melhoria dos 

processos internos do governo, e o aumento da qualidade do atendimento prestado ao 

cidadão. No contexto do uso de recursos tecnológicos, o ambiente da administração 

pública é complexo, resultado da multiplicidade de soluções preexistentes (sistemas 

legados), da infraestrutura e das plataformas tecnológicas, dos níveis heterogêneos de 

capacitação das pessoas, da amplitude das políticas de investimentos, da grande 

quantidade de leis reguladoras e, sobretudo da falta de modelos de gestão eficientes.  

Este ambiente exige a formulação de políticas públicas específicas para a gestão 

dos recursos tecnológicos. 

As Políticas de TIC, desenvolvidas como desdobramento dos princípios e 

objetivos adotados para a formulação das Políticas de Governo Eletrônico5, buscam 

prover aos diversos Órgãos e Entidades da Gestão Municipal. Os elementos necessários 

para orientar essa adoção de modelos e busca construir um ciclo de governança dos 

recursos tecnológicos. 
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As Políticas de TIC evidenciam os objetivos a serem alcançados e definem: 

 

• Princípios que norteiam a política de TIC; 

• Estrutura e diretrizes de Governança de TIC; 

• Áreas dos processos de Governança de TIC:  

• Planejamento e Organização de TIC; 

• Aquisição e implementação de Soluções, Entrega e Suporte de Serviços de TIC e 

Monitoramento. 

 

As políticas de TIC além de visarem a modernização da máquina administrativa, 

devem buscar a racionalização de recursos utilizados nos processos de trabalho e acima 

de tudo, implementar recursos inteligentes para executar ações de planejamento, 

gerenciamento e fiscalização nas diversas áreas, de modo que elas possam: 

 

•  Oferecer serviços ao cidadão e às pessoas jurídicas; 

•  Promover a cidadania; 

•  Promover a inclusão social; 

• Integrar Governo e Sociedade; 

•  Disponibilizar informação, conhecimento e cultura; 

•  Otimizar os processos de trabalho e recursos da Administração; 

•  Cobrar e arrecadar de forma justa e eficiente; 

•  Possibilitar uma gestão eficaz; 

• Auxiliar no cumprimento da legislação. 

•  Auxiliar na elaboração e acompanhamento de políticas de desenvolvimento 

Econômico e social; 

 

2. Estratégia para a Gestão de TIC 
 

Em um ambiente onde as demandas por recursos de TIC são cada vez mais 

crescentes e os recursos são sempre limitados, torna-se necessário que a 

municipalidade desenvolva e adote estratégias e procedimentos para o bom 

andamento das atividades públicas. 
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2.1 MISSÃO 
 

Fornecer um ambiente computacional com segurança, disponibilidade e 

confiabilidade através de serviços e soluções que contribuam com a agilidade e 

melhoria nos serviços prestados pela Prefeitura de Mogi Mirim. 

 

2.2 VISÃO 
 

Integração dos serviços e formulação das tendências para que possamos criar 

um governo eletrônico. 

 

2.3 METODOLOGIA 
 

ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) é o framework para 

gerenciamento de serviços de TI (ITSM) mais adotado mundialmente. A utilização das 

melhores práticas contidas na ITIL V3 (versão atual) ajuda as organizações a atingirem 

seus objetivos de negócio utilizando apropriadamente os serviços TI. 

 

Características do ITIL: 

• Modelo de referência para processos de TI não proprietário; 

• Adequado para todas as áreas de atividade; 

• Independente de tecnologia e fornecedor; 

• Baseado nas melhores práticas; 

• Um modelo de referência para a implementação de processos de TI; 

• Checklist testado e aprovado; 

 

2.4 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
 

• Propor políticas de tecnologia da informação e diretrizes gerais de 

informatização; 
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• Modernização, otimização e informatização contínua dos serviços oferecidos 

pelo Poder Público Municipal; 

• Gerenciar a infraestrutura de tecnologia da administração pública municipal, 

compreendendo na integração da rede de dados; 

• Integração das informações entre as Secretarias, suporte operacional dos 

sistemas de informações; 

• Gestão de políticas de segurança da informação, sistematização de processos; 

 

3. DIAGNÓSTICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
O ambiente de TI da gestão municipal da Prefeitura de Mogi Mirim, é composto por: 

 

• Secretário, responsável pela parte administrativa como um todo e 

relacionamento com outras secretarias Municipais. 

• Dois técnicos de Informática, um deles faz todos os chamados externos por 

termos um único veículo e o outro fica lotado no paço, o local onde possuímos o 

maior número de funcionários e onde se encontra os setores mais importantes 

da gestão tentando minimizar o risco de alguma parada. 

• Analista de Tecnologia da Informação, realiza a manutenção e monitoramento 

de todos os sistemas da Prefeitura e suporte remoto a todos os usuários da 

Prefeitura  

• Programadora responsável por todos os pagamentos de contas de água, luz e 

telefone e aluguéis. 

O setor conta com uma defasagem de pelo menos 2 Técnicos e 1 Analista.  

Os ativos materiais não são mensurados exatamente devido à falta de uma rede 

única de fibra ligando toda as secretarias da prefeitura e mão-de-obra para fazer 

inventario físico para levantar o número de computadores e impressoras que a PMMM 

possui. Ainda há uma dificuldade de integração entre a saúde e a TI por eles terem uma 

gestão descentralizada, mesmo o suporte sendo realizado pela Prefeitura. 

Recentemente foi reformulado o Data Center do Município. Optou-se por uma 

solução de Hiperconvergência.  
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Hiperconvergência é um conceito emergente e que vem conquistando espaço nos data 
centers.  O modelo considera a junção de recursos de computação e armazenamento 
em uma camada única e virtualizada, que realiza o gerenciamento centralizado do 
ambiente. 
      Em uma analogia bastante simples, funciona como uma “cloud in a box”, ou seja, 
leva todos benefícios de elasticidade e agilidade trazidos por uma nuvem para dentro 
do data center de sua companhia. 
       O novo Data Center foi comprado para substituir 5 servidores que possuíam mais 
de 10 anos de uso. Foi projetado para funcionar 24hs, 7 dias por semana em ambiente 
climatizado e sustentar 2 horas de falta de energia elétrica. E hoje centraliza toda a 
infraestrutura de sistemas e banco de dados da PMMM. 

Uma seria deficiência, é a falta de mais um veículo que daria uma maior agilidade 

aos atendimentos. E também uma capacitação continua dos funcionários para que os 

mesmos estejam preparados para as mudanças tecnológicas. 

 

3.1 SISTEMAS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS UTILIZADOS 
 

Atualmente a Prefeitura de Mogi Mirim utiliza uma ferramenta de gestão 

integrada terceirizada contratada através de licitação onde se definiu como prestadora 

de serviço à empresa CEBI, cuja solução atende as seguintes áreas: 

• Folha de Pagamento. 

• Compras e Licitações. 

• Tributos. 

• Finanças. 

• Contabilidade. 

• Tesouraria. 

• Patrimônio. 

• Almoxarifado. 

• Protocolo. 

• Portal da Transparência. 
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3.2. SEGURANÇA 
 

O controle de e-mails é efetuado pela empresa EVEO (responsável pela 

hospedagem de nossas caixas de mensagens). A segurança de é implementada através 

da utilização de um Firewall físico 

Quanto a utilização de antivírus, compramos licenças afim de proteger os 

servidores da prefeitura. 

 
 

 

4. POLÍTICA DE SEGURANÇA 
 

Recentemente foi publicado o Decreto 7959 31/07-2019 - Regulamenta o Uso 

apropriado dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da 

Prefeitura de Mogi Mirim. Nele consta deveres e obrigações dos usuários em relação 

aos serviços de informática. Os papeis dos funcionários da TI. Medidas devem ser 

tomadas nas compras e licitações de bens de tecnologias. 

 
 
5. METAS E OBJETIVOS 
 
As estratégias da Tecnologia da Informação, devidamente alinhados aos objetivos 

estratégicos da gestão municipal, apresentam-se como tangíveis dentro de um prazo de 

02(dois) anos, de 2019/2021.  

 

Porém, a volatilidade do segmento de tecnologia da informação exige manutenção 

constante do plano haja vista a possibilidade de mudanças de tendências. 

 

• Padronizar o processo de atendimento a usuários de Tecnologia da 

Informação (Helpdesk). 

• Atualização do parque nas áreas essências como saúde, educação e financeira  

• Promover segurança por meio de políticas, planos, documentações. 

• Promover a segurança digital através da implementação de um ambiente eficaz 

de controle de ameaças. 



9 
 

• Avanços em ações que visem modernizar os processos da Administração Pública 

como aplicativo cidadão, consulta de exames via internet, consulta de 

agendamentos da saúde via web 

• Promover a capacitação dos colaboradores da Tecnologia da Informação 

• Necessidade da criação de anel ótico municipal que melhoraria a qualidade da 

internet nas repartições públicas. 

• Adequação do município a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD regulamentou 

a coleta e tratamento de "informações pessoais", "dados pessoais“, sensíveis ou 

não, de uma pessoa natural (identificado ou identificável), conforme definição 

prevista no seu art. 5º, I: 

• Realização de inventario físico e um gerenciamento de todas as maquinas 

remotamente 

• Melhorias nas pesquisas das publicações do site. 

 
 

05 de dezembro de 2019 
 
 
 
 

____________________________________ 
CARLOS NELSON BUENO 

Prefeito municipal 
 
 
 

____________________________________ 
JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI 

Chefe de Gabinete 
 
 
 

____________________________________ 
EDUARDO LAVRAS QUEIROZ TELES COELHO 

Secretário de Tecnologia da Informação 
 
 

 


