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CONTROLE DE VERSÃO

Data Versão Descrição Autor

02/06/2021 1.1 Minuta PDTIC-SECOM versão inicial Comitê Gestor de Tecnologia Da
Informação

16/06/2021 1.2 Minuta PDTIC-SECOM versão final Comitê Gestor de Tecnologia Da
Informação

08/07/2021 1.3 Ajustes conforme alinhamento com
SUAG-SECOM

Comitê Gestor de Tecnologia Da
Informação

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por obje�vo apresentar as prioridades na área de Tecnologia da Informação
alinhadas às necessidades nessa área, bem como na área de Comunicação, no âmbito da SECOM para o
período 2021-2022.

Este Plano estabelece uma sequência de ações e metas, como forma de atender aos obje�vos e
necessidades da SECOM. Além disso, deve ser visto igualmente como ferramenta de orientação para a
SECOM como um todo e, par�cularmente, à Gerência de Tecnologia da Informação na execução de seus
obje�vos estratégicos e na alocação de recursos necessários para o sucesso da missão ins�tucional.

A abrangência deste PDTIC estende-se a todas as unidades da SECOM.

O horizonte temporal deste PDTIC alcança os anos de 2021-2022.

O presente PDTIC deverá ser revisto uma vez a cada ano ou por determinação do Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação.

2. INTRODUÇÃO

O presente Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC apresenta as linhas
estratégicas da GETI da Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM, no âmbito do Governo do Distrito
Federal (GDF), para os exercícios de 2021-2022, em cumprimento ao Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro
de 2019.

Contextualização da infraestrutura e dos recursos disponíveis;

Descrição das a�vidades de suporte técnico e apoio à infraestrutura de TI;

Planejamento dos produtos e serviços que serão fornecidos pela Gerência de TI a outras unidades da
SECOM. Os prazos e cronogramas desses projetos estão descritos no Plano de Trabalho SECOM-TI;

Exposição das necessidades de capacitação de pessoal, a ser suprida com a realização de
treinamentos e cursos específicos;

Es�ma�va dos recursos humanos, orçamentários e financeiros para cumprimento dos projetos e
a�vidades descritos no presente Plano.

2.1. Contextualização

As ações rela�vas à Secretaria de Estado de Comunicação visam:

I - planejar, coordenar e executar a polí�ca de comunicação do Governo; 
II - executar a publicidade governamental e campanhas educa�vas e de interesse público, bem como a
comunicação corpora�va da Administração Direta do Governo; 
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III - subsidiar à elaboração de minutas de editais e seus anexos para a contratação de prestadores de
serviços de publicidade governamental e comunicação corpora�va encaminhados pelas unidades
administra�vas dos órgãos e en�dades integrantes da Administração Direta e Indireta do Governo do
Distrito Federal; 
IV - proceder ao relacionamento do Governo com os órgãos de comunicação; 
V - realizar a�vidades de relações públicas do Governo.

A Comunicação Ins�tucional, no âmbito de campanhas de u�lidade pública, deve executar ações que
visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população
para adotar comportamentos que lhe tragam bene�cios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de
vida.

Cabe à SECOM, a competência legal para a gestão orçamentária dos valores destacados anualmente para
as ações de Comunicação do Distrito Federal e as seguintes atribuições:

Coordenação de ações relacionadas ao patrocínio de eventos realizados no âmbito do Distrito
Federal;

Elaboração e gestão da unidade de conteúdo e iden�dade visual da propaganda ins�tucional do
GDF;

Estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e
supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de
divulgação;

Atendimento aos 94 Órgãos da Administração Direta e Indireta no desenvolvimento de todo o
processo do material publicitário;

Gestão com transparência de todos os processos de veiculação e produção publicitária (Lei nº
14.133 de 1º de abril de 2021), significando a gestão e controle de processos de publicidade.

2.1.1. Arquitetura atual

A SECOM atualmente é dependente da arquitetura tecnológica e de infraestrutura de rede vinculadas a
Casa Militar, a qual é gerida pelos servidores da respec�va casa. A arquitetura é mista quanto à u�lização
de so�wares livres e proprietários. Os arquivos gerados diariamente são armazenados nas estações de
trabalho e em pastas criadas na Rede GDFNET, onde se faz backup.

Esta Secretaria de Estado de Comunicação não possui Domínio, intranet ou extranet.

Não existe sistema de gestão de informação, a maior parte dos dados é tratada em planilhas do
Microso� Excel para realização de relatórios gerenciais e administra�vos.

Atualmente a TI da SECOM desenvolve os seus trabalhos com 159 Microcomputadores do �po Desktop,
06 Notebooks e 01 Netbook, em quase sua totalidade, ultrapassados.

2.1.2. Governança de TI

Governança de TI é a estrutura composta por processos inter-relacionados, por meio da qual as
organizações dirigem e controlam a gestão da informação, o suporte e as tecnologias a ela associadas,
assegurando a máxima agregação de valor aos obje�vos, e o adequado balanceamento entre risco e
retorno sobre os inves�mentos.

Desta forma, a SECOM tem como uma das principais metas, para o biênio 2021-2022, a implementação de
polí�cas e procedimentos obje�vando a estruturação da sua área de TI, alinhando a melhoria de seus
processos internos bem como a u�lização de ferramentas tecnológicas necessárias ao seu regular
funcionamento. Entre essas inicia�vas está a capacitação dos seus servidores para posterior
desenvolvimento e aplicação da Governança de TI, seguindo as orientações do Governo do Distrito
Federal.

2.1.3. Estratégias de alocação de mão-de-obra

Planejar, administrar e padronizar o ambiente operacional de Tecnologia da Informação - TI na Secretaria,
quanto à configuração e disponibilidade do ambiente, conforme demandas da ins�tuição.
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Analisar e aprovar equipamentos e so�wares aplica�vos corpora�vos que sejam compa�veis com os
padrões estabelecidos pela Secretaria.

Acompanhar a execução de contratos rela�vos à sua área de atuação e adotar as medidas necessárias para
testar, homologar, adquirir e internalizar novos recursos de hardware e so�ware básicos para os ambientes
computacionais instalados.

Estabelecer, implantar e administrar os serviços de suporte, acordos de níveis de serviço firmados entre a
área de Tecnologia de Informação - TI, com as demais unidades da Secretaria, contendo descrição do
serviço, metas de nível de serviço, além dos papéis e responsabilidades das partes envolvidas no acordo.

2.2. Estrutura do PDTIC

Este documento tem seu conteúdo distribuído da seguinte maneira:

2.2.1. Apresentação de projetos

A seção traz os planejamentos da SECOM para os exercícios de 2021-2022, dividida nas seguintes
subseções:

Inicia�vas Relacionadas à Governança de TI – Contempla as inicia�vas para implementação dos processos
e a�vidades com vistas à implantação da Governança de TI. São apresentados tópicos de introdução,
estado atual, e ações propostas.

Projetos da Área de Infraestrutura e Serviços de TI – engloba a introdução, estado atual, e ações
propostas para os projetos.

2.2.2. Recursos Necessários

Esta seção está dividida nas seguintes subseções:

Polí�cas de Desenvolvimento de Recursos Humanos – Relaciona os programas de atualização /
desenvolvimento profissional dos servidores da SECOM, necessários à consecução do PDTIC.

3. TERMOS E ABREVIAÇÕES

Os termos técnicos, conceitos relacionados e abreviações, mencionados no documento são apresentados
na tabela abaixo:

Termos Abreviações

CGTIC Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação

COBIT (Control Objec�ves for Informa�on and related Technology). Guia de boas prá�cas, dirigido
à gestão de TI.

EGTI Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do GDF

Extranet Rede de computadores cons�tuída pela interligação de duas ou mais intranets.

GDF Governo do Distrito Federal

GUT Gravidade, Urgência, Tendência. Caracterís�cas valoradas na priorização das Ações
Estratégicas

Intranet Rede corpora�va interna

ITIL (Informa�on Technology Infrastructure Library) – É um conjunto de boas prá�cas para
infraestrutura, operação e gerenciamento de TI.

NUP Número Único de Protocolo

OETIC Obje�vo Estratégico de Tecnologia da Informação
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PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PE Plano Estratégico

POSIC Polí�ca de Segurança da Informação e Comunicações

PSI Polí�ca de Segurança da Informação

SECOM Secretaria de Estado de Comunicação

SECOM/DF Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal

SEI Sistema Eletrônico de Informações.

SISP Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação

SLTI Soluções de Tecnologia da Informação

SWOT Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportuni�es (Oportunidades) e Threats
(Ameaças)

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia da Informação

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação

WAN Wide Area Network (Rede de Área Ampla)

WEB Rede mundial de computadores (Internet)

WI-FI Rede sem fio que conecta computadores e disposi�vos móveis à internet

4. METODOLOGIA APLICADA

Foi adotado como metodologia para a redação do PDTIC o “Guia de PDTIC do SISP - Versão 2.0" o e "Plano
Diretor de Tecnologia da Informação PDTI - SECOM - 2018 a 2019".

Os trabalhos iniciaram-se com entrevistas e análise dos documentos de referência. A par�r daí foram feitos
levantamentos de necessidades de TI para atender aos obje�vos estratégicos e demais direcionamentos
encontrados nos documentos de referência. Destas necessidades derivam-se metas e ações para
implementar cada uma das metas iden�ficadas.

O Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP – foi ins�tuído pelo Decreto
nº 1.048 de 21 de janeiro de 1994. Este decreto foi revogado pelo Decreto nº 7.579 de 11 de novembro de
2011 no qual foi alterado pelo Decreto nº 10.230 de 05 de fevereiro de 2020, que está em vigor
atualmente. O SISP organiza o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a
supervisão dos recursos de Tecnologia da Informação dos órgãos e en�dades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A orientação do processo de elaboração do PDTIC levou em conta as diretrizes, padrões, normas e
orientações do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal, bem como modelos e normas de gestão
de TIC:
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Portaria nº 19, de 28 de Maio de 2021 - Cria o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da
Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – SECOM/DF;

Decreto nº 41.285, de 30 de setembro de 2020 - Regimento Interno da Secretaria de Estado de
Comunicação do Distrito Federal;

Decreto nº 39.610, de 1º de Janeiro de 2019 - Dispõe sobre a organização da estrutura da
Administração Pública do Distrito Federal;

Instrução Norma�va nº 4, de 11 de Setembro de 2014 - Dispõe sobre o processo de contratação de
Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração de
Recursos de Tecnologia da Informação e Informá�ca (SISP) do Poder Execu�vo
Federal. Recepcionada no Distrito Federal por meio do Decreto nº 37.667, de 29 de setembro de
2016, em que há exigência do planejamento para as contratações de soluções de TI.

Instrução Norma�va nº 1, de 04 de Abril de 2019 - Dispõe sobre o processo de contratação de
soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e en�dades integrantes do
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Execu�vo
Federal;

Guia de PDTIC do SISP - Versão 2.0;

PDTI - 2018-2019 - SECOM;

COBIT 2019;

ITIL versão 4;

Lei Orgânica do Distrito Federal;

6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

O trabalho de elaboração deste Plano baseia-se nos princípios da Administração Pública, a saber:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também se busca no planejamento,
conforme dispõem instrumentos legais e norma�vos e nas melhores prá�cas de governança pública,
e eficiência das ações de TIC.

7. ORGANIZAÇÃO DA TI

A Gerência de Tecnologia da Informação – GETI, parte integrante da estrutura da SECOM, ins�tuída pelo
Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019 e pelo Decreto nº 41.285, de 30 de setembro de 2020 que
ins�tui o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal.

A GETI possui em sua estrutura organizacional a competência de zelar pela infraestrutura e manter os
contratos correspondentes.

8. GESTÃO DE PESSOAS DE TI

O Plano de Gestão de Pessoas tem a finalidade de definir, em alinhamento aos obje�vos estratégicos e
ações do PDTIC, as necessidades da SECOM referentes aos recursos humanos e capacitação nas diversas
áreas de TI.

À Gerência de Tecnologia da Informação é responsável pelo planejamento, desenvolvimento de soluções,
infraestrutura e suporte técnico na área de TI.

No entanto, decorrente o surgimento de novas soluções e ferramentas se faz necessária a capacitação
con�nuada da equipe técnica, buscando o desenvolvimento e acompanhamento das evoluções constantes
da tecnologia, para que não haja defasagem do trabalho.

Cenário Atual do Pessoal de TI

À Gerência de Tecnologia da Informação conta com 01 (um) servidor e mais 02 (dois) servidores cedidos
pela Diretoria Administra�va para atuarem nas diversas áreas de TI.

9. RESULTADO PDTI ANTERIOR
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O Plano Diretor de Tecnologia da Informação referente ao período de 2018-2019, foi elaborado pelo Grupo
de Trabalho da época, cujas a�vidades para iden�ficação das necessidades foram realizadas ao longo do
ano de 2017.

Das necessidades apontadas no PDTI 2018-2019, de um total de 24 itens, 05 foram entregues e 19 não
foram realizados por ausência de orçamento. Embora o índice de atendimento às necessidades seja da
ordem de 25%, o fator preponderante para baixa execução está na redução orçamentária desta SECOM,
para o período de vigência do PDTI. O gráfico abaixo sinte�za as informações.

 

 

ID Descrição das Necessidades apontadas no PDTI - 2018-2019 - SECOM Conclusão

01 Melhora no manejo e acesso ao Sistema Eletrônico de Informações
(SEI). Atendida

02 Renovação do parque computacional. Não atendida

03 Capacitação em Desenvolvimento de Sistemas Não atendida

04 Aquisição de Equipamentos de análise, diagnós�co, manutenção e
teste de rede Não atendida

05 Contratação de serviço de outsourcing para 15 impressoras
monocromá�cas. Atendida

06 Aquisição de 10 (dez) impressoras mul�funcionais coloridas. Não atendida

07 Aquisição de 35 (trinta e cinco) pen-drives de 32GB. Atendida

08 Aquisição de 17 (dezessete) Notebooks Não atendida

09 Aquisição de 165 (cento e sessenta e cinco) licenças do Pacote Office Não atendida

10 Capacitação em Pacote Office. Não atendida

11 Capacitação em Microso� Power BI. Não atendida
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12 Contratação de serviço de especializado em análise estratégica em
ambiente digital

Não atendida

13 Aquisição de 03 (três) licenças Office Project. Não atendida

14 Aquisição de 35 (trinta e cinco) licenças adobe crea�ve cloud. Atendida

15 Capacitação em Excel, Wordpress, SEI, SIGGO e SIGRH. Não atendida

16 Aquisição de 30 (trinta) HD’s externos de 3 TB. Não atendida

17 Aquisição de 140 (cento e quarenta) Computadores. Não atendida

18 Aquisição de 05 (cinco) modens 4G. Atendida

19 Aquisição de 30 (trinta) jogos de pilhas recarregáveis AA Não atendida

20 Aquisição de 10 (dez) cartões de memória (SD 32 GB Class 10). Não atendida

21 Aquisição de 10 (dez) Leitores de cartão (CF, SD, MicroSD). Não atendida

22 Aquisição de 04 (quatro) monitores Painel Plano (flat panel monitor) Não atendida

23 Aquisição de 05 (cinco) scanners de mesa Não atendida

24 Contratação de serviço de especializado em busca de conteúdos no
sistema que gerencia o banco de demandas e respostas Não atendida

 

10. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA GETI

Missão 
Assegurar soluções tecnológicas, alinhadas as áreas fins da SECOM, e contribuir para o cumprimento de
sua missão ins�tucional.

Visão 
Consolidar-se como área vital para a SECOM.

Valores

Os valores da unidade de tecnologia da SECOM são compar�lhados do planejamento estratégico dela,
quais sejam:

Colaboração;

Compromisso;

Eficácia;

É�ca;

Lealdade;

Transparência.

Obje�vos Estratégicos de TIC

Obje�vos Estratégicos são os desafios transformadores que a SECOM deverá suplantar para implementar a
sua estratégia. São eles:
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 Descrição Alinhamento

OETI
- 01 Consolidar o funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação EGTI

OETI
- 02

Aprimorar a gestão de TI, priorizando a atuação dos servidores da SECOM em
a�vidades de gestão EGTI/IN-04

OETI
- 03

Fornecer serviços e aplica�vos mul�plataforma, priorizando soluções,
programas e serviços baseados em so�ware livre EGTI/IN-04

OETI
- 04 Prover e modernizar a infraestrutura de TI COBIT/ITIL

OETI
- 05 Definir e implantar processos de Gestão de TI COBIT/ITIL

OETI
- 06 Garan�r a disponibilidade das informações por meios eletrônicos COBIT/ITIL

OETI
- 07 Promover a segurança da informação EGTI/COBIT/ITIL

OETI
- 08

Garan�r quan�ta�vo permanente da equipe, em harmonia com a demanda de
projetos e serviços da SECOM EGTI

OETI
- 09 Inves�r na capacitação dos servidores da SECOM EGTI

OETI
- 10

Apoiar a Gestão Estratégica, Administra�va e Operacional da SECOM pelo uso
da TI SECOM

 

Análise SWOT

Matriz SWOT

Ambiente interno 
Pontos Fortes

Ambiente Externo 
Oportunidades

Experiência da equipe. Bom nível de relacionamento com as diversas áreas de TI do GDF.

Conhecimento da estrutura
organizacional. Permanente parceria com a Casa Civil do Distrito Federal.

Ambiente de trabalho mo�vador. Crescimento da percepção do valor estratégico da TI no GDF.

Equipe técnica comprome�da. Entregar soluções, bens e serviços de TI às diversas áreas da
SECOM.

Boa interação com as outras áreas
que compõem a SECOM-DF. U�lização de ferramentas gratuitas.

Espaço �sico bem distribuído. Realização de concursos público para a carreira de TIC no GDF.



23/08/2021 15:34 SEI/GDF - 65387100 - Plano Diretor de TI

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=74557614&infra_sist… 10/32

Ambiente informal e favorável a
inovação e cria�vidade. Capacidade de novas tecnologias e boas prá�cas.

Ambiente Interno 
Pontos Fracos

Ambiente Externo 
Ameaças

Equipe técnica de
redes insuficiente. Restrições Orçamentárias.

Baixo nível de inves�mentos em
capacitação com o pessoal de TI.

Uso de ferramentas, não ins�tucionais, de compar�lhamento de
informações propiciando a quebra da Segurança da Informação.

Controle de a�vos de TI
insuficiente. Crescimento do crime eletrônico.

Desatualização do Parque
Tecnológico. Mudanças nas estratégicas e polí�cas governamentais.

Recursos financeiros insuficientes
para a execução dos projetos de
TIC.

 

11. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

Para cumprir com efe�vidade as suas atribuições da SECOM, que possuem relação direta com a Tecnologia
da Informação, foram prescritas estratégias relacionadas diretamente com recursos de TI, a saber:

Viabilizar a o�mização de recursos públicos;

Ampliar a capacidade de atendimento das demandas;

O�mizar a gestão da infraestrutura, proteção da informação e da logís�ca;

Minimizar o custo financeiro das a�vidades administra�vas e operacionais (sempre que possível);

Alcançar a excelência nos métodos e ações de segurança ins�tucional;

Garan�r o efe�vo controle e sigilo das informações financeiras, polí�cas e de segurança no âmbito
da SECOM;

Buscar e Implementar novas tecnologias de segurança ins�tucional.

12. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

Foi realizada pesquisa nos diversos setores da SECOM, onde foram ques�onadas as necessidades de
Informação e de Tecnologia da Informação, tendo como resultado a planilha abaixo.

A lista apresenta as necessidades inventariadas classificadas como ações de TI, cuja execução reflete
favoravelmente ao a�ngimento dos obje�vos.

ID Descrição da Necessidade de TI

1 Computador desktop - 150 (cento e cinquenta) unidades

2 Máquinas fotográficas digitais Full HD profissional com Tripé - Aquisição de 10 (dez) unidades

3 Notebooks – 20 (vinte) unidades

4 Pacote Office – Cursos

5 Pacote Office - 150 (cento e cinquenta)
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6 Segurança em Tecnologia da Informação

7 Serviços de Impressão

8 Projetor Mul�mídia

9 Monitores integrados aos sistemas - Vídeo Wall

10 Webcam com microfone – 10 (dez) unidades

11 Teclado e mouse sem fio - 150 (cento e cinquenta) unidades

12 Governança de tecnologia da informação – Curso

13 Inovação e tecnologias disrup�vas – Curso

14 Consultoria técnica especializada nas áreas de redes, segurança, desenvolvimento de sistemas e
so�ware

15 Segurança da informação - Curso

16 Desenvolvimento de Sistemas – Curso

17 Monitores auxiliares - 150 (cento e cinquenta) unidades

18 HD’s externos de 2TB – 20 (vinte) unidades

19 Rede - Equipamentos de análise, diagnós�co e teste

20 Pen-Drive de 16GB - 20 (vinte)

21 Pen-Drive de 32GB - 20 (vinte)

22 Adobe Acrobat

23 Banco de Imagens

13. PLANO DE AÇÕES DE TI

O Plano de Ações de TI consiste no mapeamento entre obje�vos estratégicos de TI e as a�vidades
necessárias para alcançá-los. Dessa forma, o obje�vo principal das ações definidas é alcançar ou superar as
metas, contribuindo direta ou indiretamente para o alcance dos obje�vos estratégicos da SECOM, sejam
eles relacionados à área fim ou às áreas meio.

A tabela de ações abaixo apresenta uma descrição breve de cada ação prevista, derivada do inventário
para levantamento das necessidades de TIC, julgadas importantes para a consecução dos obje�vos. Essas
ações estão classificadas por prioridade, a qual foi definida com base nas necessidades atuais da SECOM.
Isso significa que, com a revisão do PDTIC, essa prioridade pode ser alterada.

Critérios de Priorização

Para a priorização das necessidades foi u�lizada a Matriz de Priorização denominada GUT. Essa técnica
analisa a gravidade ou impacto que as necessidades produzem quando são atendidas ou não, além de
considerar a urgência no atendimento e a tendência de agravamento do problema ou de perda da
oportunidade enquanto a necessidade não for atendida.

Caracterís�ca Significado
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Gravidade Impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e
efeitos que surgirão a longo prazo se o problema não for resolvido.

Urgência Relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema.

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

Cada ação analisada foi valorada de 1 a 5 em cada uma das caracterís�cas (Gravidade, Urgência e
Tendência), de acordo com as tabelas a seguir:

Pontuação Gravidade Urgência Tendência

5 Extremamente
grave

É necessária uma ação
imediata

Se nada for feito, a situação vai piorar
rapidamente.

4 Muito grave Com alguma urgência A situação vai piorar em pouco tempo.

3 Grave O mais cedo possível A situação vai piorar a médio prazo.

2 Pouco grave Pode esperar um pouco A situação vai piorar a longo prazo.

1 Sem gravidade Nenhuma urgência foi
iden�ficada

A situação não vai piorar e pode até
melhorar.

 

TABELA DE AÇÕES

ID Tipo da
Necessidade

Inventário do levantamento das
necessidades de TIC da SECOM

Áreas
Demandantes

Priorização

Grav. Urg. Tend. Prio.

1 Infraestrutura
de TIC

Computador desktop - 150 (cento e
cinquenta) unidades

TODA A
SECOM 5 5 5 15

2 Infraestrutura
de TIC

Máquinas fotográficas digitais Full
HD profissional com Tripé -

Aquisição de 10 (dez) unidades

AGÊNCIA
BRASÍLIA 5 5 5 15

3 Infraestrutura
de TIC Notebooks – 20 (vinte) unidades AGÊNCIA

BRASÍLIA 5 5 5 15

4 Capacitação Pacote Office – Cursos TODA A
SECOM 5 5 5 15

5 Infraestrutura
de TIC

Pacote Office - 150 (cento e
cinquenta)

TODA A
SECOM 5 5 5 15

6 Infraestrutura
de TIC

Segurança em Tecnologia da
Informação GETI 5 5 5 15

7 Infraestrutura
de TIC Serviços de Impressão TODA A

SECOM 5 5 5 15
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TABELA DE AÇÕES

ID Tipo da
Necessidade

Inventário do levantamento das
necessidades de TIC da SECOM

Áreas
Demandantes

Priorização

Grav. Urg. Tend. Prio.

8 Infraestrutura
de TIC Projetor Mul�mídia AGÊNCIA

BRASÍLIA 3 4 3 10

9 Infraestrutura
de TIC

Monitores integrados aos sistemas
- Vídeo Wall GETI 4 3 2 9

10 Infraestrutura
de TIC

Webcam com microfone – 10 (dez)
unidades

TODA A
SECOM 3 3 3 9

11 Infraestrutura
de TIC

Teclado e mouse sem fio -
150 (cento e cinquenta) unidades

TODA A
SECOM 3 3 3 9

12 Capacitação Governança de tecnologia da
informação – Curso GETI 3 3 3 9

13 Capacitação Inovação e tecnologias disrup�vas
– Curso GETI 3 3 3 9

14 Capacitação

Consultoria técnica especializada
nas áreas de redes, segurança,
desenvolvimento de sistemas e

so�ware

GETI 3 3 3 9

15 Capacitação Segurança da informação - Curso GETI 3 3 3 9

16 Capacitação Desenvolvimento de Sistemas –
Curso GETI 3 2 3 8

17 Infraestrutura
de TIC

Monitores auxiliares - 150 (cento e
cinquenta) unidades

TODA A
SECOM 3 3 2 8

18 Infraestrutura
de TIC

HD’s externos de 2TB – 20 (vinte)
unidades

TODA A
SECOM 3 2 2 7

19 Infraestrutura
de TIC

Rede - Equipamentos de análise,
diagnós�co e teste GETI 3 2 2 7

20 Infraestrutura
de TIC Pen-Drive de 16GB - 20 (vinte) TODA A

SECOM 3 2 2 7

21 Infraestrutura
de TIC Pen-Drive de 32GB - 20 (vinte) TODA A

SECOM 3 2 2 7

22 Infraestrutura
de TIC Adobe Acrobat TODA A

SECOM 3 2 2 7

23 Infraestrutura
de TIC Banco de Imagens AGÊNCIA

BRASÍLIA 3 2 2 7
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14. PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO

O quadro abaixo exibe as necessidades de inves�mento em TI para os exercícios de 2021-2022, levando-se
em conta o inventário de necessidades, aliado aos obje�vos estratégicos.

Desta forma, o inves�mento previsto no Plano Atual, caso seja efe�vado, refle�rá em uma diminuição
futura de custos, visto que muitas das ações se referem a soluções que tem vida ú�l que transcende o
horizonte temporal deste Plano.

 

PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO PDTIC 2021-2022

ID Necessidade Tipo Inves�mento Custeio

1 Computador desktop - 150 (cento e cinquenta)
unidades

Infraestrutura
de TIC

R$
750.000,00  

2 Máquinas fotográficas digitais Full HD profissional
com Tripé - Aquisição de 10 (dez) unidades

Infraestrutura
de TIC

R$
200.000,00  

3 Notebooks – 20 (vinte) unidades Infraestrutura
de TIC

R$
100.000,00  

4 Pacote Office – Cursos Capacitação  R$ 5.000,00

5 Pacote Office - 150 (cento e cinquenta) Infraestrutura
de TIC  R$

130.000,00

6 Segurança em Tecnologia da Informação Infraestrutura
de TIC

R$
100.000,00  

7 Serviços de Impressão Infraestrutura
de TIC  R$ 80.000,00

8 Projetor Mul�mídia Infraestrutura
de TIC R$ 5.000,00  

9 Monitores integrados aos sistemas - Vídeo Wall Infraestrutura
de TIC R$ 10.000,00  

10 Webcam com microfone – 10 (dez) unidades Infraestrutura
de TIC R$ 5.000,00  

11 Teclado e mouse sem fio - 150 (cento e cinquenta)
unidades

Infraestrutura
de TIC R$ 30.000,00  

12 Governança de tecnologia da informação – Curso Capacitação  R$ 10.000,00

13 Inovação e tecnologias disrup�vas – Curso Capacitação  R$ 10.000,00

14
Consultoria técnica especializada nas áreas de

redes, segurança, desenvolvimento de sistemas e
so�ware

Capacitação  R$ 10.000,00

15 Segurança da informação – Curso Capacitação  R$ 10.000,00
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PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO PDTIC 2021-2022

ID Necessidade Tipo Inves�mento Custeio

16 Desenvolvimento de Sistemas – Curso Capacitação  R$ 10.000,00

17 Monitores auxiliares - 150 (cento e cinquenta)
unidades

Infraestrutura
de TIC

R$
112.500,00  

18 HD’s externos de 2TB – 20 (vinte) unidades Infraestrutura
de TIC R$ 10.000,00  

19 Rede - Equipamentos de análise, diagnós�co e
teste

Infraestrutura
de TIC R$ 2.000,00  

20 Pen-Drive de 16GB - 20 (vinte) Infraestrutura
de TIC R$ 600,00  

21 Pen-Drive de 32GB - 20 (vinte) Infraestrutura
de TIC R$ 800,00  

22 Adobe Acrobat - 20 (vinte) Licenças Infraestrutura
de TIC  R$ 40.000,00

23 Banco de Imagens - 20 (vinte) Licenças Infraestrutura
de TIC  R$ 60.000,00

Total Inves�mentos R$
1.325.900,00

Total Custeio R$
365.000,00

Total Geral R$
1.690.900,00

15. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Riscos são eventos ou condições incertas que, quando ocorrem, causam um efeito posi�vo ou nega�vo
sobre, pelo menos, um obje�vo dos planos do PDTIC.

O Plano de Gestão de Riscos iden�fica, para as ações planejadas, os principais riscos que podem resultar
em prejuízo total ou parcial dessas ações, impactando no alcance das metas.

Também apresenta os riscos reais, relevantes e prováveis e estabelece medidas de prevenção e de
con�ngência.

Em cada risco iden�ficado é analisada a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicando-se uma escala
com 5 níveis de classificação: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto.

Após a classificação, o planejamento aponta respostas aos riscos, estabelecendo as medidas de
con�ngência e os responsáveis por seu tratamento.

A análise realizada neste plano tem caráter preliminar, pois as informações sobre o escopo das ações que
permitam realizar uma análise de riscos mais detalhada ainda não estão disponíveis.

Critérios de Aceitação de Riscos

Os critérios de aceitação de riscos são definidos como critérios de referência contra os quais a significância
de um risco é avaliada. Os critérios de risco são baseados nos obje�vos organizacionais e no contexto
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externo e contexto interno e podem ser derivados de normas, leis, polí�cas e outros requisitos. Eles
representam o critério de tolerância a riscos ou limites dos riscos que a organização está disposta a aceitar.

Para cada risco a ser iden�ficado é adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao risco. São
estratégias possíveis de respostas às ameaças e/ou oportunidades:

Aceitar: não fazer nada previamente. Os riscos se enquadram nos critérios de aceitação e ficam em
observação, sem ação pré-definida. Pode envolver criar um plano de con�ngência, para o caso de o
risco ocorrer (Aceitação a�va).

Eliminar: eliminar a ameaça eliminando a sua causa (por exemplo, re�rar uma tarefa do PDTIC ou
afastando uma pessoa da a�vidade). Esse é o critério a ser u�lizado para riscos não toleráveis pela
organização.

Mi�gar: minimizar os impactos nega�vos e a probabilidade de o risco ocorrer, reduzindo sua
cri�cidade e tornando-o um risco menor.

Transferir: tornar outra parte responsável pelo risco, como por exemplo, contratando seguros ou
terceirizando trabalhos.

Iden�ficação e Tratamento dos Riscos

A iden�ficação dos riscos foi realizada a par�r da análise dos obje�vos, metas e ações definidas pelos
gestores da área de TI. Para cada risco relevante iden�ficado foram especificadas sua descrição, categoria,
probabilidade e impacto.

A relação de riscos iden�ficados contempla apenas os riscos de efeito nega�vo.

Para a definição das probabilidades e impactos foram u�lizados os seguintes critérios:

Classificação de Probabilidade de Riscos

Pontos Probabilidade

5 Iminente ( > 80% )

4 Muito Provável ( 60% a 80% )

3 Provável ( 40% a 59%)

2 Pouco Provável ( 20% a 39% )

1 Improvável ( < 20% )

 

Classificação de Impacto de Riscos

Pontos Impactos Critérios de Classificação (Riscos Nega�vos)

5 Muito
Alto Risco cujo impacto impede a execução da meta / ação

4 Alto Impacta seriamente as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (>
25%) e podem impedir a execução da meta / ação

3 Médio Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (entre 15% e
25%), mas não impede a execução da meta / ação

2 Baixo Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (entre 5% e
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15%). Claramente há contornos que permitem a execução da meta /ação

1 Muito
Baixo Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (< 5%)

Os riscos iden�ficados possuem um atributo chamado de Exposição do Risco. A Exposição é o resultado da
mul�plicação de Probabilidade X Impacto. O resultado dessa operação possui valores possíveis de 1 a 25.
Dessa forma os riscos se enquadram de acordo com a matriz abaixo.

 Probabilidade      

  1 2 3 4 5      

Severidade

1 1 2 3 4 5       Baixo

2 2 4 6 8 10       Médio

3 3 6 9 12 15       Alto

4 4 8 12 16 20      

5 5 10 15 20 25      

 

 

 

Riscos Probabilidade Impacto Exposição Estratégia Plano de Ação Plano de
Con�ngência

OETI - 01 - Consolidar o funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Rota�vidade
dos Membros 4 2 8 Aceitar Capacitar novo

membro

O novo membro
deverá se inteirar
dos assuntos do
comitê

Mudança da
Estrutura da
SECOM

5 2 10 Aceitar
Verificar
disponibilidade
dos membros

Alterar Portaria

OETI - 02 - Aprimorar a gestão de TI, priorizando a atuação dos servidores da SECOM em a�vidades de
gestão

Falta de
contratos de
terceirização

5 5 25 Mi�gar
Captar
Recursos para
contratação

Contratar
terceirizados

Falta de
capacitação
con�nuada
em gestão de
TIC

4 3 12 Mi�gar
Buscar
alterna�vas de
capacitação

Capacitar
servidores
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Riscos Probabilidade Impacto Exposição Estratégia Plano de Ação Plano de
Con�ngência

Redução do
quadro de
pessoal

2 5 10 Mi�gar
Sensibilização
do escalão
superior

Reduzir sem
prejudicar a
demanda de
serviços
compa�bilizando-
a com a redução
do quadro de
pessoal

OETI - 03 - Fornecer serviços e aplica�vos mul�plataforma, priorizando soluções, programas e serviços
baseados em so�ware livre

Falta de
opção de
so�ware livre
para as
demandas
apresentadas

3 5 15 Mi�gar

Buscar
alterna�va
para compra
ou contratação
de fábrica de
so�ware

U�lizar so�ware
proprietário ou
contratar fábrica
de so�ware

OETI - 04 - Prover e modernizar a infraestrutura de TI

Falta de
recurso
financeiro

5 5 25 Mi�gar

Captar
Recursos
Financeiros
ou Realizar
Parcerias com
outros órgãos

O�mizar a
u�lização dos
recursos
disponíveis e
buscar parcerias
com outros
órgãos e
ins�tuições

Carência de
Recursos
Humanos

2 5 10 Mi�gar

Manter o
quadro de
pessoal
compa�vel
com as
demandas

Buscar
recomposição e
Qualificação do
Quadro de
Pessoal

OETI - 05 - Definir e implantar processos de Gestão de TI

Falta de
percepção da
importância
dos processos
de TI

4 3 12 Mi�gar

Programa de
divulgação da
importância e
dos bene�cios
dos processos
de TI para a
SECOM

Intensificar o
programa de
divulgação da
importância e
dos bene�cios
dos processos de
TI para a SECOM

OETI - 06 - Garan�r a disponibilidade das informações por meios eletrônicos
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Riscos Probabilidade Impacto Exposição Estratégia Plano de Ação Plano de
Con�ngência

A resistência
cultural à
transparência
nas
informações
públicas e à
modernização
de processos
manuais

5 3 15 Mi�gar

Programa de
divulgação e
educação do
público interno

Aplicação
administra�va

OETI - 07 - Promover a segurança da informação

Falta da
Polí�ca de
Segurança da
Informação -
PSI

4 5 20 Mi�gar

Promover a
elaboração e
implantação da
PSI

Elaborar e editar
normas e
procedimentos
complementares,
no âmbito da
SECOM

Soluções de
Segurança da
Informação
ausentes ou
inadequadas

4 5 20 Mi�gar

Propor a
implantação de
soluções por
meio de
projeto de
aquisição por
contratação

Captar recursos
para a
contratação

OETI - 08 - Garan�r quan�ta�vo permanente da equipe, em harmonia com a demanda de projetos e
serviços da SECOM

Redução do
quadro de
pessoal por
exoneração
ou
aposentadoria

2 5 10 Mi�gar

Planejar a
contratação de
pessoal
qualificado

Reposição do
quadro de
pessoal com
funcionários
qualificados

OETI - 09 - Inves�r na capacitação dos servidores da SECOM

Falta de
recurso
financeiro

2 5 10 Mi�gar

Captar
Recursos
Financeiros e
Realizar
Parcerias com
outros órgãos

O�mizar a
u�lização dos
recursos
disponíveis
e buscar
parcerias com
outros órgãos e
ins�tuições

Excesso de
demandas 3 3 9 Mi�gar

Planejar e
ordenar as
demandas por
urgência.

Realizar primeiro
as de maior
urgência e
relevância
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Riscos Probabilidade Impacto Exposição Estratégia Plano de Ação Plano de
Con�ngência

OETI - 10 - Apoiar a Gestão Estratégica, Administra�va e Operacional da SECOM pelo uso da TI

Falta de apoio 5 3 15 Mi�gar

Garan�r apoio
da alta gestão
para a
aplicação do
PDTIC

O�mizar a
u�lização dos
recursos
disponíveis
e buscar
parcerias com
outros órgãos e
ins�tuições

Resistência da
alta gestão ao
apoio da TI

1 5 5 Mi�gar

Programa de
divulgação da
importância e
dos bene�cios
dos processos
de TIC para a
SECOM

Buscar apoio
para persuasão
da alta gestão
para a
importância dos
processos de TIC
para o sucesso do
trabalho

16. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI

A proposta orçamentária decorre do Plano de Inves�mento e Custeio, detalhada no tópico 14. Plano de
Inves�mentos e Custeio, que levou em conta o período compreendido do 2º semestre de 2021 até o final
de 2022. O quadro abaixo mostra o resumo dos valores.

Ano Inves�mento Custeio

2021-2022 R$ 1.325.900,00 R$ 365.000,00

Total R$ 1.690.900,00

17. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC

O presente PDTIC deverá ser revisto uma vez a cada 02 (dois) anos ou por determinação do Comitê Gestor
de Tecnologia da Informação.

18. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC

Fatores crí�cos são requisitos necessários para alcançar o sucesso na execução do PDTIC. A ausência de um
ou de vários desses requisitos, ou mesmo sua presença de forma precária, gerará impacto na execução
deste PDTIC, bem como nos obje�vos estratégicos da SECOM.

01 - Patrocínio e apoio da alta administração da SECOM;

02 - Comprimento da revisão do PDTIC;

03 - Capacitar os profissionais de TIC para a melhoria das a�vidades ins�tucionais;

04 - Celebração de contratos de terceirização de serviços;

05 - Disponibilidade de recursos humanos;

06 - Soluções de Segurança da Informação adequadas.

19. APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

19.1. Inicia�vas Relacionadas à Governança de TI

Introdução
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A melhoria da gestão dos processos da Secretaria de Estado de Comunicação está vinculada a estruturação
adequada da Gerência de Tecnologia da Informação, principalmente no que tange a necessidade de
pessoal para a infraestrutura de TI, com condições de atender tempes�vamente as demandas.

Estado Atual

À Gerência de Tecnologia da Informação conta com 01 (um) servidor e mais 02 (dois) servidores cedidos
pela Diretoria Administra�va para atuarem nas diversas áreas de TI.

Quanto à infraestrutura de rede, so�ware e acesso a internet, estes serviços estão atualmente vinculados
a Casa Militar e Casa Civil, ou seja, a SECOM não possui gestão nestes processos de TI.

Ações Propostas

Exercício 2021 – Implantação do Plano de Ações previstos neste Plano Diretor de Tecnologia da
Informação, em especial a estruturação da Gerência de Tecnologia da Informação através do provimento
de recursos humanos e sua respec�va capacitação.

Exercício 2022 – Implementação de ações necessárias para a adequação da infraestrutura de rede,
so�ware, sustentação e suporte.

Desta forma, ao final do biênio, obje�va-se a implantação completa do Processo de TI da Secretaria de
Estado de Comunicação do Distrito Federal.

19.2. Gerenciamento de Mudanças – Implantação

Introdução

O obje�vo da implantação do Gerenciamento de Mudanças na SECOM é garan�r uma gestão integrada de
modificações dos componentes de Tecnologia da Informação, estabelecendo procedimentos de controle
sobre as mudanças no ambiente de produção de TI, de forma que as interrupções das operações normais
do dia-a-dia sejam eliminadas ou reduzidas aos menores níveis possíveis.

Gerenciar as Mudanças

Padrões e Procedimentos de Mudanças;

Análises de Impacto, Priorização e Autorização;

Mudanças Emergenciais;

Rastreamento e Relato de Situação de Mudanças;

Encerramento e Documentação de Mudanças.

Instalar e Homologar Soluções e Mudanças

Treinamento;

Plano de Testes;

Plano de Implantação;

Ambiente de Testes;

Conversões de Sistemas e Dados;

Testes de Mudanças.

Estado Atual

Foram adotados os procedimentos elencados no Plano Diretor anterior desta secretaria, PDTI - 2018-2019
- SECOM.

Ações Propostas

Elaboração do manual de procedimentos, e a implantação de um processo piloto, mantendo-se o controle
rígido de mudanças sobre alguns itens selecionados da totalidade de itens da plataforma de TI da SECOM.
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A fase posterior prevê a plena implantação do processo de controle de mudanças, contemplando todo o
universo de itens controlados pela Gerência de Tecnologia da Informação.

19.3. Projetos da Área de Infraestrutura e Serviços de TI

19.3.1. Implantação e organização da arquitetura de segurança na rede SECOM

Introdução

Diante da necessidade de implementação da infraestrutura de rede local da SECOM (segmentação e
configuração dos equipamentos do núcleo da rede), impõe-se a organização da configuração do modelo
�sico e lógico dos equipamentos de segurança u�lizados no ambiente. Tal a�vidade implicará, dentre
outras, a necessidade de aquisição de insumos e da qualificação de servidores.

Avaliar e Administrar os Riscos de TI

Estabelecimento do contexto de avaliação de riscos;

Iden�ficações de eventos;

Avaliações de riscos;

Reações aos riscos.

Garan�r a Segurança dos Sistemas

Definir incidentes de segurança;

Corrigir, detectar e prevenir so�ware malicioso;

Segurança de rede.

Estado Atual

Ins�tuído grupo de trabalho composto por servidores da SECOM, responsável por definir o passo inicial
que é a elaboração do PDTIC – SECOM.

19.3.2. Rede WAN

Introdução

O projeto visa à criação da rede local entre as Unidades da SECOM situadas no Palácio do Buri� e anexo, de
forma a prover transmissão de dados, voz e imagem entre essas unidades, permi�ndo que os serviços e
sistemas a serem disponibilizados (correio eletrônico, internet, intranet e extranet) estejam acessíveis em
tempo real e integral, pois atualmente estes serviços são disponibilizados para a SECOM pela Casa Civil.

Com a implantação da rede, prevista para o biênio, será possível viabilizar a u�lização de serviços
mul�mídia, como o tráfego de voz usando a infraestrutura da rede de dados e transmissões de eventos em
tempo real.

A implementação desta tecnologia também será possível criar classes diferentes de dados transmi�dos,
cuja prioridade de tráfego poderá ser flexível segundo as conveniências da SECOM.

Garan�r a Con�nuidade dos Serviços

Foco nos recursos crí�cos de TI.

Estado Atual

Elaboração do PDTIC.

Ações Propostas

Es�ma-se que a implantação da rede seja concluída até o final do exercício de 2022.

19.3.3. Adequação das Salas
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Introdução

A infraestrutura atual da rede do Palácio do Buri� e anexo, envolvendo os racks, switches e espaço �sico
das salas, necessita de revisão e adequação às novas necessidades.

Garan�r a Con�nuidade dos Serviços

Foco nos recursos crí�cos de TI.

Garan�r a Segurança dos Sistemas

Segurança de rede.

Administrar o Ambiente Físico

Seleção de local e disposição de espaço �sico;

Medidas de segurança �sica;

Proteções contra fatores ambientais.

Estado Atual

Atualmente, está sendo elaborado projeto para adequação do espaço �sico u�lizado pela SECOM, seja ela
no Palácio do Buri�, ou no anexo do Palácio.

19.3.4. Rede Sem Fio

Introdução

A infraestrutura de rede sem fio no Palácio do Buri� e Anexo do Palácio são de responsabilidade da Casa
Civil e a segurança de dados feita pela Casa Militar, no intuito de ampliar as funcionalidades e facilidades
da rede de informá�ca no Palácio do Buri� e Anexo disponibilizamos suporte técnico �po Help Desk,
porém é recomendado um serviço de 1º, 2º e 3º nível sempre com foco muito forte na preservação dos
níveis de segurança alcançados na rede cabeada.

Garan�r a Segurança dos Sistemas

Segurança de rede.

Estado Atual

Elaboração do PDTIC.

Ações Propostas

Realização de estudos para a elaboração de Projeto Técnico visando à aquisição da infraestrutura
necessária para melhorar os acessos da conexão WI-FI visando por meio de processo licitatório.

19.3.5. Intranet

Introdução

A Intranet SECOM cons�tuirá um ambiente de disseminação de informações e serviços voltados ao público
interno da Ins�tuição. Esse ambiente, além de desempenhar papel fundamental na disponibilização de
recursos para gestão do conhecimento, permite maior interação órgão-servidor e incen�va a constante
o�mização dos processos.

Adquirir e Manter So�ware de Aplicação

Projeto de alto nível;

Projetos detalhado;

Disponibilidade e segurança da aplicação;

Desenvolvimentos de so�ware de aplicação;
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Gerenciamentos de requisitos de aplicações;

Manutenções de so�ware de aplicação.

Gerenciar Mudanças

Avaliação, priorização e autorização de impacto;

Mudanças emergenciais.

Instalar e Credenciar Soluções e Mudanças

Plano de teste;

Plano de implementação;

Ambiente de teste;

Testes das mudanças;

Testes final de aceitação;

Promoções para produção;

Revisão pós-implementação.

Estado Atual

Esta Secretaria de Comunicação não possui intranet.

Ações Propostas

Pretende-se, a implantação da Intranet própria da SECOM, o projeto para tanto se encontra em fase de
elaboração.

19.3.6. Implantação da Estrutura de Armazenamento (Storage)

Introdução

Com o aumento por demanda de armazenamento, devido ao crescimento dos bancos de dados e
documentos u�lizados no ambiente de rede, u�liza-se cada vez mais a estrutura de armazenamento de
dados (Storage) da Casa Civil, inclusive no tocante à disponibilidade da solução.

A capacidade atual do Storage é determinada pela Casa Civil e sua infraestrutura.

Garan�r a Con�nuidade dos Serviços

Foco nos recursos crí�cos de TI.

Estado Atual

Análise de produtos disponíveis no mercado, bem como definição do volume que melhor atenderá às
necessidades da SECOM.

Ações Propostas

1ª Fase – Aquisição e instalação de equipamento. 
2ª Fase – Migração de conteúdo, configuração de espelhamento.

19.3.7. Equipamentos do Parque Atual

Estado Atual

Parte das necessidades encontra-se em fase de especificação e outras já serão encaminhadas para licitar.

Ações Propostas

Aquisições urgentes:

A�vo de TIC Valor Uni. R$ Quant Total R$
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A�vo de TIC Valor Uni. R$ Quant Total R$

Computador desktop R$ 5.000,00 150 R$ 750.000,00

Máquinas fotográficas digitais Full HD profissional com Tripé R$ 20.000,00 10 R$ 200.000,00

Notebooks R$ 5.000,00 20 R$ 100.000,00

Pacote Office R$ 866,66 150 R$ 130.000,00

Rede - Equipamentos de análise, diagnós�co e teste R$ 2.000,00 01 R$ 2.000,00

Total R$ 1.182.000,00

 

19.4. Portal da Secretaria de Estado de Comunicação

Introdução

O Portal da SECOM tem como principal obje�vo dar publicidade as ações de comunicação do GDF, além de
propiciar maior transparência aos inves�mentos realizados com publicidade, promovendo e incen�vando
o controle social.

Adquirir e Manter So�ware de Aplicação

Projeto de alto nível;

Projetos detalhado;

Disponibilidade e segurança da aplicação;

Desenvolvimentos de so�ware de aplicação;

Gerenciamentos de requisitos de aplicações;

Manutenções de so�ware de aplicação.

Gerenciar Mudanças

Avaliação, priorização e autorização de impacto;

Mudanças emergenciais.

Instalar e Credenciar Soluções e Mudanças

Plano de teste;

Plano de implementação;

Ambiente de teste;

Testes das mudanças;

Testes final de aceitação;

Promoções para produção;

Revisão pós-implementação.

Estado Atual

A Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal, possui sua página web ins�tucional para
divulgação de informações importantes a sociedade.

Interações Previstas
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Para atender à crescente demanda, sugere-se a criação de um ambiente compar�lhado onde os dados
possam ser carregados e disponibilizados à consulta.

A previsão é compar�lhar não só as informações carregadas no Portal como também as informações
recebidas antes de serem processadas. Uma vez que se tenha montado tal estrutura que será inicialmente
u�lizada para atender às demandas da própria equipe do Portal, poder-se-á compar�lhá-la com todas as
áreas interessadas.

Ações Propostas

Atender às demandas evolu�vas a serem priorizadas pelo grupo gestor do Portal;

Incorporar o sistema SEI ao Portal (estrutura de dados, aplicação, processamento e carga);

Preparar os dados recebidos e os dados carregados no Portal para compar�lhamento com as áreas
da SECOM e do GDF interessadas;

Desenvolvimento de um projeto piloto de TI sobre os dados do Portal com a finalidade de constatar
a viabilidade de disponibilizarmos uma ferramenta customizada e simplificada aos usuários externos
(mídia e cidadãos).

Arquitetura de Aplica�vos Proposta

A aplicação do Portal, é a mesma arquitetura do Portal GDF e demais Secretarias de Estado do Governo do
Distrito Federal. A proposta é focar na etapa de processamento dos dados recebidos e carga destes na
aplicação. Para isso, estará prevista na criação uma estrutura robusta e integrada que propiciará o
incremento da confiabilidade do processo e maior celeridade na atualização do Portal.

Arquitetura de Dados Proposta

O Portal será integrado ao banco de dados da SECOM, possibilitando o acesso a informações acumuladas
mensalmente.

Arquitetura Tecnológica Proposta

O Portal u�liza da mesma arquitetura tecnológica já u�lizada pelos demais portais do GDF, mas deverá ser
atualizado considerando uma nova plataforma CMS (Content Management System) Sistema de
Gerenciamento de Conteúdo visando uma melhor acessibilidade por meios de disposi�vos portáteis por
parte da sociedade e dos serviços eletrônicos prestados à população como informações de campanhas e
projetos sociais.

19.5. Melhorias na Área Administra�va

Introdução

Esse projeto prevê o desenvolvimento de módulos para a melhoria dos procedimentos adotados para
atender as demandas de caráter administra�vo e de apoio às diversas áreas da SECOM.

Adquirir e Manter So�ware de Aplicação

Projeto de alto nível;

Projetos detalhado;

Disponibilidade e segurança da aplicação;

Desenvolvimentos de so�ware de aplicação;

Gerenciamentos de requisitos de aplicações;

Manutenções de so�ware de aplicação.

Gerenciar Mudanças

Avaliação, priorização e autorização de impacto;

Mudanças emergenciais.
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Instalar e Credenciar Soluções e Mudanças

Plano de teste;

Plano de implementação;

Ambiente de teste;

Testes das mudanças;

Testes final de aceitação;

Promoção para produção;

Revisão pós-implementação.

Estado Atual

Atualmente os procedimentos, adotam por filosofia a integração das soluções de apoio às a�vidades da
Secretaria, também adota a criação de medidas específicas para auxiliar no desempenho das diversas
funções administra�vas da SECOM, de forma a integrá-las aos demais módulos.

 

20. RECURSOS NECESSÁRIOS

20.1. Polí�cas de Desenvolvimento de Recursos Humanos

A criação de polí�cas de desenvolvimento de recursos humanos específicas para TI jus�fica-se pela
necessidade de exis�r, na SECOM, pessoal técnico qualificado para atender as demandas ins�tucionais
cada vez mais complexas. Esta necessidade deverá ser suprida por meio da capacitação técnica con�nua
dos servidores lotados na Gerência de Tecnologia da Informação.

21. CONCLUSÃO

O processo de elaboração do PDTIC comprovou a importância dos processos de TIC para o sucesso da
missão instrucional da SECOM. O procedimento de diagnós�co mostrou as necessidades de cada setor,
deixando claro que a TIC caminha junto com a estratégia de cada setor da organização.

Observou-se que a aplicação da TIC, atualizando os processos organizacionais refle�rá em melhoria da
capacidade de resposta e da qualidade dos serviços, fortalecendo os princípios da Administração Pública,
quais sejam, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, conclui-se que é imprescindível a execução e acompanhamento con�nuo do PDTIC para garan�r a
maximização dos resultados, tendo em vista o caráter estratégico deste documento, formado com base
nas necessidades internas, na missão ins�tucional e no ponto de vista do Governo do Distrito Federal.

22. ANEXO

Para elaboração deste documento foi feito levantamento das necessidades de TIC de cada unidade setorial
da SECOM, cujos formulários preenchidos se encontram nos autos do processo nº 4000-00000490/2021-
65.

Modelo do Formulário para levantamento das necessidades de TIC

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SECOM/DF

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 
PDTIC – SECOM 

2021-2022

 

Formulário para levantamento das necessidades de TIC

(Tecnologia da Informação e Comunicação)

 

Brasília/DF – Maio de 2021

 

 

Formulário para levantamento das necessidades de TIC

 

Nome do responsável pelo preenchimento:                                                                                                            

Área/Setor:                                                                                                                                                                     

E-mail:                                                                                                                                                                              

Telefone:                                                                                                                                                                          

 

1. Sua unidade necessita adquirir So�ware (programas ou ferramentas on-line) de computador?

Nome do So�ware Descrição Jus�fica�va Quant.

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

                                                   
  

 
                                                                              

 

2. Quais So�wares ou serviços sua unidade faz uso para realizar suas a�vidades (programas, ferramentas
on-line e serviços externos)?
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Nome do So�ware Nome do So�ware Nome do So�ware

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                   

 

3. Indique a quan�dade de computadores necessária para sua unidade:

Desktop (Computador de Mesa) NOTEBOOK

Quant. Configuração mínima necessária Quant. Configuração mínima necessária

    

 

4. Sua unidade necessita de equipamentos de TIC para uso comum (Impressoras, Monitores, Tablets, Pen
Drivers, cabos, adaptadores, entre outros)? Por favor, informe somente o estritamente necessário:

Quant. Descrição / Configuração mínima necessária

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                           

 

5. Sua unidade necessita de Cursos de Capacitação em Tecnologia da Informação e Comunicação?

Quant. Descrição do curso/treinamento
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6. Sua Unidade necessita de rede Wi-Fi? 
(   ) Sim     (   ) Não

 

7. Sua unidade necessita contratar algum serviço externo de TIC (exemplo TV)?

Serviço Custo

  

  

  

  

                                                                                                                                           

 

8. Especifique outros recursos de TIC que sua unidade necessita e não são contemplados neste formulário:

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

 

9. Existe a necessidade de melhoria dos serviços de suporte e manutenção de TIC ofertados? 
(    ) Não (    ) Sim – se sim, descreva como melhorar os serviços.

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

 

10 . Caso as necessidades de TIC do seu setor não sejam atendidas, informe quais os possíveis riscos e/ou
problemas para o seu setor:
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11. Caso entenda necessário, faça outras considerações não previstas neste ques�onário.

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

______________________________________________

Assinatura do responsável / Matrícula

____/____/____

 

 

Brasília/DF – 12 de Julho de 2021

Adevagner Bezerra 
Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral 

Membro

Michel Alves dos Santos 
Coordenador da Coordenação Administra�va da Subsecretaria de Administração Geral 

Membro

Cris�an Ribeiro Araújo 
Gerente da Gerência de Tecnologia da Informação 

Membro

APROVADO. 
PUBLIQUE-SE.

Daniela Alzira Vaz de Lima 
Chefe de Gabinete 

Presidente do Comitê

Documento assinado eletronicamente por CRISTIAN RIBEIRO ARAÚJO - Matr.1689788-9,
Gerente de Tecnologia da Informação, em 14/07/2021, às 15:17, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADEVAGNER BEZERRA - Matr.1689623-8,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 14/07/2021, às 15:51, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MICHEL ALVES DOS SANTOS - Matr.1689429-4,
Coordenador(a) Administra�vo(a), em 21/07/2021, às 14:01, conforme art. 6º do Decreto n°
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36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA ALZIRA VAZ DE LIMA - Matr.1689241-0,
Chefe de Gabinete, em 29/07/2021, às 12:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
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