
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DECRETO Nº 5885, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

Institui o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) e dá outras providências. 

O prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do Art. 71 da Lei Orgânica 
Municipal; 
 

DECRETA: 
 

 CONSIDERANDO que a Tecnologia da Informação (TI) é atualmente reconhecida pelos 

gestores públicos como uma ferramenta fundamental para atender as necessidades 

estratégicas e operacionais, sendo um dos principais alicerces para a modernização da 

Gestão Municipal; e 

 CONSIDERANDO que o planejamento de TI deve estar alinhado e integrado com o 

planejamento estratégico da Prefeitura de Anchieta e tem como objetivo estabelecer 

metas e ações da área de TI. 

DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2018 – 2021, 

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

Tecnologia da Informação – TI, implantado no âmbito da Administração Pública 

Municipal, ANEXO ÚNICO. 

Art. 2º O Plano Diretor de Tecnologia da Informação tem como objetivo 

determinar as prioridades para alocação de recursos nos diversos desafios e 

ações de TI na Prefeitura Municipal de Anchieta, alinhando as atividades da 

Gerência Estratégica de Tecnologia da Informação (GETI) às metas da 

Administração. 

Art. 3º A efetivação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação será realizada 

pelo Comitê de Tecnologia da Informação, instituído por ato próprio do Executivo 

Municipal. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 

seus efeitos ao exercício de 2018. 

 
      Publique-se, Registre-se e cumpra-se. 

 
 

        Anchieta, 15 de abril de 2019. 
 
 

                                                         FABRÍCIO PETRI 
                PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA  
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VISÃO GERAL 

Apresentação 
 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI – é um instrumento de 
diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e processos de Tecnologia da 
Informação – TI. Tem como objetivo determinar as prioridades para alocação de 
recursos nos diversos desafios e ações de TI na Prefeitura Municipal de Anchieta, 
alinhando as atividades da Gerência Estratégica de Tecnologia da Informação (GETI) 
às metas da Administração. 
O presente PDTI tem como objetivo sistematizar o planejamento de gestão de TI para 
o período de 2018 a 2021 com revisões anuais periódicas. 
Os procedimentos para elaboração foram definidos de acordo com Planejamento 
Estratégico da Prefeitura – PEP, Plano Plurianual- PPA e levantamento de 
necessidades das Unidades Administrativas.  

 
Introdução 
 
O PDTI norteará o Plano de Ações da GETI sendo um reflexo do Plano Estratégico 
da Prefeitura. Dessa forma será possível apoiar a GETI no alcance da missão de 
“atuar na inovação e provimento de soluções tecnológicas que garantam segurança, 
confiabilidade, integridade tanto no fluxo quanto no armazenamento de dados, 
respeitando o cidadão e a sociedade.” 
 

Termos e Abreviações 
Termo Descrição 

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

TI Tecnologia da Informação 

GETI Gerência Estratégica de Tecnologia da Informação 

PEP Plano Estratégico da Prefeitura 

PPA Plano Plurianual de Aplicação  

ERP Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recurso 
Corporativo) 

PMA Prefeitura Municipal de Anchieta 

SISP Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação 

AETI Ação Estratégica da Tecnologia da Informação 

ATTI Ação Tática da Tecnologia da Informação 

 

Metodologia Aplicada 
 
Para a elaboração do PDTI foram utilizados o Planejamento Estratégico da Prefeitura, 
o PPA, o levantamento das necessidades das áreas e o Guia de Elaboração de PDTI 
do SISP. 
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Princípios e Diretrizes 
 
Os Princípios do PDTI são: 

 Alinhamento dos objetivos da administração às estratégias e ações da GETI; 

 As contratações de bens e serviços deverão ser precedidas de planejamento, 
seguindo o previsto no PDTI; 

 Planejamento dos investimentos em hardwares e softwares seguindo políticas, 
diretrizes e especificações definidas em lei; 

 Garantir a segurança da Informação; 
As Diretrizes do PDTI são: 

 Promover a governança em TI na Administração; 

 Buscar excelência, inovação e criatividade na gestão; 

 Investir no aumento de produtividade e otimização dos recursos de TI; 

 Garantir a segurança da Informação; 

 Buscar melhoria contínua da infraestrutura de TI; 

 Promover capacitação/formação de servidores. 
 

ORGANIZAÇÃO DA TI 
A GETI é uma Gerência Estratégica vinculada à Secretaria Municipal de Governo da 
Prefeitura Municipal de Anchieta, cujo objetivo é promover e executar a gestão da 
tecnologia da informação, desenvolvendo atividades estratégicas, atividades 
operacionais, atividades técnicas e atividades de informação e gestão de 
conhecimento. 
 

Organograma da TI 
 

 
 
 
REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI 
 

Missão da GETI 
Atuar na inovação e provimento de soluções tecnológicas que garantam segurança, 
confiabilidade, integridade tanto no fluxo quanto no armazenamento de dados, 
respeitando o cidadão e a sociedade. 

Gerência 
Estratégica

Coordenação de 
Suporte Técnico 
em Informática

Coordenação de 
Sistemas de 
Informação
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Visão da GETI 
 
Garantir a prestação de serviços de tecnologia com qualidade, confiabilidade e 
segurança aos demais setores da Administração, contribuindo para um melhor 
atendimento das necessidades da população. 

 
Valores da GETI 
 
• Credibilidade – atuar de forma a garantir credibilidade dos serviços prestados e da 
equipe no âmbito das entidades que compõem, além da Prefeitura, a Sociedade; 
• Agilidade – entregar resultados com rapidez e qualidade; 
• Ética – agir com honestidade e lealdade em todas as ações e relações; 
• Inovação – buscar soluções inovadoras para garantir a segurança e para os desafios 
da Administração; 
• Transparência – praticar atos com legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência no desempenho de suas atribuições; 
 

Análise SWOT da GETI 
Ambiente Interno Ambiente Externo 

Forças 
1 Comprometimento e dedicação da 

equipe técnica de tecnologia em 
solucionar desafios; 

2 Ambiente de trabalho agradável; 
3 Sinergia e motivação da equipe de 

trabalho; 
4 Equipe contando com técnicos e 

profissionais de nível superior; 
5 Fomento e apoio da equipe técnica 

para implantação e/ou 
manutenção de aplicações; 

6 Fornecimento de serviços à 
Administração. 

7 Datacenter protegido por sistema 
de segurança física. 

Oportunidades 
1 Conscientização da alta 

administração da importância em 
investimento em tecnologia; 

2 Apoio de grande parte dos 
personagens da alta 
administração quanto às decisões 
estratégicas e operacionais 
tomadas pela GETI; 

3 Previsão de reestruturação do 
Datacenter; 

4 Levantamento trimestral de 
atividades realizadas pelos 
setores; 

5 Existência de usuários com 
conhecimento avançado em TI. 

6  

Ambiente Interno Ambiente Externo 
Fraquezas 

1 Estrutura organizacional defasada, 
haja vista que a Prefeitura Municipal 
não possui quadro de carreira na 
Tecnologia, o que leva a quebra de 
continuidade e amadurecimento do 
setor e da instituição; 

Ameaças 
1 Morosidade no andamento de 

processos administrativos 
fundamentais ao com funcionamento 
de serviços fornecidos pela 
Tecnologia; 

2 Resistência natural a mudanças 
propostas pela GETI; 
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2 Carência de profissionais, o que 
acarreta em acumulo de funções e 
sobrecarga de demandas; 

3 Ativos de Tecnologia defasados, o 
que causa indisponibilidades, 
insegurança e ineficiência dos 
serviços; 

4 Rede lógica defasada, ocasionando 
lentidão no fluxo de dados, 
instabilidades e falhas; 

5 Inexistência de procedimentos e 
normas formalizados de uso de 
tecnologia; 

6 Serviço de Suporte ao usuário e 
administração de redes ineficientes; 

7 Equipe sem certificações; 
8 Falta de capacitação em Segurança 

da Informação; 
9 Perda de garantia dos equipamentos. 

3 Cultura de governança de TI não 
consolidada na Administração; 

4 Observância a normas, padrões e 
procedimentos instituídos pela GETI 
não é total;  

5 Contingenciamento orçamentário; 
6 Ausência de comunicação formal das 

demais áreas quanto a qualquer 
mudança que influenciem os serviços 
relacionados à Tecnologia, como a 
contratação, demissão e 
transferência de setor de 
funcionários, o que dificulta a 
organização e prejudica ações e 
atuações automatizadas pela GETI; 

7 Existência de usuários com 
conhecimento muito básico em TI; 

8 Rápida evolução tecnológica dos 
equipamentos de TI; 

9 Descentralização dos setores da 
Administração, causando elevado 
custo na interligação dos mesmos. 

 
ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA PMA 

Eixo Item Ação Estratégica TI (AETI) 

EDUCAÇÃO – 
CULTURA E 
INOVAÇÃO 

Investir na colaboração 
digital e em novas 
formas de relação com a 
sociedade; 

Auxiliar a Sec. Educação a 
manter e expandir os serviços 
relacionados à tecnologia. 

SAÚDE E ESPORTE 
Integrar os Serviços de 
Saúde 

Auxiliar a Sec. Saúde a 
manter e expandir os serviços 
relacionados à tecnologia. 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E 
SEGURANÇA 

Realizar o diagnóstico e 
monitoramento das 
famílias em situação de 
pobreza e de riscos 
sociais, objetivando o 
reordenamento e 
direcionamento de 
programas, ações e 
investimentos. 

Implementar Sistema de 
Gestão para a Sec. 
Assistência Social 
 

INFRAESTRUTURA E 
MOBILIDADE 

Criar a central de 
gerenciamento da frota 
de veículos, otimizando a 
logística e reduzindo 
despesas. 

Auxiliar a Sec. Infraestrutura a 
manter e expandir os serviços 
relacionados à tecnologia. 
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GESTÃO PÚBLICA E 
FINANÇAS 

Reestruturar o ambiente 
tecnológico da Prefeitura 
Municipal de Anchieta: 
parque de servidores, 
estações de trabalho, 
banco de dados e 
firewall; 

Manter, implantar e aprimorar 
softwares e serviços de 
tecnologia. 

Manter, implantar e aprimorar 
a infraestrutura de tecnologia. 

Aprimorar a governança em TI 

 
 
INVENTÁRIO DE NECESSIDADES 

AETI: Auxiliar a Secretaria de Educação a manter e aperfeiçoar os serviços 
relacionados à tecnologia. 

Id Ação Tática TI Descrição 

1 
Garantir disponibilidade do 
Sistema de Gestão 
Educacional 

Auxiliar na manutenção do contrato existente ou 
na contratação de empresa especializada no 
fornecimento de Sistema de Gestão Educacional. 

2 
Prover internet à todas 
Unidades Educacionais 
 

Auxiliar na manutenção do contrato existente ou 
na contratação de empresa especializada no 
fornecimento de serviço de internet nas unidades 
educacionais inviáveis à interligação. 

AETI: Auxiliar a Secretaria de Saúde a manter e aperfeiçoar os serviços 
relacionados à tecnologia. 

Id Ação Tática TI Descrição 

3 
Garantir disponibilidade do 
Sistema de Gestão de 
Saúde 

Auxiliar na manutenção do contrato existente ou 
na contratação de empresa especializada no 
fornecimento de Sistema de Gestão de Saúde. 



 
 

 
 
 
 
 

9 
 

4 
Prover internet a todas 
unidades de saúde 

Auxiliar na manutenção do contrato existente ou 
na contratação de empresa especializada no 
fornecimento de serviço de internet nas unidades 
de saúde inviáveis à interligação. 

AETI: Implementar Sistema de Gestão para a Secretaria de Assistência Social. 

Id Ação Tática TI Descrição 

5 
Garantir disponibilidade do 
Sistema de Gestão A. Social 

Implementar sistema que auxilie a Secretaria de 
Assistência Social a mapear seus atendimentos e 
usuários dos serviços. 

   

AETI: Auxiliar a Secretaria de Infraestrutura a manter e aperfeiçoar os serviços 
relacionados à tecnologia. 

Id Ação Tática TI Descrição 

6 
Garantir disponibilidade do 
Sistema de Gestão de 
Frotas 

Auxiliar na manutenção do contrato existente ou 
na contratação de empresa especializada no 
fornecimento de Sistema de Gestão da Frota. 

AETI: Manter, implantar e aprimorar softwares e serviços de tecnologia. 

Id Ação Tática TI Descrição 

7 
Manter/ou aprimorar Serviço 
de Impressões 

Manter/ou aprimorar o servidor de impressão. 
Manutenção do contrato existente ou auxílio na 
contratação de empresa especializada no 
fornecimento de impressoras de Rede. 

8 
Implantar Serviço de 
Monitoramento de Ativos de 
Rede 

Implantar serviços de monitoramento de ativos de 
Rede. 

9 
Implantar Serviço de 
Monitoramento de 
Impressões 

Implantar serviços de monitoramento de 
impressões. 
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10 
Contratar/Adquirir Sistema 
de Gestão de Impressões 

Orientar a elaboração de termo de referência para 
contratação de empresa especializada em 
fornecimento de Sistema de Gestão de 
Impressões. 

11 
Aprimorar Serviço de 
Armazenamento de 
Arquivos 

Orientar a manutenção e aprimoramento do 
Serviço de Armazenamento de Arquivos em 
servidores de Rede. 

12 
Implantar rotinas de Backup 
de dados. 

Definir e implantar rotinas de Backup dos dados 
armazenados nos servidores de rede. 

13 
Garantir disponibilidade do 
Sistema ERP da 
Administração 

Auxiliar a Secretaria de Administração na 
elaboração do TR para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Sistema ERP.  

14 
Implantar solução edição de 
Arquivos de Escritório 
(Office) 

Motivar processo de aquisição de licenciamento 
ou software livre voltado à edição de arquivos de 
escritório. 

15 
Implantar solução para 
Serviço de E-Mail 
Corporativo 

Motivar processo para licenciamento ou software 
livre para aprimoramento do Serviço de E-mails 
Corporativo. 

16 
Implantar solução para 
Mensageiro Instantâneo 
Corporativo 

Motivar processo para licenciamento ou software 
livre para aprimoramento do Serviço de 
Mensageiro Instantâneo Corporativo. 

17 
Manter serviço de antivírus 
corporativo 

Motivar processo para licenciamento para 
solução em antivírus corporativo 

18 
Implantar solução para 
Software de Gestão de 
Banco de Dados 

Motivar processo para licenciamento ou software 
livre para Gestão de Banco de Dados. 

19 
Aprimorar serviço de 
Suporte à incidentes 
relacionados à TI 

Aprimorar o sistema de suporte da TI com foco em 
governança e melhor atendimento ao usuário 
final. 

AETI: Manter, implantar e aprimorar a infraestrutura de tecnologia. 

Id Ação Tática TI Descrição 

20 Manter serviço de internet 
Motivar a manutenção do contrato existente ou 
contratação de nova empresa especializada no 
fornecimento de serviço de Internet. 

21 
Aprimorar interligações das 
redes locais dos setores 

Motivar a manutenção do contrato existente ou 
contratação de nova empresa especializada no 
fornecimento de enlaces por fibra entre as redes 
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locais dos setores descentralizados da 
Administração. 

22 
Aprimorar solução para 
Firewall 

Motivar a renovação e/ou aquisição de licenças 
(ou nova solução) para equipamento dedicado 
para função de Firewall. 

23 
Adquirir dois servidores de 
rede 

Motivar abertura de processo de licitação para 
aquisição dos servidores de rede, pois os atuais 
se encontram em final do seu ciclo de vida. 

24 
Adquirir um servidor de 
armazenamento 

Motivar abertura de processo de licitação para 
aquisição de servidor de armazenamento para 
possibilitar a implantação e aprimoramento dos 
serviços prestado pela GETI. 

25 
Adquirir Nobreak para 
servidores 

Motivar abertura de processo de licitação para 
aquisição de Nobreak para proteção elétrica dos 
equipamentos do datacenter em substituição aos 
existentes. 

26 Adquirir uma fitoteca. 
Motivar abertura de processo de licitação para  
aquisição da fitoteca tem a finalidade de ampliar 
as possibilidades de Backup de dados 

27 
Reformar as acomodações 
física do Datacenter 

Motivar abertura de processo de licitação para 
adequar as instalações físicas do Datacenter às 
condições ideais de acomodação dos 
equipamentos. 

28 
Reestruturar a rede lógica 
da Sede. 

Motivar abertura de processo de licitação para 
contratação de empresa especializada em 
reestruturação da rede lógica do Prédio Sede da 
Administração. 

AETI: Aprimorar a governança em TI 

Id Ação Tática TI Descrição 

29 
Elaborar instruções 
normativas para TI. 

Publicar Instruções Normativas para utilização 
dos recursos e serviços de TI. 

30 
Criar um banco de dados 
sobre os processos de TI 
identificados. 

Documentar os processos de TI que foram 
identificados.  

31 Desenvolver o PDTI 
Elaborar e formalizar o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação 

32 Desenvolver o PETI 
Elaborar e formalizar o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação 

33 
Realizar pesquisas de 
satisfação periódicas 

Realizar pesquisa de satisfação com os usuários 
da Prefeitura Municipal de Anchieta e publicar 
esclarecimentos a eventuais questionamentos 
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PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI 
 
As priorizações deste PDTI serão revidas obrigatoriamente anualmente, ou quando 
solicitado pela alta administração da PMA. 
 
FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PDTI 
 
Os pontos chaves que define o sucesso ou o fracasso desse PDTI são: 

 Possuir orçamento para a execução das ações priorizadas; 

 Obediência às prioridades aprovadas pela GETI; 

 Monitoramento e controle das ações listadas e priorizadas neste documento. 
 
CONCLUSÃO 
 
A TI deve integrar e institucionalizar boas práticas para garantir suporte aos objetivos 
da Administração. Dessa forma, as ações de TI devem estar alinhadas aos objetivos 
estratégicos da organização, para que as expectativas desta sejam alcançadas. 
A elaboração deste PDTI, assim como outros instrumentos, prova a determinação 
desta Administração em amadurecer sua governança em TI. 
 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação é um passo importante na implantação 
de um processo de governança de tecnologia de informação na Prefeitura de 
Anchieta. Nele são levantadas as necessidades atuais das áreas e as principais ações 
a serem realizadas no sentido de atendê-las.  
 
Com a aprovação deste Plano, deverão ser definidos os planos tático-operacionais 
em conformidade com as ações definidas para cada área temática, o que definirá 
também o processo de dotação orçamentária necessária para a operacionalização do 
planejamento proposto. 
 
Este PDTI busca contribuir em alcançar os objetivos dos oito eixos do Planejamento 
Estratégico da Prefeitura de Anchieta. É importante destacar que este plano é o 
resultado de um processo de amadurecimento institucional, com a participação de 
todos os setores que necessitam da tecnologia da informação. A sua implementação 
deve ser transversal, passando não apenas pela área de TI, mas por todas as áreas 
de gestão da Prefeitura de Anchieta. 
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ANEXO I PDTI – PLANO DE AÇÕES TÁTICAS 
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