
 

  

 

 

-

    

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal 

SEL-DF 

 

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 



Página 1 de 27 
 

COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGTIC 

Instituído pela Portaria nº 53/2016-CACI (Doc SEI-GDF 0967528) 

 

 

 

LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA 

Secretário de Estado de Esporte e Lazer 

 

ANDERSON MOURA E SOUSA 

Subsecretário de Administração Geral 

 

LEONARDO DE MOURA SOARES 

Gerente de Tecnologia da Informação 

Presidente 

 

THIAGO ROBERTO COSTA PADILHA 

Gerente de Material e Patrimônio 

Presidente Substituto 

 

RONALDO PRATES MENDES 

Diretor de Logística 

Membro 

 

FERNANDO BARBOSA ALVES 

Assessor, da Gerência de Tecnologia da Informação 

Membro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 2 de 27 
 

Sumário 
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 4 

1.1. Abrangência .......................................................................................................................................... 5 

1.2. Equipe .................................................................................................................................................... 5 

1.3. Metodologia .......................................................................................................................................... 5 

1.4. Documentos de Referência .................................................................................................................. 7 

2. ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS ........................................................................................................................ 8 

2.1. Estratégias da Organização ................................................................................................................... 8 

2.2. Princípios e Diretrizes ......................................................................................................................... 10 

2.3. Análise do PDTI anterior ..................................................................................................................... 12 

2.4. Análise Do Referencial Estratégico De Ti ........................................................................................... 12 

2.5. Análise da Organização da TI .............................................................................................................. 13 

2.6. Análise SWOT ...................................................................................................................................... 15 

2.7. Estimar Capacidade de Execução Da TI .............................................................................................. 17 

3. LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES .................................................................................................... 17 

3.1. Necessidades de Informação .............................................................................................................. 17 

3.2. Necessidades das Aquisições .............................................................................................................. 18 

3.3. Consolidação do Inventário ................................................................................................................ 22 

4. DEFINIÇÃO DE METAS E AÇÕES .............................................................................................................. 22 

4.1. Metas ................................................................................................................................................... 23 

4.2. Ações de Pessoal ................................................................................................................................. 24 

4.3. Orçamento das Ações ......................................................................................................................... 25 

5. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO ............................................................................................................. 25 

6. GERENCIAMENTO DE RISCOS ................................................................................................................. 26 

7. CONSOLIDAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA ........................................................................................ 27 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 3 de 27 
 

APRESENTAÇÃO 

 

A secretaria foi criada pela lei n° 2.301, de 21 de janeiro de 1999, e por meio de regimento 
interno estabelecido no Decreto nº 20.616, de 21/09/1999, publicado no DODF nº 183, de 22/09/1999. 

 O regimento interno foi, posteriormente, alterado pelos Decretos nº 26.688, de 29/03/2006, 
publicado no DODF de 30/03/2006; nº 27.946, de 14/05/2007, publicado no DODF de 15/05/2007; nº 
28.452, de 20/11/2007, publicado no DODF de 21/11/2007; e nº 30.225, de 30/03/2009, publicado no 
DODF de 02/04/2009. Com essas reestruturações, a Secretaria de Esportes e Valorização da Juventude 
passou a se chamar Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal (SESP). 

 Em 22 de setembro de 2011, por meio do Decreto nº 33.213, de 21/09/2011, a SESP, órgão de 
administração superior, diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, teve sua estrutura 
administrativa alterada tendo como papel a gestão do Desporto no Distrito Federal, cabendo-lhe propor e 
executar políticas públicas e diretrizes para o esporte.  

Em 1º de janeiro de 2015, por meio do Decreto nº 36.236, é criada a Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer, diretamente subordinada ao Governo do Distrito Federal. A estrutura administrativa da 
pasta foi alterada por meio do Decreto nº 36.285 de 20 de janeiro de 2015. 

Com o Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, são alteradas a organização da estrutura 
da Administração Pública do Distrito Federal, e a secretaria passa a se chamar Secretaria de Estado de 
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal. 

Em 1º de janeiro de 2019, por meio do Decreto nº 39.610, renomeia-se novamente a 
secretaria, que passa a ser chamar Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. 

A Secretaria tem como missão garantir e promover o esporte como inclusão social de crianças, 
jovens e adultos, por meio de uma ação conjunta entre o Estado e a sociedade. Ela também apoia o esporte 
amador e de alto rendimento e se propõe a executar políticas públicas e diretrizes para o esporte, e suas 
competências básicas são: 

I - propor e executar as políticas e diretrizes nas áreas de esporte, educação física e recreação e as 
relacionadas à promoção e à valorização da juventude; 

II - desenvolver programas e planos para a prática de esporte, educação física, recreação e valorização 
da juventude; 

III - promover difusão de normas e técnicas voltadas para o esporte, educação física e recreação; 

IV - implementar as decisões de Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal; 

V - gerir os recursos financeiros destinados à promoção do esporte, educação física e recreação; 

VI - incentivar e apoiar a realização de eventos esportivos e recreativos; 

VII - administrar e manter as áreas e instalações integrantes do Centro Poliesportivo Ayrton Senna; 

VIII - estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas relacionados às suas 
áreas de competência; 

IX - expedir registro para o funcionamento de entidades esportivas do Distrito Federal, após a aprovação 
do Conselho; 

X - cumprir e fazer cumprir a legislação esportiva. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem como objetivo apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – PDTI da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal / SEL-DF, 
visando promover o alinhamento das ações de Tecnologia da Informação aos objetivos estratégicos 
institucionais da Secretaria e suprir as necessidades de informação, serviços, infraestrutura, contratação de 
serviços de terceiros, organização e pessoal de TI.  

Este instrumento guarda estreita relação com a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 
do Distrito Federal – EGTI, instituída pelo Decreto n° 37.574, de 26 de agosto de 2016, o qual em seu art. 2° 
estabelece que “[...] compete aos Comitês de Governança de Tecnologia da Informação dos órgãos e 
entidades da Administração Pública do Distrito Federal a designação da equipe de elaboração, a aprovação, 
o monitoramento e a publicação de seus respectivos Planos Diretores de Tecnologia da Informação – PDTI”. 

Ainda no que tange ao regramento vigente, existe a motivação apresentada pelo Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, como solução de melhoria para o GDF: “[...] orientar o complexo distrital sobre a 
importância da implantação e/ou aperfeiçoamento de processo de planejamento estratégico institucional 
(PEI) e de tecnologia da informação e comunicação (PDTI)”, apresentada em sua decisão de nº 6113/2014. 

Encontra-se em vigor no Distrito Federal a Instrução Normativa n° 04 MP/STI, de 11 de 
setembro de 2014, que foi recepcionada por intermédio do Decreto n° 37.667, de 29 de setembro de 2016, 
e dispõe sobre a contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração 
Direta e Indireta do Distrito Federal. Nos termos do art.2º, XXVII, daquele diploma legal, o PDTI pode ser 
definido como um “instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de 
Tecnologia da Informação, que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou 
entidade para um determinado período.”  

Ainda de acordo com a IN 04/2014 – STI/MP, em seu art. 4°, as contratações de TI devem ser 
precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, que, por sua vez, deve guardar 
conformidade com a EGTI e com o plano estratégico do órgão. 

Conforme apresentado, este plano deve garantir que todas as necessidades tecnológicas 
estejam alinhadas com os objetivos estratégicos institucionais definidos no Plano Estratégico Institucional 
(PEI). O PEI, por sua vez, deve estar em consonância com o Mapa Estratégico de Governo. Outro 
importante documento estruturante e norteador das áreas de TI é a EGTI, já citada anteriormente, cuja 
observância é imprescindível. 

Da elaboração deste PDTI, foi realizado um levantamento de demandas junto as unidades da 
SEL/DF, com o intuito principal de garantir que as diretrizes, as estratégias, os projetos e as ações 
apresentados neste Plano expressem e atendam as necessidades e as expectativas de todos aqueles que 
fazem uso de TI na execução das suas funções. 

Desse modo, o objetivo deste PDTI é identificar os meios necessários, como estruturas, 
processos, recursos humanos e materiais, para planejar a sua implementação em nível tático, de forma a 
contemplar o desenvolvimento institucional esperado para os próximos quatro anos, possibilitando que a 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, possa atingir com eficiência e eficácia seus 
objetivos institucionais, assim como o aprimorar seus serviços e processos de TI. 
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1.1. Abrangência 

As diretrizes estabelecidas neste PDTI aplicam-se a todas as unidades administrativas 
existentes ou que venham a surgir durante o período de validade do documento.  

Outrossim, deverá ser observado por todos os colaboradores da SEL-DF, sejam servidores, bem 
como por prestadores de serviço em razão de contrato administrativo, por outros órgãos da Administração 
Pública de qualquer esfera, instituições de ensino ou empresas privadas quando da execução de ações ou 
serviços de TI mediante acordo, contrato, convênio ou termo congênere.  

O PDTI tem validade de 04 (quatro) anos e será revisto, após 01 (um) ano de sua publicação, 
por meio do CGTI, ou a qualquer tempo, quando extremamente necessário, de modo a atualizar as 
diretrizes, planos e principalmente consolidar a proposta orçamentária de TI para o exercício seguinte. 

1.2. Equipe 

Para a elaboração do PDTI participaram os membros da Tabela abaixo: 

NOME FUNÇÃO CARGO 

LEONARDO DE MOURA SOARES Presidente Gerente de Tecnologia da Informação 

THIAGO ROBERTO COSTA PADILHA Presidente Substituto 
– Elaborador 

Gerente de Material e Patrimônio 

RONALDO  PRATES MENDES Membro Diretor de Logística 

FERNANDO BARBOSA ALVES Membro Assessor da Gerência de Tecnologia da 
Informação 

 

1.3. Metodologia 

Para a implementação do presente Plano, a elaboração deste PDTI está baseado no Modelo de 
Referência para Elaboração de PDTI, versão 2.0 de 2015 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG). 

O processo de construção do documento seguiu as seguintes etapas: 

I – Escolher e alocar a Equipe de Elaboração do PDTI – EqEPDTI; 

II – Elaborar a portaria de designação da equipe; 

III – Publicar a portaria de designação da equipe; 

IV – ABRANGÊNCIA: Definir a abrangência e o período de validade do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação – PDTI; 

V – EQUIPE: Definir a equipe que será responsável pela elaboração do PDTI – EqEPDTI; 

VI – METODOLOGIA: Descrever a metodologia a ser utilizada na elaboração do PDTI; 

VII – REFERÊNCIA: Identificar e reunir os documentos que serão utilizados como referência para a 
elaboração do PDTI; 

VIII – ESTRATÉGIAS: Identificar e sistematizar as estratégias e diretrizes estabelecidas nas principais 
políticas e planos governamentais e da organização; 

IX - PRINCIPIOS E DIRETRIZES: Identificar os princípios e as diretrizes que nortearão a elaboração do 
PDTI; 

X – ELABORAÇÃO: Criar o plano de trabalho para elaboração do PDTI – PT-PDTI; 

XI – APROVAÇÃO: Aprovar o plano de trabalho para elaboração do PDTI; 
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XII - ANÁLISE PDTI ANTERIOR: Identificar necessidades de TI a partir do relatório de resultados do PDTI 
anterior – RR-PDTI; 

XIII - REFERENCIAL ESTRATÉGICO: Analisar os documentos referentes aos objetivos estratégicos da área 
de TI; 

IX - ORGANIZAÇÃO DA TI: Analisar a TI organizacional quanto à estrutura, a arquitetura, os processos e 
os recursos de TI; 

X - ANÁLISE SWOT: Analisar os ambientes interno e externo à TI da organização; 

XI - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO: Avaliar o contexto atual da TI e estimar sua capacidade para execução 
de novos projetos e atividades; 

XII - LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES: Elaborar planejamento para o levantamento das 
necessidades de TI junto às áreas demandantes; 

XIII - NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO: Identificar e consolidar as necessidades de informação da 
organização; 

XIV - NECESSIDADES DE SERVIÇOS: Identificar e consolidar as necessidades de serviços de TI da 
organização; 

XV - NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA: Identificar e consolidar as necessidades de infraestrutura de 
TI da organização; 

XVI - NECESSIDADES DE CONTRATAÇÃO: Identificar e consolidar as necessidades de contratação de 
soluções em TI; 

 XVII - NECESSIDADE DE PESSOAL: Identificar e consolidar as necessidades de pessoal de TI da 
organização; 

XVIII - CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO: Consolidar o inventário de necessidades de TI da organização; 

XIX - ALINHAR AS NECESSIDADES: Alinhar as necessidades da TI às estratégias estabelecidas nas 
principais políticas e planos governamentais e do órgão; 

XX - APROVAÇÃO DO INVENTÁRIO: Avaliar e aprovar o Inventário de Necessidades; 

XXI - CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO: Atualizar os critérios de priorização em função do conhecimento das 
necessidades consolidadas; 

XXI - PRIORIZAR NECESSIDADES: Priorizar as necessidades inventariadas; 

XXII - DEFINIR METAS E AÇÕES: Definir metas e ações que contribuam para o alcance das necessidades 
inventariadas; 

XXIII - AÇÕES DE PESSOAL: Planejar ações para dispor de pessoal com competências adequadas em 
quantidade suficiente para se alcançar as metas estabelecidas; 

XXIV: ORÇAMENTO DAS AÇÕES: Realizar a estimativa dos recursos orçamentários necessários para a 
realização das ações do PDTI; 

XXIV: FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO: Identificar fatores ou condições que podem definir o sucesso ou o 
fracasso da execução do PDTI; 

 XXV: GERENCIAMENTO DE RISCOS: Identificar os riscos associados às ações planejadas, realizar a análise 
e planejar respostas; 

XXVI - Consolidar a Minuta do PDTI; 

XXVII - Aprovar a Minuta do PDTI; 

XXVIII - Publicar o PDTI aprovado; 
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1.4. Documentos de Referência 

 

ID DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

DR01 Mapa Estratégico do Governo do Distrito 
Federal 

Representação visual dos objetivos estratégicos do Governo 
do Distrito Federal e de suas relações cruciais, com vistas à 
prestação de serviços públicos de qualidade e à melhoria de 
vida da população. 

DR02 PPA 2016-2019 Instrumento de planejamento dos órgãos e das entidades 
da administração pública distrital direta e indireta, da 
Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, que define diretrizes, programas, ações, objetivos, 
metas e indicadores, com o propósito de viabilizar a 
implementação e a gestão das políticas públicas, em 
conformidade com o Plano Estratégico GDF. 

DR03 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - 
Exercício 2019 

Lei que estabelece as prioridades e metas da administração 
pública, a organização e estrutura dos orçamentos, as 
diretrizes gerais e específicas para elaboração dos 
orçamentos, as disposições relativas a despesas com 
pessoal e encargos sociais, as diretrizes para as alterações e 
execução do orçamento, a política de aplicação do agente 
financeiro oficial de fomento as disposições sobre 
alterações na legislação. 

DR04 Lei Orçamentária Anual - LOA - 2019 Lei que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal 
para o exercício financeiro. 

DR05 Estratégia Geral de Tecnologia da 
Informação do GDF - EGTI - 2016-2019. 

Aprovada pelo Decreto n° 37.574/2016, promove a revisão 
da primeira versão da EGTI do DF, datada do ano de 2012, 
estabelecendo novas diretrizes para o aprimoramento da 
Governança de Tecnologia da Informação do Governo do 
Distrito Federal, alinhado ao Plano Estratégico do GDF, e 
serve de instrumento norteador para a elaboração dos 
PDTI's distritais. 

DR06 Instrução Normativa n° 04/2014 - MP/SLTI. Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de 
Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do 
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e 
Informática (SISP) do Poder Executivo Federal, revogando a 
IN 04/2010, e sendo recepcionada pelo Governo do Distrito 
Federal por meio do Decreto n° 37.667/2016. 

DR07 Resolução n° 02/2014 – JGTIC. Aprova a Política de Segurança da Informação e 
Comunicação (PoSIC) do Governo do Distrito Federal. 

DR08 Política de Segurança da Informação do 
Governo do Distrito Federal – PoSICDF. 

Estabelece diretrizes, princípios, responsabilidades e 
objetivos para a Política de Segurança da Informação e 
Comunicação (PoSIC) do Distrito Federal, a qual deverá ser 
adotada e cumprida por todos os servidores, estagiários, 
prestadores de serviços e demais usuários que utilizam suas 
informações, além de fundamentar todas as ações de 
proteção às informações das Unidades Administrativas do 
Governo do Distrito Federal, em atendimento às 
recomendações do Tribunal de Contas do Distrito Federal e 
de outros órgãos de controle. 

DR09 Guia de Elaboração de PDTIC do SISP, v. 2, Documento da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação/MPOG que dispõe sobre os padrões, 
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ano 2016. orientações, diretrizes e templates para elaboração do 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 

DR10 Decisão n° 2.128/2016 TCDF alerta a SEPLAG, coordenadora do CGTIC, e os demais 
órgãos do complexo, que a efetividade das medidas 
tomadas para o atendimento dos itens II e III da Decisão n.º 
6.113/2014, em especial a publicação da nova EGTI do 
Distrito Federal, será objeto de verificação pela Corte de 
Contas, por meio de acompanhamento/monitoramento da 
avaliação da situação de governança de TIC do Distrito 
Federal, nos termos do item VII da Decisão n.º 6.113/2014. 

DR11 Relatório de Auditoria Operacional nº 
7.0002.13 - NFTI/TCDF 

Auditoria que serviu de fundamento à Decisão n° 
6113/2014 do TCDF, e avaliou a situação de governança de 
TIC no complexo administrativo distrital, levando em 
consideração a aderência da instituição correspondente às 
normas vigentes e às boas práticas de TIC, além dos 
princípios da eficiência e eficácia, de acordo com as 
dimensões de Liderança, Estratégias e Planos, Informações 
e Conhecimento, Pessoas, Processos e Resultados. 

 

2. ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS  
2.1. Estratégias da Organização 

DESCRIÇÃO OBJETIVOS METAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

PESSOAS DE 
TI 

Aprimorar a gestão 
de Pessoas de TI  

 

Fortalecer o quadro 
de pessoal de TI  

 

1.Elaborar e executar plano de capacitação 
destinado ao pessoal de TI alinhado ao PDTI.  

2.Disponibilizar servidores atuantes na área de TI 
para os programas de capacitação do GDF.  

3. Utilizar o banco de talentos de TI do GDF, 
quando disponibilizado pelo CGTIC, com 
informações pertinentes ao pessoal de TI do órgão.  

GESTÃO DE TI  

 

Ter a gestão de 
serviços de TI 
baseada em 
melhores práticas  

 

Implantar 
mecanismos de 
Gestão do 
Conhecimento  

 

4. Documentar as rotinas internas de TI.  

5. Mapear processos internos de TI.  

6. Garantir que, na implantação de qualquer 
solução tecnológica, o conhecimento desta ação 
permaneça sob domínio do órgão para 
continuidade dos serviços.  

Aprimorar gestão de 
serviços de TI  

 

7. Criar, publicar e manter atualizado o catálogo de 
serviços.  

8. Criar, publicar e manter atualizado o inventário 
de ativos de TI.  

9. Implantar ou aprimorar a gestão de incidentes.  

10. Implantar ou aprimorar a gestão de demandas.  

11. Implantar ou aprimorar a gestão de liberação e 
implantação.  

12. Implantar ou aprimorar a gestão de mudança.  

13. Implantar ou aprimorar a gestão de 
fornecedores.  
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14. Implantar ou aprimorar a gestão de projetos.  

Aprimorar 
metodologia de 
desenvolvimento de 
software  

 

15. Cumprir as diretrizes estabelecidas para 
desenvolvimento de software.  

16. Evitar a replicação de dados e buscar a 
interoperabilidade de sistemas.  

Ter segurança da 
informação de TI 
balizada nas boas 
práticas  

 

17. Elaborar e implantar políticas, normas e 
procedimentos complementares à Resolução Nº 
02, de 17 de novembro de 2014.  

18. Cumprir as diretrizes da Política de Segurança 
da Informação do DF.  

19. Hospedar os dados do órgão em ambiente 
seguro, controlado e monitorado.  

GOVERNANÇA 
DE TI  

 

Aprimorar a 
Governança de TI  

 

Implantar 
mecanismos básicos 
de Governança de TI  

 

20. Instituir comitê permanente e atuante de TI, 
baseado no Guia de Comitê de TIC do SISP.  

21. Elaborar e publicar o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação - PDTI, baseado no Guia 
de Elaboração de PDTI do SISP.  

22. Executar o PDTIC conforme o Planejamento.  

23. Criar uma estrutura organizacional de TI que 
inclua a participação da TI nas decisões 
estratégicas da unidade administrativa.  

Ter o processo de 
contratação de TI 
baseados nas 
melhores práticas.  

 

24. Priorizar compras compartilhadas visando à 
economicidade para o Estado.  

25. Verificar disponibilidade de infraestrutura de TI 
(sistemas estruturantes, serviços corporativos de 
TI, bem como a rede metropolitana de 
comunicação corporativa) com o SUTIC/SEPLAG 
antes de efetuar qualquer contratação do tipo, 
com vistas à economicidade do Estado, conforme 
Legislação em vigor.  

26. Assegurar que as atividades terceirizadas de TI 
sejam coordenadas por servidores efetivos do GDF.  

Reduzir riscos 
inerentes às 
atividades de TI  

 

27. Criar e aprimorar gestão de riscos  

 

ENTREGA DE 
VALOR  

 

Promover serviços de 
qualidade ao cidadão  

 

Aprimorar o uso da TI 
como canal de 
comunicação e 
participação do 
cidadão  

 

28. Estimular o desenvolvimento de aplicações que 
ofereçam serviços ao cidadão em plataformas 
móveis.  

29. Aumentar o portfólio de serviços eletrônicos.  

Ser transparente na 
gestão de TI  

 

30. Ampliar o acesso às informações 
disponibilizando informações no portal de dados 
abertos do Distrito Federal.  
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2.2. Princípios e Diretrizes 

Princípios e Diretrizes são regras gerais que norteiam os conceitos de uma matéria, orientando 
uma tomada de decisão. Assim, neste caso, representam as estratégias relevantes com as quais a TI deve se 
alinhar. 

Usamos como base para definição dos princípios e diretrizes, os critérios de priorização e os 
macros desafios apresentados no PLANO PLURIANUAL DO DISTRITO FEDERAL para o quadriênio 2016-2019, 
critérios de prazos, criticidade e impacto na realização ou não das necessidades levantadas, bem como os 
critérios para aceitação dos riscos. 

Estão apresentados na tabela abaixo e serão observados e seguidos durante toda a execução 
do proposto neste PDTI, pois são eles que permearão todas as decisões ao longo do processo de execução 
das ações aqui apresentadas. 

As diretrizes são as linhas segundo as quais se traça um plano para atingir uma finalidade. 
Portanto, as diretrizes que serão as instruções para alcançar os objetivos do PDTI são as seguintes: 

 

ID PRINCÍPIO ORIGEM PODE SER UTILIZADO 
COMO CRITÉRIO DE 

PRIORIZAÇÃO 

PR01 Participação social como importante instrumento de 
interação entre o Estado e o cidadão com vistas à 
efetividade das políticas públicas 

PPA 2016-2019 SIM 

PR02 Incorporação da dimensão territorial na orientação da 
alocação dos investimentos 

PPA 2016-2019 SIM 

PR03 Valorização do conhecimento sobre as políticas públicas na 
elaboração dos Programas Temáticos 

PPA 2016-2019 SIM 

PR04 Estabelecimento de parcerias com a União, os Estados, os 
Municípios, a iniciativa privada e a sociedade civil, visando 
ao somatório de esforços para o alcance de objetivos 
comuns 

PPA 2016- 2019 SIM 

PR05 Foco na efetividade, entendida como desempenho quanto 
à transformação de uma realidade, que aponta mudanças 
socioeconômicas, ambientais ou institucionais necessárias e 
que deverão decorrer das políticas públicas 

PPA 2016-2019 SIM 

PR06 Foco na eficácia, relacionada com a dimensão tática do 
Plano, entendida como a incorporação de novos valores às 
políticas públicas e a entrega de bens e serviços ao público 
correto, de forma adequada, no tempo e no lugar 
apropriados; 

PPA 2016-2019 SIM 

PR07 Aperfeiçoamento das diretrizes para a alocação 
orçamentária mais eficiente e a priorização dos 
investimentos; 

PPA 2016-2019 SIM 

PR08 Responsabilização compartilhada para realização dos 
Objetivos e alcance das Metas de cada Programa Temático 

PPA 2016-2019 SIM 

PR09 Aproveitamento das estruturas de monitoramento e 
avaliação existentes, com foco na busca de informações 
complementares 

PPA 2016-2019 SIM 

PR10 Consideração das especificidades de implementação de PPA 2016-2019 SIM 
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cada política pública e da complementaridade entre elas 

PR11 Articulação e cooperação interinstitucional para fins de 
produção e organização das informações relativas à gestão; 

PPA 2016-2019 SIM 

PR12 Geração de informações para subsidiar a tomada de 
decisões 

PPA 2016-2019 SIM 

PR13 Aprimoramento do controle público sobre o Estado PPA 2016-2019 SIM 

 

Abaixo, seguem as diretrizes e objetivos estratégicos que podem ser utilizados como critério 
de priorização. 

 

ID DIRETRIZES PRIORIZAÇÃO OBJETIVOS 

DR01 Todos por Brasília Tornar o cidadão protagonista na formulação e 

controle de políticas públicas. 

Tornar o servidor público elemento fundamental 
para a implementação da estratégia do Governo. 

6203 - Gestão para 
resultados 

DR02 Governo ético, 
transparente e com 
foco em resultados 

Assegurar o equilíbrio fiscal para garantir a 
capacidade de investimento do Governo. 

Dotar o Governo de mecanismos que ampliem a 
capacidade de execução e de gestão para resultados. 

6203 - Gestão para 
resultados 

6204 -Atuação 
Legislativa 

DR03 Território planejado e 
estruturado 

Ampliar o acesso a serviços públicos de 
infraestrutura com qualidade e regularidade. 

Promover o planejamento, ordenamento e 
regularização territorial de forma integrada e 
sustentável. 

6216 - Mobilidade 
Integrada e Sustentável 

6208 - Território da 
Gente 

DR04 Economia mais 
competitiva 

Promover ambiente favorável ao desenvolvimento 
de negócios e à geração de emprego e renda. 

Tornar Brasília destaque em ciência, 
desenvolvimento tecnológico e inovação 

6207 - Brasília 
Competitiva 

DR05 Viver bem, direito de 
todos 

Promover a cidadania, a proteção e a inclusão social. 

Democratizar o acesso a atividades esportivas e de 
lazer. 

6217 – Segurança 
Pública com Cidadania 

6206 - Cidade do Esporte 
e Lazer 
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2.3. Análise do PDTI anterior 

 

O presente trabalho é o primeiro PDTI da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, não 
existindo publicações anteriores. 

Devido à necessidade de atualizar as informações deste PDTI, bem como aprimorá-lo de modo 
que estejam aderentes às recomendações do CGTIC do Distrito Federal e demais instruções da Secretaria 
de Esporte e Lazer, as revisões gerais serão realizadas uma vez por ano. As revisões pontuais serão 
realizadas conforme a necessidade de se realizar o replanejamento das ações para aquisições de bens e 
serviços de TI prioritários e de maior urgência. 

O processo de revisão e aprovação do PDTI será conduzido conforme representando abaixo: 

 
 

 

 

2.4. Análise Do Referencial Estratégico De Ti 

Todas as ações de TI devem ser norteadas, em última análise, por sua missão, visão e valores. 
A missão reflete o objetivo, conduta e o diferencial que a entidade procura passar para seus produtos e 
serviços. A visão é o modo como aquela organização pretende ser vista por seus funcionários e clientes. Já 
os valores são princípios e diretrizes morais e éticas que pautam as condutas e ações da entidade, tanto em 
relação ao público externo, como em relação aos seus integrantes.  

O objetivo principal do PDTI consiste em promover o alinhamento estratégico entre as ações 
de TI de determinado órgão ou entidade às metas, diretrizes e objetivos traçados pela alta Administração.  

Nesse sentido, para que haja uma perfeita consonância entre as ações de TI e as estratégias 
organizacionais, faz-se necessário o levantamento de todos os instrumentos capazes de nortear e 
direcionar atuação da área de TI, possibilitando a definição das estratégias e do plano de ação para 
implantá-las, em conformidade com o planejamento institucional.  

 

ELABORAÇÃO

REVISÃO

ANÁLISE DO 
CENÁRIO

APROVAÇÃO

•Quem: CGTI
•Quando: Ao final de cada vigência

•Quem: CGTI
•Quando: Anualmente sempre que forem 
feitas atualizações

•Quem: CGTI
•Quando: Ao final da vigência do PDTTI

•Quem: Colegiado ou CGTI
•Quando: Ao final da vigência do PDTI 
anterior e das revisões
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a) Objetivo Institucional 

ID DESCRIÇÃO 

OI1  Buscar maior celeridade na prestação de serviços.  

OI2  Aprimorar técnicas de gestão de processos.  

OI3  Fortalecer a transparência institucional e facilitar o acesso às informações de caráter público.  

OI4  Aperfeiçoar a comunicação com a sociedade.  

OI5  Aprimorar a gestão administrativa.  

OI6  Aperfeiçoar os recursos tecnológicos.  

OI7  Aperfeiçoar a gestão de pessoas.  

OI8  Dar maior transparência de suas ações.  

 

b) Objetivos Estratégicos de TI 

 

ID DESCRIÇÃO 

OE1  Garantir que os recursos sejam aplicados em projetos aderentes às necessidades da SEL-DF.  

OE2  Garantir que os projetos sejam devidamente gerenciados e que visem a entrega de soluções seguras e com a 
melhor relação custo-benefício.  

OE3  Garantir um fluxo contínuo e gerenciado de entregas ao longo dos projetos para otimizar a geração de 
benefícios, reduzir riscos de não utilização da solução e evitar falhas nos serviços de TI.  

OE4  Aprimorar os processos de TI, alinhada aos objetivos da SEL-DF e aderente às normas e aos padrões 
definidos.  

OE5  Restaurar os serviços indisponíveis com eficiência.  

OE6  Reduzir o número de falhas nos serviços.  

 

 

2.5. Análise da Organização da TI 

 

a) Estrutura Administrativa 

 

16.1. Coordenação De Gestão, Logística E Recursos Humanos  

16.1.1. Diretoria De Logística  

16.1.1.1. Gerência De Documentação Administrativa  

16.1.1.2. Gerência De Tecnologia Da Informação  

16.1.1.3. Gerência De Material E Patrimônio  

16.1.1.3.1. Núcleo De Material  

16.1.1.3.2. Núcleo De Patrimônio  
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b) Atribuições 

 

À Gerência de Tecnologia da Informação, unidade orgânica de supervisão e execução, 
subordinada à Diretoria de Logística, compete: 

I - Participar e presidir do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação para aprovação do PDTI; 

II - Acompanhar e subsidiar a elaboração da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI em 
conjunto com o órgão central (SETIC), revisada e publicada anualmente, para servir da elaboração do 
PDTI da secretaria; 

III - Participar do Plano Estratégico Institucional – PEI, para orientar as ações, atividades, projetos, 
programas, indicadores e metas de gestão, assim como a elaboração dos demais planos e a identificação 
de oportunidades de inovação da Secretaria; 

IV - Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, para aprovação do Comitê e subsidiar no 
planejamento das contratações; 

V - Participar da Equipe de Planejamento da Contratação para acompanhar, apoiar e realizar, todas as 
atividades das fases de contratação; 

VI - Implantar, planejar e administrar a política de segurança da informação da Secretaria e executar 
ações que zelem pela segurança das informações no ambiente informatizado da Secretaria; 

VII - Promover a pesquisa e a atualização tecnológica do ambiente computacional e de telefonia da 
Secretaria; 

VIII - Planejar e promover as atividades de instalação, manutenção de equipamentos, softwares e 
sistemas de administração de rede e de suporte na tecnologia da informação e comunicação; 

IX - Definir e administrar a estrutura lógica de acesso de usuários, inclusive quanto aos aspectos de 
segurança, permissões e níveis de habilitação e manter e organizar usuários, grupos e seus respectivos 
acessos à rede de dados e a internet; 

X - Propor, analisar e implantar soluções de sistemas para suporte aos usuários; 

XI - Instalar, configurar, distribuir, remanejar, atualizar e controlar os recursos de hardware e softwares, 
especialmente licenças, e manter atualizado o seu respectivo inventário; 

XII - Planejar, implantar e administrar os projetos de infraestrutura e conectividade das redes da 
Secretaria e projetar e definir o local de instalação dos racks, switches, roteadores, pontos de energia e 
pontos de rede nas unidades da Secretaria; 

XIII - Supervisionar e controlar a rede física e lógica de comunicação de dados e voz, prestando suporte 
técnico especializado às diversas unidades da Secretaria; 

XIV - Acompanhar a execução de rotinas de coleta, processamento, disseminação e padronização de 
dados e também a conversão de arquivos junto aos usuários do Sistema de Informática; 

XV - Propor e orientar o treinamento e a reciclagem dos servidores; 
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c) Organograma 

 
 

2.6. Análise SWOT 

Uma ferramenta de gestão negocial bastante utilizada é a Análise SWOT. O termo SWOT é uma 
sigla em inglês, que representa um acrônimo de Forças (Strenghts), Fraquezas (Weaknesses), 
Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).  

Muitas empresas a utilizam para se tornarem competitivas e conseguirem explorar suas forças 
e oportunidades e identificar fraquezas e ameaças.  

A técnica é creditada a Albert Humphrey, que liderou um projeto de pesquisa na Universidade 
de Stanford nas décadas de 1960 e 1970, usando dados da revista Fortune sobre as 500 maiores 
corporações. 

A análise é dividida em duas partes: o ambiente externo a TI (oportunidades e ameaças) e o 
ambiente interno a TI (pontos fortes e pontos fracos): 
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Pontos fortes: características positivas, internas, que a TI pode explorar para atingir suas 
metas. Referem-se às habilidades, capacidades e competências básicas da organização, que atuam em 
conjunto para ajudar a alcançar suas metas e objetivos. 

Pontos fracos: características negativas, internas, que podem restringir o desempenho da TI. 
Referem- se à ausência de capacidades ou habilidades críticas. São, portanto, deficiências e características 
que devem ser superadas ou contornadas, para que a TI possa alcançar o nível de desempenho desejado. 

Oportunidades: características do ambiente externo, não controláveis pela TI, com potencial 
para ajudar a organização a crescer e atingir ou exceder as metas planejadas. 

Ameaças: características do ambiente externo, não controláveis pela TI, que podem impedi-la 
de atingir as metas planejadas e comprometer o crescimento organizacional. 

 

MATRIZ SWOT 

Forças  

Equipe com forte experiência prática acumulada;  

Posicionamento proativo da equipe para 
solucionar os problemas de TI;  

Parcerias estratégicas entre Secretarias e órgãos 
do governo Distrital e Federal;  

Maior reconhecimento da importância da TI pela 
alta administração;  

Bom ambiente de trabalho;  

Equipe técnica comprometida; 

Decreto nº 37.667/2016 que recepcionou a IN 
04/2014 – e confere a responsabilidade de 
expedir normas complementares sobre os 
procedimentos para contratação de TI ao CGTIC. 

Fraquezas  

Insuficiência de quadro técnico;  

Inexistência de carreira de TI e falta de gratificação específica, 
que impedem o recrutamento de novos servidores e aumentam 
a rotatividade de pessoal; 

Orçamento deficitário, dificultando a execução de novos 
projetos e a continuidade dos serviços existentes;  

Espaço físico inadequado;  

Falta de política de capacitação técnica dos servidores da TIC;  

Falta de documentação e mapeamento dos processos de 
trabalho;  

Governança de TI deficiente;  

Baixa divulgação do papel institucional da SUTIC; 

Incapacidade operacional para atender a novas demandas. 

Oportunidades  

Fortalecimento institucional;  

Secretarias com necessidade de informatização;  

Conjuntura atual estimulando consumo de 
tecnologia;  

Modernização dos serviços públicos;  

Reconhecimento pelos órgãos de controle que a 
TI pública deve ser valorizada;  

Expansão da Rede GDFNET e do Datacenter 
Corporativo do DF; 

Parcerias com outras Unidades Administrativas, 
Órgãos e Empresas Públicas para o 
compartilhamento de conhecimento e 
experiências;  

Estratégia Geral de TI atualizada.  

 

Ameaças  

Terceirização da gestão de TI corporativa;  

Mudança de direcionamento político;  

Resistência a mudanças;  

Morosidade dos trâmites administrativos;  

Afastamento da alta administração;  

Falta de regulamentação e políticas de TIC;  

Contingenciamento orçamentário;  

Ausência de recursos orçamentários e financeiros, 
permanentes, para custeio da manutenção da infraestrutura 
tecnológica corporativa do Complexo Administrativo do GDF 
(Datacenter do GDF, Rede GDFNet e Sistemas Corporativos);  

Alta rotatividade dos servidores técnicos.  
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2.7. Estimar Capacidade de Execução Da TI 

Durante a avaliação do contexto atual da TI, a fim de estimar sua capacidade para execução de 
novos projetos e atividades de suporte ao usuário, acesso à internet, serviço de impressão, estações de 
trabalho, serviço de e-mail institucional e portal da SEL, tem-se que, muito embora os recursos e serviços 
de TI atualmente disponíveis supram minimamente as necessidades dos servidores para o exercício das 
suas atividades diárias, muitas melhorias precisam ser realizadas no que diz respeito aos problemas 
encontrados nos seguintes pontos: 

1. Equipe reduzida de servidores no suporte ao usuário, causando atrasos no atendimento dos 
chamados abertos;  

2. Lentidão e indisponibilidade eventuais do acesso à internet;  

3. Número reduzido de impressoras multifuncionais;  

4. Microcomputadores não atende a demanda;  

6. Portal da SEL-DF pouco divulgados e difundidos entre os servidores devido a pouca interação entre os 
usuários e informações úteis; 

7. Ausência de ferramenta de monitoramento corporativo e automatizada que permita a diminuição nos 
tempos de resposta aos incidentes;  

8. Ausência de mecanismos e especialistas em controle de qualidade da rede e planejamento de 
melhorias e inovações;  

9. Falta de capacitação contínua nas tecnologias emergentes e que compõem as soluções atuais;  

 

3. LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 
 

3.1. Necessidades de Informação 

A estratégia elaborada para o levantamento das necessidades de TI da SEL-DF foi a realização 
de entrevistas em nível das Coordenações e Diretorias que compõem a estrutura de cada uma de suas 
Subsecretarias.  

Esta escolha se deu ao fato das Coordenações e Diretorias serem o ponto intermediário entre 
os níveis operacionais e estratégicos, onde a percepção dessas necessidades contemplaria esses dois 
aspectos. Depois de colhidas todas as necessidades elencadas pelos Coordenadores e Diretores, estas 
foram submetidas aos respectivos Subsecretários, que procederam à avaliação, validação e priorização das 
mesmas.  

O inventário de necessidades compila e organiza todas as necessidades das Subsecretarias 
levantadas durante as fases de preparação e diagnóstico do PDTI, representando a composição do 
inventário de necessidades. 

São as necessidades oriundas da execução de cada um dos processos negociais da organização, 
sendo assim entendidos aqueles processos que constituem o conjunto de atividades por meio das quais a 
organização se estrutura com o intuito de realizar suas atribuições. Como se demonstrará à frente, as 
necessidades de negócio fazem parte de um conjunto de fatores determinantes das necessidades 
estruturantes de TI (serviços, infraestrutura, contratação e pessoal de TI).  
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3.2. Necessidades das Aquisições 

ITEM NECESSIDADE QTD DESCRIÇÃO 
1 Equipamentos 300 COMPUTADOR (CPU) 
2 Equipamentos 600 MONITOR 23" 
3 Equipamentos 600 KIT TECLADO PADRÃO ABNT2 E MOUSE ÓTICO 
4 Equipamentos 50 NOTEBOOK 
5 Equipamentos 20 IMPRESSORA BULK INK 
6 Equipamentos 60 IMPRESSORA LASER 
7 Equipamentos 20 IMPRESSORA DE ETIQUETA (TIPO ZEBRA) 
8 Equipamentos 2 IMPRESSORA DE CRACHÁ 
9 Equipamentos 10 SCANNER DE MESA 

10 Equipamentos 1 MONITOR VIDEO WALL 
11 Equipamentos 6 TV 42" 
12 Serviço 200 TELEFONIA VOIP 
13 Serviço 50 CELULAR COM CHIP E DADOS MÓVEIS 
14 Serviço 50 TABLET COM CHIP E DADOS MÓVEIS 
15 Equipamentos 20 NOBREAK 
16 Equipamentos 30 HD PARA SUBSTITUIÇÃO 
17 Equipamentos 30 MEMÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO 
18 Equipamentos 30 FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO 
19 Equipamentos 100 HD SSD 
20 Equipamentos 40 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 
21 Equipamentos 40 LEITOR BIOMÉTRICO 
22 Equipamentos 40 LEITOR DE CARTÃO MAGNÉTICO 
23 Equipamentos 40 WEBCAM 
24 Equipamentos 10 CABO DE REDE (CAIXA) 
25 Equipamentos 50 CABO HDMI 
26 Equipamentos 500 PATCH CORD 
27 Equipamentos 50 CABO EXTENSOR USB 
28 Equipamentos 10 CABO FIBRA OTICA 
29 Equipamentos 300 CABO DVI PARA MONITOR 
30 Equipamentos 50 CABO DISPLAY PORT 
31 Equipamentos 10 CABO CONSOLE  
32 Equipamentos 5 PASSADOR DE CABO DE  REDE 
33 Equipamentos 300 ADAPTADOR DE TOMADA AMERICANA / EUROPEU / UNIVERSAL PARA 

PADRÃO BRASILEIRO 2PINOS 10A 

34 Equipamentos 20 CABO DE ENERGIA PADRÃO 
35 Equipamentos 30 SWITCH LAYER 3 100/1000 48 PORTAS 
36 Equipamentos 20 RACK PARA SWITCHES 
37 Equipamentos 20 MONITOR E TECLADO EM GAVETA PARA RACK  
38 Equipamentos 20 ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK 
39 Equipamentos 200 PATCH PANEL 
40 Equipamentos 60 PDU ELÉTRICO PARA RACKS 
41 Equipamentos 20 ROTEADOR 
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42 Equipamentos 50 ACCESS POINT 
43 Equipamentos 30 UNIDADE GBIC 
44 Equipamentos 10 SERVIDOR 
45 Equipamentos 2000 RJ45 
46 Equipamentos 5 ALICATE CRIMPAR RJ45 DECAPADOR DE FIOS 
47 Equipamentos 5 SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE  
48 Equipamentos 5 ZUMBIDOR (LOCALIZADOR DE CABO) 
49 Equipamentos 100 FILTRO DE LINHA PADRÃO BRASILEIRO 
50 Equipamentos 5 TESTADOR DE TENSÃO 
51 Equipamentos 5 TESTADOR DE CABO DE REDE 
52 Equipamentos 2 FERRO DE SOLDA 
53 Equipamentos 5 PARAFUSADEIRA 
54 Equipamentos 10 FRAGMENTADORA DE PAPEL 
55 Equipamentos 5 APRESENTADOR LASER POINT PARA SLIDES 
56 Equipamentos 5 ROTULADOR ELETRÔNICO 
57 Equipamentos 6 WALKIE TALKIE COM ALCANCE > 45KM 
58 Equipamentos 10 KIT DE SENSORES E PLACA CONTROLADORA TIPO ARDUÍNO/RASPBERRY 
59 Equipamentos 2 COMPRESSOR DE AR PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTO 
60 Equipamentos 10 PINCEL 
61 Equipamentos 5 KIT FERRAMENTAS 
62 Equipamentos 200 ESTABILIZADOR 
63 Equipamentos 100 PENDRIVE 
64 Equipamentos 10 HD EXTERNO 
65 Equipamentos 2 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA 
66 Equipamentos 20 KIT DE MONITORAMENTO DE VIGILÂNCIA CFTV COM REPRODUÇÃO EM 

TEMPO REAL E BUSCA AVANÇADA 

67 Equipamentos 20 DVR MULT HD GRAVAÇÃO EM 1080P OU 720P 
68 Equipamentos 100 CAMERA INFRAVERMELHO HD 
69 Equipamentos 20 HD PARA GRAVAÇÃO DOS VIDEOS  
70 Equipamentos 10 CABO COAXIAL BIPOLAR 
71 Equipamentos 200 CONECTOR BNC MACHO 
72 Equipamentos 200 CONECTOR P4 MACHO COM BORNE 
73 Equipamentos 20 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
74 Equipamentos 100 PLACA "SORRIA VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO" 
75 Equipamentos 40 PAINEL DE LED PARA PLACAR POLIESPORTIVO 
76 Equipamentos 3 PROJETOR COM TELA E SUPORTE  
77 Equipamentos 4 TELÃO PARA GINÁSIO 
78 Equipamentos 56 CATRACA ELETRÔNICA 
79 Equipamentos 20 AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE 

COMPUTADORES 

80 Equipamentos 20 AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 
TELEFONIA 

81 Equipamentos 1 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALA COFRE 
82 Equipamentos 1 FECHADURA ELETRÔNICA PARA SALA COFRE 
83 Equipamentos 40 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
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84 Software 300 WINDOWS 10 PRO OU SUPERIOR 
85 Software 300 OFFICE 2016 OU SUPERIOR 
86 Software 300 ANTIVIRUS 
87 Software 2 SOFTWARE MONITORAMENTO DE REDE 
88 Software 300 SOFTWARE PARA ACESSO REMOTO 
89 Software 5 AUTOCAD 
90 Software 20 PACOTE ADOBE 
91 Software 20 COREL DRAW 
92 Software 20 VISUAL STUDIO 
93 Software 10 PHPSTORM 
94 Software 20 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
95 Software 20 SOFTWARE PARA PROTOTIPAGEM DE SISTEMAS 
96 Software 20 SOFTWARE PARA DIAGRAMA UML 
97 Software 20 MICROSOFT AZURE - COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
98 Software 10 SQL SERVER 
99 Software 10 ORACLE 

100 Cursos 10 DESENVOLVIMENTO DE APPS ANDROID 
101 Cursos 10 DESENVOLVIMENTO DE APPS IOS 
102 Cursos 10 CURSO PACOTE ADOBE 
103 Cursos 10 COREL DRAW 
104 Cursos 10 C# 
105 Cursos 10 PHP 
106 Cursos 10 JAVASCRIPT 
107 Cursos 10 HTML E CSS 
108 Cursos 10 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
109 Cursos 10 DESIGN UX 
110 Cursos 10 UML 
111 Cursos 10 AZURE 
112 Cursos 10 ASP.NET MVC 
113 Cursos 10 NODE 
114 Cursos 10 ANGULAR 
115 Cursos 10 KOTLIN 
116 Cursos 10 JAVA 
117 Cursos 10 REACT 
118 Cursos 10 WORDPRESS 
119 Cursos 10 PYTHON 
120 Cursos 10 SQL 
121 Cursos 10 MY SQL 
122 Cursos 10 SQL SERVER 
123 Cursos 10 MONGODB 
124 Cursos 10 ORACLE 
125 Cursos 10 APACHE 
126 Cursos 10 TESTE DE SOFTWARE 
127 Cursos 10 AMAZON AWS 
128 Cursos 10 MACHINE LEARNING 
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129 Cursos 10 AGILE 
130 Cursos 10 SCRUM 
131 Cursos 10 BIG DATA 
132 Cursos 10 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
133 Cursos 10 PYSPARK 
134 Cursos 10 GO LANG 
135 Cursos 10 MICROSERVIÇOS 
136 Cursos 10 DEVOPS 
137 Cursos 10 GIT E GITHUB 
138 Cursos 10 MAVEN 
139 Cursos 10 DOCKER 
140 Cursos 10 RUBY ON RAILS 
141 Cursos 10 ARDUÍNO 
142 Cursos 10 MICROSOFT AZURE 
143 Cursos 10 LGPD (LEI DA PROTEÇÃO DE DADOS) 
144 Cursos 10 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
145 Cursos 10 PROTEÇÃO DIGITAL E AUTORAL 
146 Cursos 10 COPYRIGHT DIGITAL 
147 Cursos 10 REGISTRO DE PATENTES 
148 Cursos 10 TRADEMARK 
149 Certificações 10 Oracle Certified Professional Advanced PL/SQL 
150 Certificações 10 AWS Certified Solutions Architect – Associate 
151 Certificações 10 .NET 
152 Certificações 10 CISCO - CISSP 
153 Certificações 10 CISCO - CCNA 
154 Certificações 10 CISCO - CCNP 
155 Certificações 10 CISCO - CCIE 
156 Certificações 10 ITIL 
157 Certificações 10 COBIT 
158 Certificações 10 FURUKAWA 
159 Certificações 10 MICROSOFT - AZURE 
160 Certificações 10 MICROSOFT - MCSD 
161 Certificações 10 MICROSOFT - MCSE 
162 Certificações 10 MICROSOFT - MCSA 
163 Certificações 10 MICROSOFT - MTA 
164 Certificações 10 ZEND PHP 
165 Certificações 10 JAVA 
166 Certificações 10 ASSOCIATE ANDROID DEVELOPER 
167 Certificações 10 VMware VCP-Cloud 
168 Certificações 10 CompTIA Mobility+ 
169 Certificações 10 CompTIA A+ 
170 Certificações 10 CompTia Network+ 
171 Certificações 10 CompTia Security+ 
172 Certificações 10 DELL - EMC 
173 Certificações 10 Certificação COBIT 
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174 Certificações 10 Certificação PMP 
175 Certificações 10 Certificação Python 
176 Certificações 10 PMP 
177 Certificações 10 PMBOK 
178 Certificações 10 PMI 

 

 

3.3. Consolidação do Inventário 

 

a) O inventário das necessidades de TI da SEL-DF foram consolidadas e alinhadas às estratégias 
estabelecidas no processo “2.1 Estratégias da Organização”, e nas principais políticas e planos 
governamentais e do órgão, considerando:  

- As ações pendentes da não realização do PDTI anterior;  

- As demandas decorrentes da consulta realizada com as áreas correlatas;  

- As necessidades de infraestrutura para manutenção e continuidade dos serviços de TI. 

b) Reavaliamos a consolidação das necessidades levantadas de todos os itens inventariados, 
considerando aspectos como: 

- Redundância entre as necessidades identificadas; 

- Incoerência entre as necessidades identificadas; 

- Possibilidade de agrupamento de necessidades semelhantes; 

- Interdependências entre as necessidades. 

 

4. DEFINIÇÃO DE METAS E AÇÕES 

 

O planejamento de TI constitui um processo norteador para a execução das ações de TI do 
órgão. Visa conferir foco à atuação da área de TI, apresentando estratégias e traçando planos de ação para 
implantá-las, de modo a possibilitar o direcionamento de esforços e recursos para o atendimento das 
necessidades levantadas na fase de diagnóstico.  

O Guia de Elaboração de PDTI do SISP observa que o relacionamento entre as necessidades, 
metas e ações não ocorre necessariamente por meio de uma relação “um para um”. Ou seja, uma 
necessidade pode ser satisfeita com o alcance de uma ou mais metas, assim como uma meta pode ser 
alcançada com a execução de uma ou mais ações. Também pode ocorrer de uma necessidade ser atendida 
por uma meta compartilhada, que também atenda outra necessidade e, da mesma forma, as ações. A meta 
é mais concreta que a necessidade e, por isso, é mais simples sua visualização. Dessa forma, buscamos 
definir metas cujo atingimento seja possível e ações claramente relacionadas, de forma pragmática.  

Nesse sentido, nesta fase do PDTIC da SEL-DF, serão planejadas as metas a serem alcançadas, 
monitoradas através dos respectivos indicadores, e as ações que serão realizadas para o seu cumprimento. 
O conjunto de quadros abaixo apresenta o plano inicial definido para cada uma das metas estabelecidas. 
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4.1. Metas 

 

META Modernização, Ampliação e Sustentação da Infraestrutura – Equipamentos e Software  

 

INDICADOR % de modernização de soluções de computação pessoal 

 

2019 10% 2020 30% 2021 30% 2022 30% 

AÇÕES 

A1  Contratar serviços de impressão  

A3  Contratar solução para rede wi-fi  

A4  Ampliar a velocidade da internet  

A5  Adquirir microcomputadores  

A6  Contratar serviço de digitalização em larga escala com solução de reconhecimento de caracteres (OCR)  

A7  Contratar serviço de impressão em grandes dimensões (Plotter)  

A8  Adquirir licenças de software para desenho técnico (CAD)  

A9  Adquirir impressoras térmicas  

A10  Adquirir licenças de software originais Windows e Office  

A11  Adquirir licença de software para edição de imagens e vídeos  

 

META Modernização e Sustentação dos Sistemas – Cursos e Certificações 

 

INDICADOR % de execução das ações planejadas  

 

2019 0% 2020 20% 2021 40% 2022 40% 

AÇÕES 

A1  Avaliar viabilidade de desenvolvimento ou aquisição de solução para solução de gestão de pessoas  

A2  Avaliar viabilidade de desenvolvimento ou aquisição de solução para gestão do processo de capacitação 
dos servidores  

A3  Avaliar viabilidade de desenvolvimento ou aquisição de solução para gestão de folha de pagamento  

A4  Avaliar viabilidade de desenvolvimento ou aquisição de solução para gestão de competências dos 
servidores  

A5 Avaliar viabilidade de desenvolvimento ou aquisição de solução para o Sistema de Fiscalização de 
Contratos Corporativos  

A6 Avaliar viabilidade de desenvolvimento ou aquisição de solução para contratos corporativos  

A7 Avaliar viabilidade de desenvolvimento ou aquisição de solução para frota de veículos 

A8 Avaliar viabilidade de desenvolvimento ou aquisição de solução para gestão da conformidade dos 
convênios 

A9 Avaliar viabilidade de desenvolvimento ou aquisição de solução para compras e licitações 
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4.2. Ações de Pessoal 

 

O treinamento e a capacitação dos servidores da TI da SEL-DF, buscará atingir os seguintes 
objetivos:  

 

ID CURSO OBJETIVO 

C01 Infraestrutura de Redes Prover os conhecimentos necessários à execução dos procedimentos 
básicos para a manutenção da infraestrutura em funcionamento, em 
caráter precário, quando de eventual suspensão no fornecimento de 
serviços pelas empresas terceirizadas 

C02 Gestão de Contratos Gerir contratos de TI, em conformidade com à IN/04 e às demais normas 
relacionadas.  

C03 Modelagem de Dados Utilização de ferramentas de modelagem de dados e para a execução dos 
procedimentos básicos de administração de bancos de dados 

C04 Gestão de Segurança da 
Informação 

Capacitar os servidores em Gestão de Segurança da Informação 

C05 Knowledge-Centered Support  

 

Proporcionar Centros de Suporte e Service Desk um conjunto de ações 
práticas para capturar, armazenar e reutilizar com sucesso o 
conhecimento utilizado pelo seus técnicos na solução dos chamados 

C06 Gerenciamento de Projetos de 
TI  

 

Gerenciar projetos por meio da utilização das melhoras práticas de gestão 
de projetos, promover o melhor alinhamento dos projetos de TI aos 
objetivos institucionais.  

C07 Fundamentos de Governança 
de TI  

Capacitar na análise dos impactos estratégicos de TI nos negócios 

C08 Estrutura Analítica de Projetos  

 

Capacitar profissionais envolvidos em projetos para uma abordagem 
sistematizada na concepção, planejamento e criação de estruturas 
analíticas de projetos e suas interfaces.  

C09 Gerenciamento de Banco de 
Dados  

Gerenciar banco de dados em SQL Server.  

C10 Curso em .NET  

 

Programar em .NET.  

 

C11 Microsoft Windows Server  

 

Obter conhecimento para administrar o sistema operacional implantado 
na instituição.  

C12 Gestão de Riscos de TI - NBR 
31000 e NBR 27005  

 

Obter conhecimento para gerir os riscos relacionados a TI na instituição.  
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4.3. Orçamento das Ações 

 

Neste tópico, realiza-se a previsão de recursos orçamentários, classificados por despesas de 
investimento e custeio, para a execução das ações planejadas, com a ressalva de que as quantias 
apresentadas constituem estimativas baseadas na análise de mercado, contratos vigentes na SEL-DF e em 
outros órgãos da Administração Pública. Logo, não representam valores definitivos, podendo variar durante 
a vigência deste PDTI, tão pouco geram a obrigatoriedade de execução orçamentária. Acrescenta-se, ainda, 
que a execução daquelas ações condiciona-se diretamente à capacidade administrativa, técnica, negocial e 
financeira da SEL-DF até o ano de 2022. 

 

 

ANO / R$ 2019 2020 2021 2022 

INVESTIMENTO 200.000 600.000 600.000 600.000 

CUSTEIO 0 160.000 320.000 320.000 

TOTAL 200.000 760.000 920.000 920.000 

 

 

5. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

Para que o PDTI da SEL-DF alcance os resultados pretendidos, faz-se necessário que todas as 
ações de TI estejam alinhadas com o seu acompanhamento e controle, para evitar que ações “paralelas”, 
não relacionadas aos objetivos estratégicos, sejam priorizadas e executadas e com isso concorra com 
outros projetos não relacionados no PDTI.  

Os Fatores Críticos de Sucesso são as condições que precisam, necessariamente, serem 
satisfeitas para que o PDTI tenha sucesso, tais como: credibilidade, compromisso e aceitação. Devem seguir 
na implementação de um verdadeiro controle sobre os processos de Governança e Gestão da Informação, 
resultado de um bom alinhamento entre as características do negócio e as capacidades e competências das 
unidades administrativas. 

Esses fatores precisam ser observados, tornando-se condições fundamentais a serem 
cumpridas para que a Gerência de Tecnologia e Informação alcance seus objetivos. Para este PDTI, estas 
condições são: 

I - Participação ativa do Comitê de Tecnologia da Informação; 

II - Todos os Processos mapeados; 

II - Diagnóstico, Controle e Monitoramento periódico do cumprimento das ações definidas no PDTI;; 

IV - Apoio da Alta Direção; 

V - Disponibilidade orçamentária e de recursos humanos 
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6. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

O Plano de Gestão de Riscos visa identificar os riscos inerentes da inexecução parcial ou total 
do PDTI, medidas preventivas, contingências e os responsáveis pela adoção dessas medidas.  

O Plano busca apresentar os riscos reais, relevantes e prováveis, além de estabelecer medidas 
de prevenção e de contingência, que sejam possíveis e eficazes, conforme tabela abaixo: 

 

RISCOS MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE 
CONTINGÊNCIA 

RESPONSABILIDA
DE 

Defasagem tecnológica do 
ambiente computacional 

Adquirir novos equipamentos  Não há  TI  

Indisponibilidade de acesso à 
Internet  

Manter redundância de links de 
comunicação com a Internet  

Não há  TI  

Não continuidade nos serviços 
de digitalização e organização 
dos acervos  

- Contratação de empresa para 
digitalização da massa morta.  

- Capacitar servidores para 
digitalizar os documentos.  

Digitalizar processos 
no SEI  

SUAG 

Furtos de equipamentos e  

Periféricos.  

- Aumento dos níveis de segurança 
física e lógica sobre a entrada e 
saída de equipamentos.  

Não há  SUAG  

Falta de priorização 
orçamentária para realização 
dos projetos contemplados no 
PDTI.  

-Previsão orçamentária anual que 
contemple as demandas de TI 
estabelecidas no PDTI.  

Utilização de recursos 
de outros programas 
de trabalho  

SUAG 
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7. CONSOLIDAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA 

 

O PDTI 2019-2022 constitui-se num importante instrumento de gestão, norteador das decisões 
cotidianas. Tão importante quanto a sua concepção, é imperativo o seu contínuo monitoramento na fase 
de execução, para seja possível visualizar de forma atualizada e precisa a evolução do cumprimento da 
missão institucional da área de TI. 

Desta forma, para se a alcançar a efetividade nos resultados, é de fundamental importância 
analisar os objetivos estratégicos da organização, traduzindo-os em um subconjunto de metas e ações de 
TI, que permitam atingir de forma mais efetiva o alcance desses objetivos. 

Diante dessa necessidade, a SEL-DF criou uma comissão com a atribuição de propor o Plano 
Diretor de TI, aprovar os programas de ação a serem desenvolvidos e acompanhar a sua execução.  

A identificação das necessidades e prioridades da SEL-DF referentes a TI foram levantadas 
juntas às suas unidades organizacionais para análise, deliberação e aprovação, e foi possível identificar e 
registrar no PDTI as reais necessidades que representam o pensamento estratégico da SEL-DF, 
consubstanciados nos atos praticados pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, no que segue: 

1 – Aprovação do Plano de Trabalho para elaboração do PDTI; 

2 – Aprovação do inventário de necessidades consolidado e o seu alinhamento, verificando 
que as necessidades inventariadas são razoáveis, justificáveis e o seu atendimento efetivamente 
contribuirá para alcançar os objetivos da SEL-DF; 

3 – Aprovação da Minuta do PDTI, após avaliação da consistência técnica proporcionada, da 
avaliação da compatibilidade financeira, e da consistência e mensurabilidade dos objetivos definidos, para 
a realização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 


