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1 Introdução 

A Instrução Normativa n° 04/2014/SETIC/MPDG define o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(PDTIC) como “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”1. Ainda, segundo a Portaria SETIC/MPDG n° 19/20172, o PDTIC “é o instrumento de 

alinhamento entre as estratégias e os planos de TIC e as estratégias organizacionais”. 

Assim, o PDTIC é – como o próprio nome sugere – o plano que dirige e orienta a atuação do gestor de TIC, com a 

função de complementar o planejamento estratégico da organização, declarar os objetivos e as iniciativas estratégicas 

da área, alinhar os investimentos com as metas da organização, identificar oportunidades de uso da TIC e definir planos 

de ação de curto, médio e longo prazo. 

No atual contexto governamental, onde os gestores públicos são compelidos a focar sua atuação no aprimoramento 

da gestão dos recursos públicos e na ampliação da oferta de serviços eficientes aos cidadãos, a Tecnologia da 

Informação assumiu papel estratégico. Por isso, o planejamento de TIC surge como instrumento habilitador que 

garante o alinhamento entre a TIC e as estratégias organizacionais – viabilizando a entrega de valor e potencializando 

a performance organizacional. 

Nesse quadro, o PDTIC representa um instrumento de gestão e de apoio à decisão na condução das ações e dos 

projetos de TIC da organização, possibilitando orientar e justificar os recursos aplicados em TIC, aprimorar a gestão 

orçamentária, garantir o controle, gerir riscos associados e, por fim, melhorar a qualidade do gasto público e o serviço 

prestado ao cidadão e à sociedade como um todo. Por fim, a existência de um PDTIC em vigor também é requisito 

essencial à realização de contratações de TIC – conforme disposto no artigo 4° da Instrução Normativa SETIC/MPDG 

n° 04/20143. 

Atendendo a esses preceitos gerenciais, legais e normativos o Iphan apresenta seu Plano Diretor de TIC para o período 

2018 -2019, contendo as necessidades de TIC inventariadas e priorizadas, o plano de metas e ações, o plano 

orçamentário e os planos de gestão de riscos e de pessoas.  

                                                                 
1 Inciso XXVII do art. 2° da Instrução Normativa SETIC/MPDG n° 04, de 11/09/2014. 
2 Disponível em https://lex.com.br/legis_27432970_PORTARIA_N_19_DE_29_DE_MAIO_DE_2017.aspx 
3 Disponível em https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/1%20-%20IN%204%20%2011-9-14.pdf 
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2 Metodologia aplicada 

Segundo o artigo 6° da Portaria SETIC/MPDG n° 19, de 29 de maio de 2017, a elaboração do PDTIC dos órgãos e 

entidades vinculados ao SISP deve observar, no que couber, o Guia de PDTIC do SISP; estar alinhado à Estratégia de 

Governança Digital (EGD) e ao Planejamento Estratégico Institucional (ou, na ausência deste, ao Plano Plurianual) e 

conter, no mínimo: 

a) Inventário de necessidades priorizado; 

b) Plano de metas e ações; 

c) Plano de gestão de pessoas; 

d) Plano orçamentário; 

e) Plano de gestão de riscos. 

O inventário de necessidades foi realizado foi realizado com foco essencial na identificação das demandas de TIC das 

áreas finalísticas para atendimento aos objetivos e projetos prioritários definidos no Mapa Estratégico do Iphan. Em 

sequência, foram mapeadas as demandas internas em termos de infraestrutura, sistemas de informação, recursos 

humanos, habilidades e capacidades da área de TIC cujo atendimento é necessário para habilitar o provimento das 

necessidades apresentadas pelas áreas finalísticas. Todo esse conjunto de necessidades foi, posteriormente, 

priorizado pelo Comitê Gestor dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (COGESTI). 

Com base no inventário de necessidades foi elaborado um plano de metas e ações, contemplando a fixação de uma 

ou mais metas para cada objetivo estratégico ou necessidade de TIC – incluindo a construção dos respectivos 

indicadores com valores e prazos. 

Após aprovação e publicação o monitoramento deste PDTIC será realizado pelo Comitê Gestor dos Recursos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação. Semestralmente, por ocasião das reuniões ordinárias do COGESTI, será 

elaborado relatório de acompanhamento e avaliação do plano de ação com objetivo de verificar o alcance das metas 

estabelecidas. Com base nessas informações o COGESTI avaliará também as eventuais necessidades de revisão do 

plano, cujo objetivo essencial será estabelecer ações para correção dos possíveis desvios em relação ao planejado. 

O COGESTI é formado por representantes das áreas finalísticas e da TIC e tem a prerrogativa de dirigir o alinhamento 

das ações e dos investimentos para o alcance dos objetivos estratégicos da organização, bem como priorizá-los, além 

de avaliar os resultados do desempenho da TIC. Ressalta-se que é de responsabilidade do Comitê de TIC o alcance 

dos objetivos e das metas retratados no PDTIC. 

Esse documento será compartilhado no Portal do SISP (http://www.sisp.gov.br) ou na Central de Serviços e Suporte 

do SISP - C3S (http://c3s.sisp.gov.br), à exceção das informações classificadas como não públicas, nos termos da 

legislação aplicável. 

2.1 Documentos de referência 

Na elaboração do PDTIC Iphan 2018-2019 foram considerados os seguintes documentos de referência: 

a) Estratégia de Governança Digital do Governo Federal (EGD); 

b) Plano plurianual (PPA); 

c) Mapa Estratégico do Iphan; 

d) Planejamento Estratégico do Sistema MinC; e 

e) Plano Diretor de TIC do MinC.  
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3 Aspectos organizacionais 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura 

(MinC) e integrante da estrutura da Administração Pública Federal indireta4. Criado em 1937 pela Lei n° 378 de 

13/01/37, o Iphan completou em 2017 80 anos de atuação na preservação, proteção, fiscalização, promoção, estudo 

e pesquisa do patrimônio cultural brasileiro tal qual definido no artigo 216 da Constituição Federal: 

 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. 

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 

de acautelamento e preservação. 

O órgão tem sede na cidade de Brasília/DF e conta com superintendências estaduais em todas as unidades da 

Federação, escritórios técnicos em diversas cidades que dispõem de grande volume de acervo patrimonial histórico, 

dois parques históricos nacionais e quatro unidades especiais; totalizando assim 95 unidades físicas instaladas em 73 

diferentes municípios brasileiros. 

O detalhamento da estrutura interna, a organização das competências das respectivas unidades e as atribuições de 

seus dirigentes se dá por meio do seu Regimento Interno – cuja representação orgânica é apresentada no ANEXO I. 

Por conta do disposto no Decreto n° 7.579, de 11 de outubro de 2011, o Iphan integra o Sistema de Administração 

dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal (SISP). Esse sistema é responsável por 

centralizar o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional, em articulação com os demais sistemas utilizados direta ou indiretamente na gestão da informação 

pública federal. 

3.1 Planejamento estratégico institucional 

O Planejamento Estratégico Institucional é um modelo de decisão de nível estratégico que determina o propósito 

organizacional em termos de missão, objetivos, estratégias, metas, ações e valores, de forma a ordenar a alocação dos 

recursos, definir prioridades, delimitar os domínios de atuação da organização, descrever o ambiente interno e a forma 

com que a organização responde ao ambiente externo, com o objetivo de cumprir a sua função social. 

A missão do Iphan é a de “promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro para 

fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país”. A 

visão que a autarquia deve “ser instituição coordenadora da política e do sistema nacional do patrimônio cultural, 

                                                                 
4 A Administração Indireta é constituída de entidades com personalidade jurídica e patrimônio próprio, autonomia administrativa e autogestão financeira. 

Sua criação é sempre autorizada por Lei, não tendo liberdade para promover modificação ou fixação de seus próprios fins. As autarquias executam, nesse 

contexto, atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada 

(CHIAVENATO, 2008). 
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capaz de identificar, produzir e difundir referências para a preservação do patrimônio cultural no plano nacional e 

internacional, dotada de carreira de estado, qualificação técnica e estrutura funcional para atender as demandas da 

sociedade”. 

Tanto a missão como a visão do Iphan estão atreladas à manutenção de valores que englobam: a qualidade de vida; 

as memórias e identidades; o acesso ao patrimônio cultural; a valorização da diversidade; ao desenvolvimento 

sustentável; a cidadania cultural; a descentralização, regionalização e desconcentração; e a inclusão social. 

3.2 Política de governança digital do Governo Federal 

O Governo Federal iniciou a implementação de um novo paradigma na gestão pública com a Governança Digital, 

explorando, potencializando e orquestrando sinergias que promovam maior eficácia, eficiência, efetividade e 

economicidade do Estado Brasileiro. Diante desse novo paradigma, foi publicado o Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro 

de 2016, que instituiu a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública 

direta, autárquica e fundacional. 

As finalidades da Política de Governança Digital são: 

a) Gerar benefícios para a sociedade mediante o uso da informação e dos recursos de tecnologia da informação e 

comunicação na prestação de serviços públicos; 

b) Estimular a participação da sociedade na formulação, na implementação, no monitoramento e na avaliação das 

políticas públicas e dos serviços públicos disponibilizados em meio digital; e 

c) Assegurar a obtenção de informações pela sociedade, observadas as restrições legalmente previstas. 

Observa-se que as finalidades da Política de Governança Digital estão voltadas para a sociedade, seja na geração de 

benefícios, no estímulo a sua participação ou na obtenção de informação. Esse direcionamento está expresso nos 

princípios da Política de Governança Digital do Governo Federal: 

a) Foco nas necessidades da sociedade; 

b) Abertura e transparência; 

c) Compartilhamento da capacidade de serviço; 

d) Simplicidade; 

e) Priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital; 

f) Segurança e privacidade; 

g) Participação e controle social; governo como plataforma; e 

h) Inovação. 

O Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016 estabelece, em seu Art. 5°, que o Ministro de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão editará a Estratégia de Governança Digital (EGD) da administração pública federal, documento 

que definirá os objetivos estratégicos, as metas, os indicadores e as iniciativas da Política de Governança Digital e 

norteará programas, projetos, ser viços, sistemas e atividades a ela relacionados. 

A publicação da EGD se deu por meio da Portaria nº 68, de 8 de março de 2016, a qual a aprovou para o período 2016-

20195 e atribuiu à Secretaria de Tecnologia da Informação a competência de coordenar a formulação, o 

monitoramento, a avaliação e a revisão da EGD, com participação das demais unidades que atuam como órgão central 

dos sistemas estruturantes do Poder Executivo federal. 

                                                                 
5 Para consultar a EGD 2016-2019, acesse: http://www.sisp.gov.br/egd 
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Portanto, os PDTIC dos órgãos e entidades do SISP devem estar alinhados de forma integral aos objetivos estratégicos 

e metas propostos na EGD, instrumento base e norteador das ações da Tecnologia da Informação e Comunicações dos 

órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Federal. 

3.3 Estruturas de apoio à governança e gestão de TIC 

3.3.1 COGESTI: Comitê gestor dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação 

O Comitê Gestor dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação do IPHAN (COGESTI) é um colegiado 

estratégico de natureza deliberativa que tem por finalidades: 

a) Planejar, dirigir e controlar a utilização atual e futura dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação 

de modo a assegurar um nível aceitável de riscos, promover a eficiência na utilização de recursos, apoiar os 

processos organizacionais e garantir alinhamento aos objetivos e estratégias corporativas; 

b) Deliberar sobre assuntos relativos à Governança Digital, na forma do Decreto n° 8.638, de 15 de janeiro de 2016, 

a prestação de serviços públicos em meio digital, a transparência e abertura de dados e o fomento às boas práticas 

de governança corporativa; 

c) Deliberar sobre políticas, planos estratégicos, normas e demais instrumentos de planejamento dos recursos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, segurança da informação e segurança cibernética – promovendo o 

alinhamento entre essas e as estratégias governamentais e institucionais; 

d) Deliberar sobre aspectos relacionados à política de governança e gestão de recursos de Tecnologia da Informação 

e Comunicação incluindo definição de diretrizes para planejamento, gestão de riscos, contratação de bens e 

serviços, conformidade e desempenho; 

e) Monitorar e avaliar a gestão dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, Segurança da Informação 

e Segurança Cibernética; 

f) Deliberar sobre a proposta orçamentária para as ações de Tecnologia da Informação e Comunicação, Segurança 

da Informação e Segurança Cibernética; 

g) Executar as atribuições que lhe forem conferidas por leis, decretos, instruções normativas, portarias e 

regulamentações relacionadas – em especial aquelas emitidas pelo Órgão Central do Sistema de Administração 

dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal (SISP). 

O COGESTI é composto pelos titulares das seguintes unidades organizacionais do IPHAN: 

a) Gabinete da Presidência; 

b) Departamento de Cooperação e Fomento; 

c) Departamento de Patrimônio Imaterial; 

d) Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização; 

e) Departamento de Planejamento e Administração; 

f) Departamento de Projetos Especiais; e 

g) Coordenação Geral de Tecnologia da Informação do Departamento de Planejamento e Administração. 

O COGESTI foi instituído formalmente em 2010 – através da Portaria Iphan n° 235, de 20/07/10, tendo sua composição 

sido alterada em 2014 para inclusão da Diretoria do Programa PAC Cidades Históricas no rol de membros (Portaria 

Iphan n° 280, de 13/06/2014) e mais recentemente teve seu regimento atualizado visando atender ao disposto no 

Decreto n° 8.638/2016 (Portaria Iphan n° 424, de 13/11/2017). 
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3.3.2 CITIC: Comitê integrado de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Cultura e entidades 

vinculadas 

O Comitê Integrado de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Cultura e Entidades Vinculadas 

(CITIC) foi instituído pelo Ministério da Cultura (MinC) em outubro/2017 em resultado do Acórdão 882/2017-TCU-

Plenário com objetivo de, entre outros pontos, articular e promover ações conjuntas relativas aos recursos de 

tecnologia da informação e comunicação e promover o intercâmbio de conhecimento entre seus participantes com o 

objetivo de uniformizar a governança e a gestão dos recursos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito 

do Ministério da Cultura e de suas Entidades Vinculadas. 

O CITIC é composto pelos dirigentes das unidades de TIC (ou equivalentes) dos seguintes órgãos e entidades: 

a) Ministério da Cultura (MinC); 

b) Agência Nacional de Cinema (ANCINE); 

c) Fundação Biblioteca Nacional (FBN); 

d) Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB); 

e) Fundação Cultural Palmares (FCP); 

f) Fundação Nacional de Artes (FUNARTE); 

g) Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM); 

h) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

O CITIC é uma instância de integração e articulação entre os membros quanto aos assuntos relacionados à Tecnologia 

da Informação e Comunicação e não possui caráter deliberatório. A primeira reunião desse comitê ocorreu no último 

trimestre de 2017, não tendo originado, nesse momento, nenhuma ação conjunta ou entendimento relevante que 

pudesse ser refletida no PDTIC Iphan 2018-2019. 

3.3.3 Levantamento do Perfil de Governança de TI da Administração Pública Federal 

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizada a cada dois anos o levantamento da situação da governança de TI nos 

órgãos da Administração Pública Federal. Esse trabalho traça o cenário de maturidade com relação às práticas que 

estão sendo adotadas nos órgãos federais e a evolução de cada organização, traduzido no Índice de Governança de TI 

(IGovTI). O Iphan participou de todos os levantamentos já realizados, mostrando uma evolução constante e consistente 

de seu nível de maturidade em Governança de TIC: 

 

  

0,20

0,36
0,40

0,52

2010 2012 2014 2016

IGOVTI-TCU: RESULTADOS DO IPHAN NO PERÍODO DE 2010 A 2016.
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3.4 Resultados do PDTIC 2014-2017 

O PDTI IPHAN 2014-2017 foi elaborado objetivando o atendimento a 20 necessidades corporativas inventariadas, para 

as quais foram desenvolvidas 32 iniciativas estratégicas que, por sua vez, desdobraram-se em 162 ações e projetos 

subdivididos em três eixos de atuação: (i) Gestão e governança de TI, (ii) Infraestrutura de TI e (iii) Sistemas de 

Informação. A princípio, o plano foi concebido para o triênio 2014-2016, porém, por decisão do Comitê Gestor de TI, 

teve sua vigência estendida até 31/12/20176. 

As ações e projetos relacionados à gestão e governança de TI (Eixo 1) atingiram o nível de execução de 51,5%, ou seja, 

das 35 ações planejadas 17 foram concluídas dentro do prazo de vigência do PDTI 2014-2017: 

 

As ações e projetos relacionados à infraestrutura tecnológica (Eixo 2) atingiram 66% de nível de execução, ou seja, das 

47 ações planejadas 31 foram concluídas dentro do prazo de vigência do PDTI 2014-2017: 

 

Por fim, as ações e projetos relacionados à sistemas de informação (Eixo 3) registraram nível de execução de 55% 

sendo que das 80 ações planejadas 44 foram concluídas dentro do prazo de vigência do PDTI 2014-2017: 

 

De forma geral, o PDTI Iphan 2014-2017 atingiu percentual de execução de 58,6%, com a conclusão integral de 92 das 

162 ações e projetos planejados. Fatores internos, como a reduzida equipe de servidores da CGTI e a sobrecarga 

constante de atividades, e externos, como os fortes contingenciamentos orçamentários praticados nos últimos anos, 

foram fatores críticos que limitaram a execução de um maior número de ações e projetos planejados para o PDTI Iphan 

2014-2017.  

                                                                 
6 Conforme Portaria IPHAN n° 11, de 13 de janeiro de 2017. 



Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação | 2018-2019 | 

 Página  | 8 

4 Governança de TIC no Iphan 

4.1 Referencial estratégico de TIC 

4.1.1 Missão, visão e valores 

Missão: Prover e gerenciar soluções de TIC alinhadas à estratégia institucional do IPHAN, fornecendo suporte 

tecnológico com foco no alcance das metas institucionais e na entrega de valor ao cidadão. 

A missão interna definida pela CGTI reflete sua projeção dentro do órgão e o papel que busca exercer, refletindo seu 

compromisso com o cumprimento eficaz de suas atribuições regimentais. Não apenas com foco na mera 

instrumentalização tecnológica, mas também na aplicação dos recursos de TIC com vistas ao alcance dos objetivos 

institucionais e na entrega de valor ao cidadão. 

Em sua visão, pensada para o horizonte até 2019, a CGTI deseja consolidar-se como setor estratégico capaz de 

transformar os processos de trabalho do órgão e inovar a forma de prestação dos serviços públicos prestados à 

sociedade. 

A declaração de valores da equipe da CGTI norteia a sua conduta tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Para 

a CGTI, entregar valor com economicidade é a essência do que deve ser a Administração Pública, portanto, decisões 

devem ser tomadas de forma colegiada, sempre orientadas pelo fundamento técnico, como forma de promover ampla 

participação democrática. A apropriação e disseminação das melhores práticas adquiridas por meio de constante 

desenvolvimento profissional da equipe é uma das premissas desse método de trabalho. 

4.1.2 Objetivos Estratégicos 

Para essa edição do PDTIC foram definidos os seguintes objetivos estratégicos de TIC: 
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4.1.3 Análise SWOT 

A análise SWOT a seguir traduz a posição estratégica da unidade de TIC no ambiente em questão com a identificação 

dos pontos fortes e fracos, das oportunidades e ameaças em relação aos ambientes interno e externo: 

 

 

Como fatores positivos internos destaca-se a existência de uma equipe de profissionais altamente competente e qualificada, além da 

estabilidade do quadro de pessoal – alcançada em virtude do ambiente de trabalho agradável (infraestrutura tecnológica adequada, estrutura 

física adequada, escopo de atuação definido, processos de gestão de TIC definidos e constantemente aprimorados), à sinergia construída 

entre os integrantes da equipe e os desafios profissionais aos quais a equipe é submetida. Essa qualificação da equipe aliada à baixa 

rotatividade de pessoal proporciona maior retenção do conhecimento e melhor controle aos processos de gestão de TIC.  

Por outro lado, a CGTI/DPA sofreu recentemente o risco de redução de sua equipe técnica, que já lida diariamente com a sobrecarga de 

trabalho, principalmente nos períodos de férias e afastamentos legais. Essa situação não é facilmente percebida pela alta administração (ou 

pelo órgão central do SISP) em razão da falta de indicadores de desempenho sobre o trabalho realizado. 

Ainda, a capilaridade do órgão dificulta o completo conhecimento da infraestrutura tecnológica das unidades descentralizadas, o que dificulta 

solucionar as questões de disparidade tecnológica entre elas. Por fim, entende-se que não existe uma estrutura organizacional adequada para 

a CGTI/DPA, que não é estruturada por coordenações, e sim por divisões subordinadas diretamente à coordenação geral. 

Como oportunidades para o próximo biênio o Iphan pode se consolidar como um dos órgãos com índice de governança de TI (IGov-TI) em 

nível aprimorado, fruto do constante amadurecimento das suas políticas e processos. Ainda, através da adesão à plataforma de cidadania 

digital, o órgão tem a oportunidade de simplificar os seus serviços prestados ao cidadão, aliando a entrega de valor à economicidade e 

eficiência. 

Por fim, as maiores dificuldades no âmbito externo são o baixo envolvimento da alta administração nos processos de governança de TIC, a 

comunicação deficiente entre as áreas internas e a previsão de um número considerável de aposentadorias previstas para o próximo biênio, 

que aumentam demasiadamente o esforço da CGTI/DPA no cumprimento da Política de Governança Digital. 
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5 Gestão de TIC no Iphan 

A área responsável pela gestão interna dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação no IPHAN é a 

Coordenação Geral de Tecnologia da Informação do Departamento de Planejamento e Administração (CGTI/DPA). A 

unidade está localizada na sede do Iphan em Brasília/DF e é responsável por todos os processos de TIC do órgão – o 

que inclui a gestão sob os recursos e serviços de TIC das Superintendências Estaduais, Unidades Especiais e demais 

unidades descentralizadas. 

Internamente, a execução das atribuições da CGTI/DPA está subdividida em três outras estruturas: a Divisão de 

Infraestrutura Tecnológica (DIVINF), a Divisão de Sistemas de Informação (DIVSIS) e a Coordenação Técnica de 

Governança e Projetos de TI (CTGP)7: 

 

São competências da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação estabelecidas no Regimento Interno do Iphan: 

a) Planejar, pesquisar, implementar, fomentar e desenvolver tecnologias de informação, comunicação e informática 

que possibilitem a disseminação de dados, informações e conhecimento necessários às ações institucionais do 

IPHAN; 

b) Supervisionar e monitorar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC; 

c) Secretariar o Comitê Gestor dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (COGESTI), conforme 

regulamento específico; 

d) Oferecer apoio técnico e tecnológico às unidades do Iphan com vistas à otimização e automatização de seus 

processos de trabalho; 

e) Planejar, implementar e avaliar ações, atividades e projetos concernentes aos sistemas de informação e à 

infraestrutura tecnológica do órgão; 

f) Definir diretrizes, padrões, normas e procedimentos para a contratação de bens, serviços e soluções de Tecnologia 

da Informação - TI, no âmbito do IPHAN, incluindo a elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica 

prévios à implantação de tais soluções; 

g) Analisar e manifestar-se previamente em processos relativos à aquisição de bens, serviços e soluções de TIC, 

projetos de sistemas informatizados, e contratação de consultorias externas específicas; 

h) Definir diretrizes, padrões, normas e procedimentos internos para captação e transferência de informações, 

visando à integração operacional das bases de dados e dos sistemas implantados no âmbito do Iphan, do 

Ministério da Cultura e, em caso de necessidade justificada, de outros entes públicos; 

i) Coordenar e analisar planos e projetos de TI; 

j) Planejar os recursos orçamentários e financeiros visando subsidiar a elaboração do orçamento anual do IPHAN; 

k) Realizar o monitoramento da execução orçamentária no que diz respeito às despesas de TI; 

                                                                 
7 A Coordenação Técnica de Governança e Projetos de TI foi instituída pela Portaria IPHAN N° 412, de 9 de setembro de 2014. 
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l) Planejar e implementar tecnologias de infraestrutura de rede e comunicação de dados, voz e imagem, 

regulamentando sua utilização e disponibilidade aos usuários; 

m) Promover o desenvolvimento e a manutenção de sistemas de informação e suporte técnico aos usuários; 

n) Representar o Iphan nos comitês, fóruns, comunidades de TI existentes no âmbito do Governo Federal e outros, 

para os quais for convidado ou convocado a participar. 

5.1 Infraestrutura tecnológica 

O IPHAN possui um parque computacional heterogêneo, composto por cerca de 150 servidores de rede (tanto físicos 

como virtuais), além de equipamentos appliances para storage, firewall, robô de backup, solução de videoconferência e 

ativos de rede como switches e roteadores. Atualmente se tem em torno de 1.700 usuários ativos que fazem uso de 

aproximadamente 1.650 microcomputadores e 110 notebooks. 

Para realizar a salvaguarda dos dados e informações da Autarquia, são realizados backups dos servidores de rede que 

exercem diversas funções como servidor de arquivo, servidor de e-mail, servidor de banco de dados, servidor de 

aplicação e repositório de dados. Os dados obtidos nas rotinas de backup são armazenados em cartuchos de fitas para 

que, caso haja necessidade, possam ser recuperados. 

O órgão dispõe de uma rede única de dados através do protocolo Multi Protocol Label Switching – MPLS (Contrato 

17/2014) e acesso dedicado a internet através dos Contratos 24/2014 e 25/2014. O IPHAN possui, ainda, acesso à 

Infovia Brasília através de Contrato 04/2014 mantido junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). 

O Contrato 02/2015 provê o serviço de suporte aos usuários e sustentação de infraestrutura tecnológica. 

5.2 Sistemas de informação 

A administração do fluxo de informações geradas e distribuídas, incluindo seu processamento, armazenamento e 

recuperação, são atividades críticas para as organizações modernas. Criar, adaptar e gerir sistemas de informação 

consome um significativo volume de esforços e investimentos. 

As atividades da área de engenharia de software estão voltadas à especificação, desenvolvimento e manutenção de 

sistemas de software, com aplicação de tecnologias e práticas de gerência de projetos e outras disciplinas, visando à 

organização, produtividade e qualidade. Atualmente, essas tecnologias e práticas englobam linguagens de 

programação, banco de dados, ferramentas, plataformas, bibliotecas, padrões, processos e qualidade de software. 

Assim, o desenvolvimento de soluções para automatização de processos e apoio a implementação e monitoração de 

políticas públicas é uma constante premissa estratégica para a área de TI do IPHAN, executada pela Divisão de Sistemas 

de Informação (DIVSIS). Atualmente o órgão conta com um extenso legado tecnológico composto por 45 sistemas de 

informação, assim distribuídos segundo seu ciclo de vida: 

a) Produção e evolução: SISCAU, SIG-IPHAN, SISGEP, CNART, Fiscalis, ArchesLib, Novo Portal, Gerenciador de 

Conteúdo Novo Portal; 

b) Produção legado (não recebem mais evolução): AdmCorp, SGP, BCP, BCP-E, SGPA, CNSA, CPROD, Intranet, 

Gerenciador de Conteúdo Intranet, SACCTA, BCR, SAFF, BCR-E, Biblioteca, VW Ponto, GEPLANES, BIBLIVRE, Portal, 

Gerenciador de Conteúdo Portal; 

c) Desenvolvimento: não há sistemas novos em desenvolvimento; 

d) Descontinuado: GLPI, Gestor, SisPLAN, SISGEP-CARGA, SisCap, SISRH, Almox, Tesauro, Dicionário, Eventos, S-

INRC, SGPI, SIPA; 

e) Sistemas acessórios: Google Analytcs, Programa de estágios, BPA, BPA Portal, ANS, Fórum; 
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Quanto ao tamanho funcional desse legado e suas respectivas plataformas de desenvolvimento (linguagens de 

programação), a composição é a seguinte (somente sistemas em Produção, Produção Legado e Desenvolvimento): 

Plataforma Quantidade Tamanho Funcional 

   JAVA 18 12.400 PF 

PHP 5 8.108 PF 

DELPHI 2 1.153 PF 

ASP 2 600 PF 

   Totais: 27 Sistemas Legados 22.261 Pontos De Função 

A plataforma tecnológica predominante é a linguagem JAVA (66% do legado). A plataforma PHP responde por 18% do 

legado e as plataformas DELPHI e ASP respondem, cada uma, por 7% do legado.  

Segundo levantamento realizado pela Divisão de Sistemas de Informação (DIVSIS), as atividades de engenharia de 

software do órgão consomem anualmente o total estimado de 3.500 Pontos de Função, seja nas atividades de 

manutenção do legado, seja no desenvolvimento de novos projetos. A distribuição de demandas (desenvolvimento, 

manutenção e evolução) por plataforma corresponde anualmente à seguinte proporção: 

Plataforma Demanda Anual Estimada Participação Percentual 

   PHP 1.658 PF 47.1% 

JAVA 1.500 PF 42,5% 

ASP 250 PF 7,1% 

DELPHI 115 PF 3,3% 

   Total: 3.523 Pontos De Função  

As principais demandas têm origem em oito grandes sistemas corporativos críticos, são eles: 

a) Fiscalis: Sistema de Fiscalização do Patrimônio Cultural Edificado, gerido pela CGBI/DEPAM; 

b) SICG: Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão, gerido pela CGCH/DEPAM; 

c) Portal: Portal do IPHAN na internet; 

d) Sig-IPHAN: Sistema de Informações Gerenciais do IPHAN, gerido pela CGPLAN/DPA; 

e) SisGEP: Sistema de Gestão de Pessoas, gerido pela COGEP/DPA; 

f) CNART: Cadastro Nacional de Negociantes de Obras de Arte, gerido pela CGBM/DEPAM; 

18%

41%

28%

13%

Sistemas de Informação: distribuição por ciclo de vida
Produção e Evolução

Produção Legado

Desenvolvimento

Descontinuado

Acessórios
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g) SISCAU: Sistema de controle de acessos de usuários; 

h) SEI: Sistema Eletrônico de Informações. 

As atividades de controle da qualidade de sistemas são executadas através de um processo estruturado que permeia 

todas as fases do desenvolvimento de softwares e envolve ações que vão do levantamento de requisitos até a execução 

de testes propriamente ditos. 

Quanto ao processo de medição de softwares, o órgão já utiliza em seus contratos a técnica de Análise de Ponto de 

Função, apoiando suas medições no Roteiro de Métricas de Software do SISP – tendo, inclusive, participado 

efetivamente de sua elaboração. A adoção dessa métrica busca gerar maior entendimento técnico, transparência e 

clareza na gestão dos projetos e na aplicação dos recursos. 

Conforme legislação vigente, destacadamente o Decreto n° 2.271/97, art. 1º, §1 – que determinada a execução 

preferencialmente indireta das atividades de informática, restringindo a terceirização para as atividades que estejam 

contempladas no plano de cargos do órgão – e o Decreto Lei n° 200/67, que define como princípio fundamental da 

Administração Pública o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competência e o controle; 

entende-se que cabe exclusivamente ao quadro de servidores do órgão as atividades de controle e monitoramento 

dos serviços, as atividades de tomadas de decisão, como análise de viabilidade das demandas requeridas, e atividades 

de homologação, fiscalização e análise da qualidade dos serviços prestados enquanto que as demais atividades 

técnicas especializadas de TI podem ter sua execução contratada junto a prestadores externos. 

Até o final de 2012, o órgão adotava a estratégia de realizar contratações por projeto (produto) e centralizar a execução 

das demais atividades (medição e controle da qualidade) na própria equipe técnica da Divisão de Sistemas de 

Informação (DIVSIS). A partir de 2013, diante do contínuo aumento das demandas e do esgotamento da capacidade 

de execução do quadro próprio de servidores, uma nova estratégia passou a ser praticada: instituiu-se uma 

metodologia de gestão de demandas de desenvolvimento de sistemas baseada em métodos ágeis – denominada 

como Metodologia IPHAN de Gestão de Desenvolvimento Ágil de Softwares – e estruturou-se o provimento de serviços 

técnicos especializados contratados em três distintos objetos: 

a) Serviços técnicos especializados de desenvolvimento e manutenção de softwares; 

b) Serviços técnicos especializados em métricas de software e análise de pontos de função; e 

c) Serviços técnicos especializados em auditoria de qualidade e testes de software. 

Dessa forma a equipe técnica do quadro permanente passou a dedicar-se exclusivamente às atividades gerenciais e 

de planejamento das demandas junto às áreas requisitantes, enquanto os fornecedores externos contratados 

respondem, independentemente, pela execução dos serviços técnicos para os quais foram contratados. 

Com essa estratégia até então inovadora a área de TI do IPHAN destacou-se ao ser um dos primeiros órgãos públicos 

federais a contratar serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares exclusivamente baseados em metodologia 

ágil. Por conseguinte, tal estratégia resultou em uma relação de forte parceria entre as áreas demandantes (gestores 

de sistemas de informação) e a área de TI, uma vez que houve ampliação da capacidade interna de execução e as áreas 

demandantes passaram a participar diretamente da gestão do processo (no papel de Product Owner).  
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5.3 Serviços de TIC 

Os serviços de TI são, de maneira sucinta, meios de fornecer valor à instituição, habilitando a obtenção dos resultados 

por ela planejados. Assim, visando o suporte aos processos de trabalho, a área de TI entrega três tipos essenciais de 

serviço: 

a) Core services: são os serviços essenciais centrais, que atendem a necessidades básicas do órgão e sem os quais não 

há como proporcionar valor; 

b) Enabling services: são os serviços habilitadores, necessários para a entrega do serviço central (core service) e 

entregues junto com estes; 

c) Enhacing services: são os serviços que melhoram ou aprimoram a qualidade ou as características de um outro 

serviço provido, estimulando a visão de que a TI está entregando valor. 

Listamos abaixo alguns dos principais serviços entregues pela CGTI/DPA aos usuários internos do Iphan: 

5.3.1 Serviço de rede de comunicações 

A rede institucional do IPHAN engloba a prestação dos seguintes serviços: 

a) Serviço de rede WAN para a formação de uma rede nacional, que interliga a Sede e unidades descentralizadas 

localizadas nas capitais brasileiras, utilizando a Tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching). Essa interligação 

se dá por meio de uma rede segura que oferece disponibilidade e qualidade no tráfego de dados relativos às 

diversas aplicações e serviços de TIC do IPHAN; 

b) Serviço de acesso dedicado à Internet, em alta disponibilidade, para a Sede em Brasília e as unidades 

descentralizadas não atendidas pela Rede MPLS; 

c) Serviço de acesso dedicado à Internet, em alta disponibilidade, para as unidades descentralizadas do IPHAN 

localizadas nas cidades do interior do país; e 

d) Serviço de acesso redundante à Internet, em alta disponibilidade. 

5.3.2 Serviço de suporte ao usuário de TIC e sustentação de infraestrutura 

A solução envolve a prestação de duas categorias básicas de serviços de Tecnologia da Informação: suporte técnico aos 

usuários e sustentação de infraestrutura. Ambos apoiam a utilização dos recursos computacionais e de 

telecomunicações da Autarquia, alocados nos Centros de Processamento de Dados (Data Centers) ou distribuídos aos 

usuários, a fim de garantir não só a continuidade das operações, mas também sua execução de acordo com a 

configuração e capacidade planejadas e o desempenho esperado. A seguir apresentamos definições quanto às duas 

principais categorias de serviço: 

a) Serviço de suporte técnico: o serviço de suporte técnico consiste no atendimento das demandas dos usuários de 

soluções e recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, executados por meio de supervisão e operação 

de atividades de orientação, esclarecimento, investigação, definição e solução de incidentes e problemas 

decorrentes de serviços, hardware, software, aplicativos, sistemas corporativos e outros produtos disponíveis na 

rede do IPHAN e em seu parque tecnológico, bem como por meio da entrega de serviços constantes no catálogo 

de serviços de suporte de TIC do Iphan; e 

b) Serviço de sustentação de Infraestrutura: o serviço de sustentação da Infraestrutura consiste na supervisão, análise 

e operação de recursos de infraestrutura de hardware, software e serviços, tais como redes, bancos de dados, 

servidores, computadores, dispositivos móveis, periféricos, equipamentos de impressão, equipamentos de 

projeção, equipamentos de alimentação ininterrupta e correção de tensão, aplicativos, sistemas, base de 

conhecimento, base de gerenciamento de itens de configuração, entre outros serviços constantes no catálogo de 

serviços de sustentação de infraestrutura de TIC do Iphan. 
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5.3.3 Serviço de e-mail corporativo 

A solução de correio eletrônico corporativo é baseada na plataforma Microsoft® Exchange®, envolvendo o 

gerenciamento de serviços de mensageria (correio eletrônico e mensagens instantâneas), manutenção, evolução e 

suporte técnico aos sistemas que compõe a solução – gerenciando todos os recursos envolvidos e promovendo o pleno 

funcionamento do serviço e sua proteção contra malwares e spams. 

5.3.4 Serviço de gestão de usuários de TIC 

A solução permite o gerenciamento de usuários e recursos baseada no Active Directory® (AD/DS), por meio de 

autenticação de logon e controle de acesso a recursos nos diretórios. 

5.3.5 Serviço de impressão corporativa gerenciada 

O serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) de abrangência nacional provido pela CGTI 

atende, atualmente, a 66 unidades funcionais em todo o território nacional. Seu escopo abrange o fornecimento de 

equipamentos de impressão e digitalização de documentos, suporte técnico especializado on-site e fornecimento 

contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel). 

Todo o gerenciamento do serviço é feito de forma centralizada pela CGTI/DPA, dispensando as unidades atendidas de 

todas as tarefas administrativas relacionadas à contratação local desses serviços e a gestão de contratos. 

5.3.6 Serviço de videoconferência 

O serviço de videoconferência possibilita a comunicação audiovisual interativa entre os colaboradores do IPHAN 

alocados em diversas localidades. Permite realizar virtualmente palestras, treinamentos, reuniões, considerando que 

seja indispensável interação e comunicação por audiovisual entre os participantes ou grupos de participantes situados 

remotamente. 

A tecnologia e equipamentos possuem qualidade de imagem e áudio que possibilitam a interação pessoal em nível 

satisfatório, de forma a economizar recursos e tempo gastos em viagens e deslocamentos. A solução atende, 

atualmente, 32 localidades do Instituto, contemplando todas as superintendências e alguns Escritórios Técnicos com 

viabilidade de uso da solução. 

5.3.7 Serviço de backup e restore 

Backup é o procedimento de segurança da informação que viabiliza a realização cópias de segurança das informações 

contidas em suporte computacional (ativos de informação), possibilitando sua guarda e recuperação futura (restore). 

No Iphan, o serviço de backup e restore é gerenciado pela Divisão de Infraestrutura Tecnológica da CGTI e é regulado 

em norma complementar. 

5.3.8 Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas 

Envolve o provimento e a gestão das atividades especializadas de concepção, elaboração, construção e transição de 

novos sistemas de informação, manutenção evolutiva e corretiva nas plataformas JAVA, PHP, DELPHI e ASP, 

compreendendo sistemas de software, aplicativos, portais, sítios web, aplicações GIS (Geographic Information Systems), 

intranet e internet e sistemas mobile, executados de acordo com a Metodologia de Gestão de Demandas de 

Desenvolvimento Ágil de Softwares do Iphan. 
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5.4 Gestão de contratos 

A atividade de gestão de contratos de soluções de TIC envolve a realização dos procedimentos previstos na Seção III 

(arts. 31 a 37) da Instrução Normativa n° 04/SETIC/MPDG, de 11/09/2014, que somados aos procedimentos de 

planejamento de contratações e apoio à seleção de fornecedores compõe um extenso rol de atividades administrativas 

executadas pela área de Tecnologia da Informação. Atualmente, a CGTI/DPA possui uma carteira de 12 (doze) contratos 

ativos (em execução). No ANEXO IV apresentamos um infográfico com as informações resumidas de todos esses 

contratos.  

5.5 Capacidade estimada de execução 

A CGTI/DPA realizou estudo da capacidade de execução considerando seu atual quadro de pessoal e baseando-se na 

Metodologia de Dimensionamento de Quadro de Pessoal do SISP (MQP-SISP)8, considerando os processos e projetos 

no horizonte 2017-2019. Resumidamente, o estudo apontou que o atual quadro de pessoal trabalha com sobrecarga 

de 25% do tempo efetivo alocado e isso impõe riscos à execução dos processos e à aceitação de novos projetos. 

Análise da capacidade de execução do quadro de pessoal da área de TIC 

ITEM QUANTIDADE DE HORAS 

Demanda de Processos 24.072 Horas 

Demanda de Projetos 3.130 Horas 

Total de Horas Efetivas 20.329 

Horas Efetivas disponíveis 16.263 

RESULTADO 1,25 

ANÁLISE Quadro de pessoal com sobrecarga de 25% do tempo efetivo alocado. Fator de risco moderado. 

Os projetos considerados no dimensionamento incluem os previstos nessa edição do PDTIC e os processos de trabalho 

executados pela área de TI envolvem as seguintes atividades: 

a) Planejamento e monitoramento de TIC; 

b) Planejamento de contratações de TIC; 

c) Gestão e fiscalização de contratações de TIC; 

d) Gestão de Sistemas de Informação; 

e) Gestão de projetos e portfólio de TIC; 

f) Gestão de serviços de TIC; 

g) Gestão de infraestrutura de TIC; e 

h) Gestão de Segurança da Informação e Comunicações. 

A aplicação da MQP-SISP indicou que o quadro de pessoal ideal seria de 11 (onze) servidores, onde não haveria 

sobrecarga de trabalho e os períodos de férias e afastamentos legais poderiam ser administrados sem risco ao ritmo 

de execução dos processos e projetos da área. 

  

                                                                 
8 Disponível em http://www.sisp.gov.br/mqpsisp. 
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6 Inventário de necessidades 

6.1 Plano de Levantamento das Necessidades 

O inventário de necessidades foi elaborado com a participação das unidades funcionais, além disso, foram 

consideradas as demandas originadas pela Estratégia de Governança Digital, pelo Planejamento Estratégico 

Institucional e pelas deliberações do Comitê Gestor dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Iphan (COGESTI). 

6.2 Critérios de Priorização 

Os critérios de priorização aplicados na avaliação das necessidades inventariadas foram, nessa ordem: 

a) Compromissos e ações atribuídos pela Estratégia de Governança Digital (EGD); 

b) Compromissos e ações atribuídos pelo Mapa Estratégico do Iphan (MEI); 

c) Deliberações do Comitê Gestor dos Recursos de TIC do Iphan (COGESTI); e 

d) Demandas dos órgãos de controle (CONTROLE). 

6.3 Necessidades Identificadas 

A seguir listamos as macro necessidades (problemas ou oportunidades) identificadas em todo o órgão e que estão 

relacionadas à TIC, priorizadas conforme os critérios definidos, relacionando-as com as necessidades de informação 

e/ou estratégias da organização: 

Inventário de Necessidades 

 ÁREA NECESSIDADE CRITÉRIO 

01 Gestão da Informação Elevar a maturidade em abertura de dados à sociedade EGD 

02 Governança de TIC Aprimorar as práticas de  Gestão de Segurança da Informação e Comunicação EGD / COGESTI 

03 Serviços Públicos Digitizar serviços públicos prestados à sociedade EGD / MEI 

04 Infraestrutura de TIC Reduzir custos e combater perda de dados e informações EGD 

05 Processos internos Aprimorar processos de trabalho EGD / MEI 

06 Serviços de TIC Aprimorar a gestão dos serviços de TIC COGESTI / CONTROLE 

07 Infraestrutura / Serviços Aprimorar a  infraestrutura tecnológica e ampliar a oferta de serviços de TIC COGESTI 

08 Sistemas de informação Aprimorar as soluções tecnológicas e os  sistemas de informação corporativos COGESTI / CONTROLE 
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7 Plano de metas e ações 

Para cada macro necessidade inventariada foi definido um objetivo estratégico de TIC que, por sua vez, conta com 

metas definidas e marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis. Por conseguinte, para cada objetivo foi 

desenvolvido um conjunto de ações que habilitam o atingimento de suas metas. 

7.1 Objetivo 1: Aprimorar a disponibilização e o uso de dados abertos 

Metas Aprimorar a disponibilização e o uso de dados abertos 

  Indicador: 

Nível de maturidade em disponibilização e uso de dados abertos 

para a sociedade. 

Metas: 

2018: Manter Nível 1 de maturidade em disponibilização e uso de 

dados abertos. 

2019: Atingir Nível 2 de maturidade em disponibilização e uso de 

dados abertos. Unidade/tipo: 

Nível de maturidade (maior melhor) 

Fonte de dados / periodicidade de análise 

Autodiagnóstico anual 

Referência estratégica: 

IO1.1 (OE 1) da Estratégia de Governança Digital 

OE 08/10 do Mapa Estratégico do Iphan 

 

Ações Aprimorar a disponibilização e o uso de dados abertos 

ID DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO CONCLUSÃO 

AC01.01 Divulgar o Plano de Dados Abertos do Iphan e as bases de dados catalogadas SIC junho/2018 

AC01.02 Atualizar e publicar estudo das demandas de pedidos de informação recebidas via e-SIC SIC julho/2018 

AC01.03 Realizar segunda rodada de abertura de dados corporativos SIC/CGTI dezembro/2018 

AC01.04 Realizar consulta pública sobre dados corporativos de interesse da sociedade SIC/CGTI Junho/2019 

AC01.05 Realizar terceira rodada de abertura de dados corporativos SIC/CGTI dezembro/2019 

Em conformidade com a Estratégia de Governança Digital (EGD), o Iphan está atualmente no Nível 1 na escala de 

maturidade quanto à disponibilização e uso de dados abertos, ou seja, o órgão iniciou o processo de elaboração de 

Plano de Dados Abertos e tem alguns dados publicados e catalogados no portal brasileiro de dados abertos, tendo 

participado ativamente do processo de catalogação. Além disso, o órgão fornece os metadados obrigatórios, incluindo 

e-mail de contato para que os utilizadores dos dados possam tirar dúvidas sobre os mesmos. Assim, a meta agora é 

ampliar a cultura de dados abertos e avançar ao Nível 2, mantendo um Plano de Dados Abertos vigente e liberando 

dados continuamente de acordo com o processo definido. Além de promover a publicação dos dados das áreas 

temáticas mais solicitadas pelo SIC e por outros canais de comunicação com a sociedade civil, assumindo 
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compromissos com escopo e datas definidas, a intenção é levar o conhecimento e a compreensão sobre dados abertos 

a todos os níveis da organização e promover o engajamento da sociedade civil com os dados publicados. 

A construção desse Objetivo do PDTIC Iphan 2018-2019 reflete, ainda, alinhamento às iniciativas estratégicas IE.01.01, 

IE.01.04 e IE.01.05 previstas na Estratégia de Governança Digital do Governo Federal e destinadas a implementação 

por todos os órgãos do SISP. 

7.2 Objetivo 2: Aprimorar a gestão da segurança da informação e das comunicações 

Metas Aprimorar a gestão da segurança da informação e das comunicações 

  Indicador: 

Grau de conformidade com a Metodologia de Gestão de SIC 

descrita no item 3 da Norma Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR, 

de 13 de outubro de 2008. 

Metas: 

2018: Implementar os itens 3.1.1 a 3.1.3 da NC2/IN1 

2019: Implementar os itens 3.1.4 a 3.1.7 da NC2/IN1 

Unidade/tipo: 

Itens implementados (maior melhor) 

Fonte de dados / periodicidade de análise: 

Autodiagnóstico anual 

Referência estratégica: 

IO3.1 (OE 3) da Estratégia de Governança Digital 

OE 10 do Mapa Estratégico do Iphan 

 

Ações Aprimorar a gestão de segurança da informação e comunicações 

ID DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO CONCLUSÃO 

AC02.01 Revisar a Política de Segurança da Informação e Comunicações COSEG março/2018 

AC02.02 Implantar a Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores COSEG abril/2018 

AC02.03 Definir e publicar uma metodologia de gestão de riscos de SIC COSEG dezembro/2018 

AC02.04 Definir, planejar e realizar ações de SIC COSEG dezembro/2019 

AC02.05 Realizar autodiagnóstico de aderência à NC 02/IN01/2008/DSIC/GSI/PR COSEG dezembro/2019 

A Metodologia de Gestão de SIC aplicável aos órgãos e entidades da administração pública federal é descrita no item 

3 da Norma Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR, de 13 de outubro de 2008, e contempla 28 itens implementáveis. 

Esse objetivo direciona o órgão a executar integralmente 7 itens implementáveis (3.1.1 a 3.1.7), contribuindo com uma 

das metas da Estratégia de Governança Digital. 

Para 2018 a meta é implementar os três primeiros estágios de planejamento das ações de gestão de segurança da 

informação e comunicações previstos no Item 3 da Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR e que envolvem a definição 

do escopo e dos objetivos das ações de SIC e da abordagem de gestão de riscos na instituição. 
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Para 2019 a meta é implementar outros três estágios da fase de planejamento das ações de gestão de SIC previstos no 

Item 3 da Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR, relacionados a metodologia de gestão de riscos definida. 

A construção desse Objetivo do PDTIC Iphan 2018-2019 reflete, ainda, alinhamento às iniciativas estratégicas IE.03.01, 

IE.03.03, IE 03.05, IE.03.11 e IE.03.14 previstas na Estratégia de Governança Digital do Governo Federal e destinadas a 

implementação por todos os órgãos do SISP. 

7.3 Objetivo 3: Expandir a oferta de serviços públicos digitais 

Metas Expandir a oferta de serviços públicos digitais 

  Indicador: 

Proporção de e-serviços em relação ao número de serviços públicos 

cadastrados no Portal de Serviços. 

Metas: 

2018: 40% de digitização dos serviços catalogados 

2019: 60% de digitização dos serviços catalogados 

Unidade/tipo: 

Percentual (maior melhor) 

Fonte de dados / periodicidade de análise: 

Autodiagnóstico anual 

Referência estratégica: 

IO4.1 (OE 4) da Estratégia de Governança Digital 

OE 10 do Mapa Estratégico do Iphan 

 

Ações Expandir a oferta de serviços públicos digitais 

ID DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO CONCLUSÃO 

AC03.01 Desenvolver/publicar Plano de Integração à Plataforma de Cidadania Digital (2018) CGTI março/2018 

AC03.02 Desenvolver e implementar planos de digitalização de serviços públicos CGTI / DPTOs dezembro/2018 

AC03.03 Revisar/publicar Plano de Integração à Plataforma de Cidadania Digital (2019) CGTI dezembro/2018 

AC03.04 Desenvolver e implementar planos de digitalização de serviços públicos CGTI / DPTOs dezembro/2019 

Uma das atuais prioridades das instituições públicas é estabelecer diretrizes para a ampliação e o aperfeiçoamento 

dos serviços públicos prestados pela internet, com vistas a priorizar ações no sentido de assegurar agilidade e 

comodidade aos usuários dos serviços prestados, em consonância com o disposto na Lei 12.965/2014, art. 24, inciso 

X, no Decreto 8.414/2015, art. 2º, inciso I, e no princípio da eficiência previsto no caput do art. 37 da Constituição 

Federal. 

Através do Decreto n° 8.936/2016 o Governo Federal instituiu a chamada Plataforma de Cidadania Digital – um 

conjunto de ações que envolvem interação em meios digitais com a sociedade centralizada no Portal de Serviços, que 

é uma plataforma de serviços em meio digital que facilita o acesso a serviços públicos federais por cidadãos e 

empresas. 
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As metas desse objetivo buscam alavancar a transformação dos serviços oferecidos pela instituição e já cadastrados no 

Portal de Serviços (www.servicos.gov.br) em “serviços públicos digitais” (serviço público cuja prestação ocorra por meio 

eletrônico, sem a necessidade de atendimento presencial) à proporção de 40% em 2018 e 60% em 2019. 

Após conclusão da atualização de seus serviços o Iphan possuirá 15 serviços cadastrados do Portal de Serviços, assim 

o objetivo será digitalizar 06 serviços em 2018 e mais 03 serviços em 2019, totalizando 09 serviços públicos digitais 

disponibilizados à sociedade. 

Visando, ainda, manter aderência à Estratégia de Governança Digital da APF9, a instituição deverá priorizar a utilização 

do ambiente oficial de participação social (participa.br) para discutir a criação e a melhoria de seus serviços públicos. 

A construção desse Objetivo do PDTIC Iphan 2018-2019 reflete, ainda, alinhamento às iniciativas estratégicas IE.04.01, 

IE.04.02 e IE.04.04 previstas na Estratégia de Governança Digital do Governo Federal e destinadas a implementação 

por todos os órgãos do SISP. 

7.4 Objetivo 4: Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestruturas 

Metas Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestruturas 

  Indicador: 

Quantidade de compartilhamentos executados e ativos com outros 

órgãos da administração pública federal 

Metas: 

2018: 1 compartilhamento ativo 

2019: 2 compartilhamentos ativos 

Unidade/tipo: 

Quantidade de compartilhamentos (maior melhor) 

Fonte de dados / periodicidade de análise: 

Autodiagnóstico semestral 

Referência estratégica: 

IO7.1 / OE.7 da Estratégia de Governança Digital 

OE 10 do Mapa Estratégico do Iphan 

 

Ações Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestruturas 

ID DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO CONCLUSÃO 

AC04.01 Prospectar o serviço de redundância de Data Center CGTI dezembro/2019 

AC04.02 Replicar o serviço de backup de dados para um sítio externo CGTI dezembro/2019 

AC04.03 Prospectar o uso de serviço de nuvem (cloud computing) CGTI dezembro/2019 

AC04.04 Fornecer bases de dados georreferenciadas CGTI dezembro/2019 

A Estratégica de Governança Digital da Administração Pública Federal (EGD) definiu como um dos objetivos estratégicos 

o compartilhamento de dados, processos, sistemas de informação, serviços e infraestrutura tecnológica entre os órgãos 

                                                                 
9 Objetivo Estratégico n° 09: Ampliar e incentivar a participação social na criação e melhoria dos serviços públicos. 
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e entidades de forma a reduzir custos e desperdícios, evitar esforços desnecessários e combater a perda de dados e 

informações. 

Assim, dentro dessa estratégia, a meta desse objetivo é executar e manter ativos dois compartilhamentos de dados, 

processos, sistemas, serviços ou infraestruturas nos próximos dois anos de vigência deste PDTIC – sendo um novo 

compartilhamento em cada ano. 

7.5 Objetivo 5: Aprimorar processos de trabalho mediante utilização de recursos tecnológicos 

Metas Aprimorar processos de trabalho mediante utilização de recursos tecnológicos 

  Indicador: 

Proporção de processos de trabalho mapeados aprimorados por 

meio da Tecnologia da Informação 

Metas: 

2018: 1 processo mapeado aprimorado 

2019: 2 processos mapeados aprimorados 

Unidade/tipo: 

Quantidade de processos aprimorados (maior melhor) 

Fonte de dados / periodicidade de análise: 

Autodiagnóstico semestral 

Referência estratégica: 

IO5.2 / OE.5 da Estratégia de Governança Digital 

OE 10 do Mapa Estratégico do Iphan 

 

Ações Aprimorar processos de trabalho mediante utilização de recursos tecnológicos 

ID DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO CONCLUSÃO 

AC05.01 Prospectar e contratar soluções de automação de processos CGTI dezembro/2019 

AC05.02 Prospectar e contratar solução de inteligência de negócio (BI) CGTI dezembro/2019 

AC05.03 Prospectar solução de gestão de conteúdo CGTI dezembro/2019 

AC05.04 Prospectar e incorporar novas funcionalidades ao Sistema Eletrônico de Informações CGTI (DIVSIS) dezembro/2019 

AC05.05 Participar da implantação do barramento de serviços e do protocolo integrado CGTI (DIVSIS) dezembro/2019 

Melhorar a governança e a gestão dos processos de trabalho que dão suporte aos serviços e às políticas públicas 

mediante a utilização de recursos tecnológicos, contribuindo para a modernização da administração pública, é um dos 

objetivos estratégicos delineados na Estratégia de Governança Digital (EGD). 

Dessa forma, durante o próximo biênio, a instituição estabelece como meta aprimorar através da aplicação de recursos 

de TIC três processos de trabalho já mapeados. Sendo um processo em 2018 e outros dois até 2019. 

A construção desse Objetivo do PDTIC Iphan 2018-2019 reflete, ainda, alinhamento às iniciativas estratégicas IE.05.01, 

IE.04.02 e IE.04.04 previstas na Estratégia de Governança Digital do Governo Federal e destinadas a implementação 

por todos os órgãos do SISP. Cabe considerar que a iniciativa estratégica IE.05.02 já foi executada pela instituição com 

a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).  
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7.6 Objetivo 6: Aprimorar a percepção de entrega de valor dos serviços de TIC 

Metas Aprimorar a percepção de entrega de valor dos serviços de TIC 

  Indicador: 

Elaboração e publicação de documentos de gestão de serviços de 

TIC. 

Metas: 

2018-1: Estratégia de Serviços de TIC publicada 

2018-2: Portfólio de Serviços de TIC publicado 

2019-1: Catálogo de Serviços de TIC publicado 

2019-2: Metodologia de Avaliação de Serviços de TIC publicada. 

2019-3: Atingir o nível “aprimorado” em Governança de TI pelo 

Levantamento do Perfil de Governança de TI realizado pelo Tribunal 

de Contas da União (IGovTI-TCU) 

Unidade/tipo: 

Quantidade de documentos publicados (maior melhor) 

Fonte de dados / periodicidade de análise: 

Autodiagnóstico semestral 

Referência estratégica: 

IO5.2 / OE.5 da Estratégia de Governança Digital 

OE 10 do Mapa Estratégico do Iphan 

 

Ações Aprimorar a percepção de entrega de valor dos serviços de TIC 

ID DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO CONCLUSÃO 

AC06.01 Desenvolver, implantar e publicar Estratégia de Serviços de TIC CGTI junho/2018 

AC06.02 Desenvolver, implantar e publicar Portfólio de Serviços de TIC CGTI dezembro/2018 

AC06.03 Desenvolver, implantar e publicar Catálogo de Serviços de TIC CGTI junho/2019 

AC06.04 Desenvolver, publicar e implantar metodologia de avaliação de serviços de TIC CGTI dezembro/2019 

Definir adequadamente os serviços que a área de TIC oferece é uma recomendação antiga dos especialistas em 

gerenciamento. Para isso, o ITIL® recomenda o desenvolvimento de estratégias de serviço e a elaboração do Portfólio 

e do Catálogo de Serviços. 

Para responder às necessidades da TI, as estratégias de serviço definem como a área de TI ofertará serviços para 

possibilitar o atingimento dos resultados planejados pela instituição, providenciando direcionamento, perspectiva, 

planos e padrões. 

O ITIL pode ser aplicado para auxiliar a organização fornecendo conhecimento que relacione atividades executadas e 

resultados. Possibilita maior vantagem competitiva por meio da rapidez e efetividade nas respostas e mudanças no 

ambiente de negócio, tornando clara a comunicação entre o cliente e o provedor de serviços. 

O objetivo do Portfólio é o gerenciamento de todo o ciclo de vida dos serviços disponibilizados pela TI, mesmo os que 

não estejam em produção. Já o Catálogo tem como objetivo organizar os serviços de TI disponíveis, a fim de melhorar 

a qualidade percebida pelos usuários e clientes e garantir o alinhamento entre o negócio e a entrega de serviços de 

TIC, com foco nos processos mais estratégicos. 
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O desenvolvimento e aplicação de uma Metodologia de Avaliação de Serviços de TIC que proporcione uma visão clara 

do desempenho dos serviços de TIC junto às unidades usuários contribuirá no estabelecimento de diretrizes de 

melhoria com vistas a possibilitar a evolução na governança de TI da instituição. 

Essas práticas contribuirão também com a evolução da maturidade em governança de TI no ambiente institucional. E, 

uma vez que o órgão vem apresentando melhorias constantes nesse quesito, o objetivo é atingir o nível de maturidade 

aprimorado no Levantamento do Perfil de Governança de TI realizado a cada dois anos pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

7.7 Objetivo 7: Manter e renovar periodicamente a infraestrutura tecnológica e prover serviços 

de TIC 

Metas Manter e renovar periodicamente a infraestrutura tecnológica e prover serviços de TIC 

  Indicador: 

Nível de execução do PCTIC (Plano de Contratações de TIC) 

Metas: 

2018: PCTIC 2018 100% executado 

2019: PCTIC 2019 100% executado 

Unidade/tipo: 

Percentual PCTIC executado (maior melhor) 

Fonte de dados / periodicidade de análise: 

Autodiagnóstico semestral 

Referência estratégica: 

OE 10 do Mapa Estratégico do Iphan 

 

Ações Manter e renovar periodicamente a infraestrutura tecnológica e prover serviços de TIC 

ID DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO CONCLUSÃO 

AC07.01 Manter e executar a política de renovação anual de estações de trabalho  CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.02 Prover e renovar dispositivos móveis (notebooks e tablets) CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.03 Renovar e ampliar a solução integrada e centralizada de backup e restore CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.04 Manter, renovar e evoluir os ativos de rede da Sede e das Unidades Descentralizadas CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.05 Manter, renovar e evoluir soluções e softwares de rede  CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.06 Prover e gerir os serviços da rede corporativa MPLS CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.07 Prover e gerir serviços de conexão à internet da Sede e Unidades Descentralizadas CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.08 Prover e gerir serviço de conexão à Infovia do Governo Federal CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.9 Prover e gerir licenciamento de softwares e aplicativos de uso corporativo CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.10 Prover e gerir os serviços técnicos continuados de suporte ao usuário de TIC CGTI/DIVINF dezembro/2019 
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Ações Manter e renovar periodicamente a infraestrutura tecnológica e prover serviços de TIC 

ID DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO CONCLUSÃO 

AC07.11 Prover e gerir os serviços técnicos continuados de sustentação de infraestrutura de TIC CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.12 Prover material de consumo de Tecnologia da Informação CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.13 Prover solução de alimentação ininterrupta de energia para o Data Center CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.14 Ampliar e atualizar os servidores de rede do Data Center e Unidades Descentralizadas. CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.15 Ampliar o sistema de armazenamento do Data Center e das Unidades Descentralizadas. CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.16 Prover solução de suporte ao usuário de TIC para as Unidades Descentralizadas CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.17 Manter e atualizar as instalações físicas e sistemas de apoio ao Data Center CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.18 Manter e atualizar a solução de videoconferência CGTI/DIVINF dezembro/2019 

AC07.19 Prover solução de suporte técnico para a solução de gestão de bibliotecas CGTI/CODIN dezembro/2018 

AC07.20 Prover solução de orçamentação de obras CGTI/DEPAM dezembro/2018 

AC07.21 Prover solução de software de georreferenciamento CGTI/SRBM dezembro/2018 

AC07.22 Elaborar e monitorar a execução do Plano de Contratações de TIC 2018 CGTI /CTGP dezembro/2018 

AC07.23 Elaborar e monitorar a execução do Plano de Contratações de TIC 2019 CGTI/CTGP dezembro/2019 

Manter a infraestrutura tecnológica e os serviços de TIC em operação contínua, sem interrupções contratuais ou da 

prestação dos serviços, assegurando o fornecimento de serviços de qualidade, com custos eficientes, melhoria 

contínua e disponibilidade para mudanças é uma das tarefas basilares da gestão de TIC. 

Manter a infraestrutura e os serviços de TIC exige planejar, construir, executar e monitorar um conjunto de atividades 

e projetos alinhados às necessidades institucionais e voltados ao suporte do atingimento dos objetivos corporativos, 

lançando mão da utilização eficiente dos recursos disponíveis (pessoas, processos e orçamento). 

O documento que apresenta o planejamento das contratações de TIC previstas pela CGTI/DPA é o Plano de 

Contratações de TIC (ANEXOS II E III), cuja elaboração é disciplina pela Portaria SETIC/MPDG n° 40, de 14 de setembro 

de 201610, e tem por objetivo aperfeiçoar o planejamento das contratações e a qualidade da programação e execução 

orçamentária dos órgãos e entidades integrantes do SISP.  

                                                                 
10 Disponível em https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos. 
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7.8 Objetivo 8: Evoluir, sustentar e desenvolver sistemas de informação em atendimento às 

demandas corporativas 

Metas Evoluir, sustentar e desenvolver sistemas de informação em atendimento às demandas corporativas 

  Indicador: 

Quantidade de demandas atendidas 

Metas: 

2018-1: Atender a 100% das demandas de evolução aprovadas e 

priorizadas pelo COGESTI e previstas dentro do orçamento da CGTI.  

2018-2: Atender a 100% das demandas de correção e garantias nos 

sistemas em Produção. 

2019-1: Atender a 100% das demandas de evolução aprovadas e 

priorizadas pelo COGESTI e previstas dentro do orçamento da CGTI.  

2019-2: Atender a 100% das demandas de correção e garantias nos 

sistemas em Produção. 

 

Unidade/tipo: 

Percentual de demandas atendidas 

Fonte de dados / periodicidade de análise: 

Autodiagnóstico semestral 

Referência estratégica: 

OE 10 do Mapa Estratégico do Iphan 

 

Ações Evoluir, sustentar e desenvolver sistemas de informação em atendimento às demandas corporativas 

ID DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO CONCLUSÃO 

AC08.01 Prover e gerir serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de software CGTI/DIVSIS dezembro/2018 

AC08.02 Prover e gerir serviços técnicos de auditoria de qualidade e testes de software CGTI/DIVSIS dezembro/2018 

AC08.03 Prover e gerir serviços técnicos de métricas e análise de pontos de função CGTI/DIVSIS dezembro/2018 

AC08.04 Manter sistemas de informação legados CGTI/DIVSIS dezembro/2019 

AC08.05 Manter e evoluir sistemas de informação em produção CGTI/DIVSIS dezembro/2019 

AC08.06 Gerir demandas, prospectar necessidades de sistemas e entregar prioridades CGTI/DIVSIS dezembro/2019 

A evolução de sistemas significa criar novas funcionalidades, ou alterar funcionalidades existentes para que atendam 

à realidade de negócio, segundo solicitação do Gestor responsável por tal área. Por sustentar sistemas, entende-se 

manter o sistema em pleno funcionamento, realizando manutenções de infraestrutura e segurança de forma 

preventiva e tempestiva evitando-se a inoperância do sistema e garantindo a maior disponibilidade possível. O 

desenvolvimento de novos sistemas pretende atender a demandas dos gestores de negócio por criação de novo 

sistemas. 

As demandas por desenvolvimento de sistemas são previamente priorizadas pelo Comitê Gestor de TIC (COGESTI) e a 

partir de então são implementadas pela Fábrica de Softwares, testadas pela Fábrica de Qualidade e medidas pela 

Fábrica de Métricas sob gerenciamento da CGTI. Todo o processo de desenvolvimento, seja de novos sistemas, 

evolução ou sustentação de pré-existentes passa pelo processo de atendimento de demandas relativas a sistemas da 

DIVSIS: a Metodologia Iphan de Gestão de Demandas de Desenvolvimento Ágil de Softwares (MIDAS). Este processo foi 

desenvolvido internamente baseado em metodologia ágil e pretende realizar entregas rápidas e funcionais.  
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7.9 Plano orçamentário 

Ano Custeio Capital Total Anual 

    
2018 R$ 8.624.050,00 R$ 3.910.090,00 R$ 12.534.140,00 

2019 R$ 9.195.000,00 R$ 5.330.000,00 R$ 14.525.000,00 

    Total PDTIC 2018-2019: R$ 17.819.050,00 R$ 9.240.090,00 R$ 27.059.140,00 

O plano orçamentário prevê as necessidades de recursos financeiros de custeio e capital (investimento) para os 

seguintes tipos de despesas da área de TIC, considerando o dispêndio financeiro com contratos já existentes e o valor 

estimado para soluções a contratar (conforme PCTIC): 

a) Equipamentos e serviços relacionados; 

b) Licenciamento de uso de softwares; 

c) Serviços de suporte em Tecnologia da Informação; 

d) Serviços técnicos especializados; 

e) Serviços de telecomunicações; e 

f) Material de consumo. 

Constituem anexo deste PDTIC os respectivos Planos de Contratações de TIC referentes aos anos de 2018 (Anexo II) e 

2019 (Anexo III). 
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8 Plano de gestão de pessoas 

A alocação de pessoas no desempenho das atividades técnicas e gerenciais na CGTI/DPA possui a seguinte distribuição 

por tipo de vínculo: 

 

A situação da capacidade de execução do quadro de pessoal foi apresentada no item 5.5 acima e, conforme citado, a 

execução do dimensionamento de quadro de pessoal realizada pela CGTI/DPA indicou a necessidade ampliação do 

quadro de pessoal de TIC dos atuais 9 (nove) para 11 (onze) servidores. Essa necessidade deve ser considerada pela 

alta administração na definição de vagas a serem ofertas no próximo concurso público da instituição. 

As necessidades de qualificação dos servidores da área de TIC são objeto de discussão no âmbito do Comitê de 

Capacitação – estrutura colegiada mantida pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas (COGEP/DPA). As áreas 

consideradas prioritárias para ações de capacitação na vigência deste PDTIC serão: 

Áreas de conhecimento prioritárias 

Línguas estrangeiras11 Inglês e Espanhol 

Infraestrutura e Serviços Cloud Computing, Virtualização, Conteinerização e Microsserviços, Gestão de Infraestrutura 

Sistemas de Informação DevOps, Metodologias Ágeis, Qualidade de Software, Testes de Software, Métricas de Software 

Segurança da Informação Gestão de SIC, Gestão de Riscos, Normas de SIC 

Gestão de TIC Gestão de Serviços de TI, Gestão de Contratos de TI, Contratações de TI 

Governança de TIC Métricas e indicadores de TI, Frameworks de Governança de TI 

 

  

                                                                 
11 Versões atualizadas de normas internacionais, frameworks, manuais técnicos e outros documentos são disponibilizados, na maioria dos casos, primeiro em 

língua inglesa. 
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9 Plano de gestão de riscos 

A equipe de elaboração deste PDTIC mapeou os principais riscos que podem impactar de forma mais significativa a 

execução do plano, tendo sido priorizados os riscos listados no quadro abaixo. Para cada risco foi atribuída uma 

avaliação qualitativa de probabilidade de ocorrência e de impacto caso o risco se concretize. O monitoramento dos 

riscos permitirá ao Comitê Gestor dos Recursos de TIC (COGESTI) definir, em suas avaliações periódicas, as ações de 

tratamento mais adequadas. 

ID Descrição do Risco Probabilidade Impacto Resposta 

1 Ampliação das restrições orçamentárias Muito alta Moderado Aceitar 

2 Redução da força de trabalho da CGTI/DPA Moderada Alto Aceitar 

3 Atraso na realização de licitações relacionadas Alta Alto Mitigar 

4 Impossibilidade de renovação de contratos relacionados Moderado Crítico Mitigar 

5 Interrupção não programada de contratos relacionados Baixa Crítico Evitar 

6 Indisponibilidade de habilidades específicas Moderada Moderado Transferir 

7 Indisponibilidade de recursos técnicos específicos Moderada Alto Mitigar 

8 Falta de envolvimento de áreas críticas Alta Crítico Transferir 

9 Falta de patrocínio da alta administração (COGESTI) Alta Alto Mitigar 

Os critérios de avaliação qualitativa aplicados para a análise do grau de probabilidade de ocorrência dos riscos 

mapeados foram os seguintes: 

Grau de Probabilidade 

Baixa Risco possível, mas de ocorrência improvável 

Moderada Risco de ocorrência ocasional ou não frequente 

Alta Risco de ocorrência frequente 

Muito Alta Risco de ocorrência praticamente inevitável 

Com relação ao grau de impacto sobre os objetivos e projetos do plano, foram utilizados os seguintes critérios 

qualitativos: 

Grau de Impacto Baixo Moderado Alto Crítico 

Custo 
Pode resultar em aumento 

não significativo de custos. 

Pode resultar em aumento 

significativo de até 1/3 dos 

custos. 

Pode resultar em aumento 

significativo de até 2/3 dos 

custos. 

Pode resultar em aumento 

significativo superior a 2/3 

dos custos. 



Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação | 2018-2019 | 

 Página  | 30 

Grau de Impacto Baixo Moderado Alto Crítico 

Tempo 
Pode resultar em aumento 

não significativo de prazos. 

Pode resultar em aumento 

significativo de até 1/3 dos 

prazos. 

Pode resultar em aumento 

significativo de até 2/3 dos 

prazos. 

Pode resultar em aumento 

significativo superior a 2/3 

dos prazos. 

Escopo 
Pode haver redução 

imperceptível de escopo. 

Áreas menos importantes 

do escopo podem ser 

afetadas. 

Áreas importantes do 

escopo podem ser 

afetadas. 

Redução inaceitável do 

escopo ou produto final 

sem utilidade. 

Qualidade 

Pode haver degradação 

quase imperceptível da 

qualidade. 

Pode resultar em 

degradação da qualidade 

para algumas partes 

críticas. 

Pode resultar em 

degradação significativa da 

qualidade para todas as 

partes. 

Pode resultar em 

degradação inaceitável da 

qualidade ou em um 

produto final sem 

utilidade. 

Com relação à resposta aos riscos identificados, foram utilizados os seguintes critérios: 

Grau de Probabilidade 

Explorar O impacto e a probabilidade do risco serão maximizados 

Aceitar Riscos são aceitos e medidas serão decididas caso se realize 

Mitigar O impacto e a probabilidade do risco serão atenuadas ou limitadas 

Transferir O impacto e a gestão do risco são transferidas para outra instância. 

Evitar O planejamento será alterado para evitar a ocorrência do risco 

9.1 Fatores críticos de sucesso 

Para que a execução deste PDTIC seja viável algumas premissas devem ser consideradas: 

a) Manutenção da equipe de Analistas em Tecnologia da Informação alocada; 

b) Apoio da alta administração no alcance dos objetivos definidos; 

c) Orçamento disponível tempestivamente para as ações previstas. 

Ainda, considerando o recente panorama orçamentário da Administração Federal, existe um alto risco de cortes 

orçamentários e contingenciamento de recursos para o biênio 2018-2019. Por fim, considerando que no ano de 2018 

serão eleitos novos governantes, há possibilidade de mudanças de prioridades que poderão impactar os atuais 

objetivos e que poderão requisitar um realinhamento do plano. 
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Anexo I: Organograma do Iphan 
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Anexo II: Plano de Contratações de TIC para 2018 

PCTIC 2018: PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PORTARIA STI N° 40, DE 14/09/2016) 

 
Identificação do Item (lote/parcela) Natureza da Despesa Valor global estimado Serviço Continuado Referência PDTIC Referência no PDTI (Por extenso) 

Aquisição de computadores desktop (estações de trabalho) 44.90.52.35 R$ 800.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Aquisição de nobreaks e baterias (Sede e Unidades) 44.90.52.35 R$ 200.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Aquisição de rack para servidores de rede 44.90.52.35 R$ 25.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Aquisição de software de Backup 44.90.39.93 R$ 300.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Aquisição de switches (Sede BSB e unidades descentralizadas) 44.90.52.35 R$ 200.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Licenciamento de uso de software de georreferenciamento 33.90.39.11 R$ 230.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Licenciamento de uso de softwares de Proxy/Filtro de Conteúdo 33.90.39.11 R$ 70.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Licenciamento de uso de softwares da Plataforma Microsoft®  33.90.39.11 R$ 1.050.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Licenciamento de uso e suporte técnico de solução de orçamentação de obras  44.90.36.46 R$ 80.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Locação de Grupo Gerador para o Datacenter  33.90.40.99 R$ 50.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Material de consumo (TI)  44.90.52.35 R$ 80.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Renovação de licenciamento de uso de softwares – Backup  33.90.39.11 R$ 25.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Renovação de licenciamento de uso de softwares – Firewall  33.90.39.11 R$ 100.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Serviço de suporte e garantia de Storage  33.90.39.95 R$ 18.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Serviço de suporte técnico para a solução de gestão de bibliotecas  44.90.36.45 R$ 80.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Serviços de telecomunicação – Conexão Internet 33.90.39.97 R$ 350.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Serviços de telecomunicação – Rede de Longa Distância (WAN/MPLS) 33.90.39.97 R$ 900.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Serviços técnicos especializados em desenvolvimento de software  33.90.39.57 R$ 2.500.000,00 Sim Objetivo 08 Evoluir, sustentar e desenvolver sistemas de informação em atendimento às demandas corporativas 

Serviços técnicos especializados em testes de qualidade de software  33.90.39.56 R$ 500.000,00 Sim Objetivo 08 Evoluir, sustentar e desenvolver sistemas de informação em atendimento às demandas corporativas 

      

      

      

R$ 7.558.000,00 
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Anexo III: Plano de Contratações de TIC para 2019 

PCTIC 2019: PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PORTARIA STI N° 40, DE 14/09/2016) 

 
Identificação do Item (lote/parcela) Natureza da Despesa Valor global estimado Serviço Continuado Referência PDTIC Referência no PDTI (Por extenso) 

Aquisição de computadores desktop (estações de trabalho) 44.90.52.35 R$ 1.400.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Aquisição de Solução de Gestão de Conteúdo (Datacenter) 33.90.40.03 R$ 300.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Licenciamento de uso de softwares - Editoração eletrônica (SaaS) 33.90.39.11 R$ 500.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Material de Consumo (TI) 44.90.52.35 R$ 80.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Serviço de backup externo 33.90.39.28 R$ 300.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Serviço de redundância de data center (Colocation) 33.90.39.28 R$ 600.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Serviços técnicos especializados em suporte de Tecnologia da Informação – Sede BSB 33.90.39.27 / 28 R$ 2.650.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Serviços técnicos especializados em suporte de Tecnologia da Informação – Unidades 33.90.39.27 / 28 R$ 1.500.000,00 Sim Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

Solução de antivírus, antispam e webgateway 33.90.39.11 R$ 250.000,00 Não Objetivo 07 Manter e renovar a infraestrutura tecnológica de os serviços de TIC 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

R$ 7.580.000,00 
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Anexo IV: Informações sobre contratos de TIC geridos pela CGTI 
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Anexo V: Referencial estratégico de TIC 
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