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Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação da Secretaria de Orçamento 
Federal para o período de 2012 a 2014. 

  
 

O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, Substituto, no exercício de suas 
atribuições legais, conforme art. 50 do Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010, e considerando as 
orientações da Instrução Normativa nº 04, de 12 de novembro de 2010, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, resolve: 

Art. 1º Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI da Secretaria de 
Orçamento Federal – SOF para o período de 2012 a 2014. 

Art. 2º O Plano de Metas e Ações de Tecnologia da Informação – PMA/TI é parte 
integrante do PDTI.  

Parágrafo único. A Coordenação-Geral de Tecnologia e da Informação – CGTec da SOF 
deverá elaborar e submeter à aprovação da Comissão de Gestão da Informação – CGI o PMA/TI no prazo 
de 90 (noventa) dias após a publicação desta Portaria.  

Art. 3º O extrato resumido do PDTI, composto pelas Iniciativas Estratégicas de Tecnologia 
da Informação – TI associadas aos objetivos estratégicos da SOF e pelas necessidades de TI identificadas, 
consta no Anexo desta Portaria. 

Art.-4º-A íntegra do PDTI será divulgada na intranet da SOF, no endereço eletrônico 
https://intranet-sof/wikinf. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 

Quadro I – Iniciativas Estratégicas de TI 

Iniciativas Estratégicas  de TI 

Iniciativa 
Estratégica1 

Descrição Objetivos Estratégicos1 

IE-1 Consolidar as ferramentas de informações gerenciais para gestão orçamentária.  OE-10 

IE-2 Constituir modelo conceitual ontológico que defina as informações necessárias 
aos processos de planejamento e orçamento.  OE-10 

IE-3 Aprimorar os sistemas que suportam os processos de planejamento e orçamento.  OE-4, OE-6, OE-7, OE-
12, OE-10 

IE-4 Informatizar processos vigentes de planejamento e orçamento que atualmente 
são realizados manualmente. 

OE-10 

IE-5 
Evoluir e padronizar a interoperabilidade do Sistema Integrado de Planejamento 
e Orçamento – SIOP com sistemas estruturantes da Administração Pública 
Federal. 

OE-10 

IE-6 Desenvolver ferramentas que promovam a transparência das informações de 
orçamento e planejamento para a sociedade. 

OE-1, OE-5,  
OE-10 

IE-7 Atualizar ferramenta de ensino a distância. OE-1, OE-10 

IE-8 Desenvolver ferramentas de suporte às áreas meio. OE-9, OE-11, OE-10 

IE-9 Implantar política de segurança da informação. OE-10 

IE-10 Implantar processos de governança de tecnologia da informação.  OE-10 

IE-11 Modernizar infraestrutura tecnológica.  OE-10 

Quadro II – Necessidades de TI associadas às Iniciativas Estratégicas 

Id Necessidades de TI Inici
ativas Estratégicas 

I-1 

Mapear as necessidades de sistemas de 
informação da SOF e avaliar os recursos necessários 
para desenvolvê-la, de forma que os principais 
macroprocessos de negócio da SOF tenham suporte 
por sistemas. 

IE-
1, IE-3, IE-4, IE-
5, IE-8 

SI-2 
Reformular as telas do SIOP de forma a melhorar sua 

navegabilidade e a interface com o usuário. 
IE-

3 

SI-3 
Melhorar o processo de comunicação com as áreas 

usuárias tanto na fase de levantamento de necessidades, quanto na de 
implementação das alterações em produção. 

IE-
3 

SE-1 

Mapear/redefinir os processos de suporte técnico 
envolvendo os serviços de Help Desk , suporte a microinformática, suporte 
a rede, suporte a impressoras e suporte a sistemas, definindo papéis, 
responsabilidades, delimitando competências, estabelecendo acordos de 
nível de serviços e capacitando os profissionais. 

IE-
1, IE-2, IE-3, IE-
4, IE-5, IE-6, IE-
7, IE-8, IE-9, IE-
10, IE-11 

SE-2 

Reformular o Portal SOF definindo papéis, 
responsabilidades, necessidades de capacitação de profissionais, definindo 
competências e a sua integração ao SIOP-Legis e Business Inteligence – 
BI. 

IE-
1, IE-6 

                                                                 
1 A numeração das Iniciativas Estratégicas e dos Objetivos Estratégicos foi definida apenas para uso interno do PDTI. 



IN-1 
Treinar usuários nos processos e ferramentas de TI 

implantados ou a implantar na SOF. 

IE-
1, IE-2. IE-3, IE-
4, IE-5, IE-6, IE-
7, IE-8, IE-9, IE-
10, IE-11 

IN-2 
Promover a atualização do parque tecnológico por meio 

de aquisições de softwares, ferramentas, equipamentos e serviços de TI. 
IE-

3, IE-8, IE-11 

IN-3 
Elaborar estudos de soluções de tecnologia que 

aprimorem os meios de comunicação da SOF. 

IE-
1, IE-2. IE-3, IE-
4, IE-5, IE-6, IE-
7, IE-8, IE-9, IE-
10, IE-11 

IN-4 

Mapear e implementar processos de gestão de TI, tais 
como: análise de problemas e incidentes, continuidade de negócio e 
recuperação de desastres, gerência de mudanças e acordos de nível de 
serviço. 

IE-
10 

IN-5 
Mapear e implementar os processos relacionados ao 

seguimento da política de segurança, plano de riscos e elaboração de 
normas de segurança. Elaborar Plano de Segurança. 

IE-
9 

IS-1 
Mapear e implementar processo formal medições e de 

análise de desempenho das aplicações desenvolvidas pela área de TI, 
inclusive BI. 

IE-
1, IE-2, IE-3, IE-
4, IE-5, IE-6, IE-
7, IE-8, IE-9, IE-
10, IE-11 

IS-2 

Proceder estudo para avaliação das necessidades do 
Centro de Informação referentes à formalização do processo, definição e 
quantificação dos usuários externos, aquisição da versão paga do Pentaho 
e avaliação das necessidades futuras de espaço em disco e capacidade de 
processamento. 

IE-
1 

IS-3 

Proceder estudo para a implementação do SIOP-Legis 
baseado na Ontological Web Language – OWL, mapeando o processo, os 
requisitos e as necessidades de infraestrutura (storage e capacidade de 
processamento), pessoal e capacitação. 

IE-
1, IE-2 

IS-4 
Estabelecer, em conjunto com os usuários, os acordos de 

nível de serviço (tempos de resposta das transações), inclusive para os 
períodos de pico. 

IE-
3, IE-8 

T-1 

Elaborar estudos para aditamento ou nova contratação de 
serviços de Help Desk , de escaneamento, indexação e arquivamento de 
documentos, de suporte de sistemas de primeiro nível, de suporte a 
microinformática e de suporte de rede, com definição, controle e 
fiscalização dos serviços por acordos de nível de serviço.  

IE-
1, IE-2, IE-3, IE-
4, IE-5, IE-6, IE-
7, IE-8, IE-9, IE-
10, IE-11 

T-2 
Definir papéis, responsabilidades e competências da 

equipe interna para a transferência dos conhecimentos gerados nos 
projetos implantados por meio dos acordos de cooperação técnica. 

IE-
1, IE-2, IE-3, IE-
4, IE-5, IE-6, IE-
7, IE-8, IE-9, IE-
10, IE-11 

PO-1 
Propor nova organização da CGTec (organograma, 

cargos, funções, competências, papéis, responsabilidades, processos de 
gestão de TI, turnos de trabalho etc.) e publicar no regimento interno. 

IE-
1, IE-2, IE-3, IE-
4, IE-5, IE-6, IE-
7, IE-8, IE-9, IE-
10, IE-11 



PO-2 
Elaborar estudo detalhado para subsidiar a contratação de 

novos servidores para o quadro permanente. 

IE-
1, IE-2, IE-3, IE-
4, IE-5, IE-6, IE-
7, IE-8, IE-9, IE-
10, IE-11 

PO-3 Elaborar plano de capacitação anual. 

IE-
1, IE-2, IE-3, IE-
4, IE-5, IE-6, IE-
7, IE-8, IE-9, IE-
10, IE-11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


