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DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Governo do Município
Prefeito: José Eustáquio Rodrigues Alves

PATOS DE MINAS, QUARTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2020
Métodos – DMI, com periodicidade anual, estabelecendo diretrizes corporativas e
orientações para a proteção dos ativos de informação e a gestão da Segurança da
Informação e Comunicação, com os seguintes objetivos:
a) estabelecer diretrizes corporativas e orientações para a proteção dos ativos de
informação e a gestão da Segurança da Informação e Comunicação;
b) desenvolver projetos e ações de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação
a serem implementadas pela Administração Pública Municipal;
c) elaborar instrumentos normativos conforme diretrizes estabelecidas na POSIC.
§ 1º Os Instrumentos de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
serão geridos pela DMI, que disporá sobre conteúdo, forma e prazo de apresentação, a
fim de possibilitar a coordenação, articulação e consolidação dos projetos e das ações de
TIC na Administração Pública Municipal.
§ 2º As Secretarias poderão atualizar o respectivo PDSTIC, mediante justificativa e
demonstração de fatos imprevisíveis ou que caracterizem a extrema necessidade, em
razão de novas políticas inseridas pela Administração Pública Municipal.

Leis, Decretos e Portarias

§ 3º Os casos omissos serão submetidos à Diretoria de Modernização, Tecnologia da
Informação e Organização e Métodos - DMI - para deliberação.

DECRETO Nº 4.860, DE 25 DE JUNHO DE 2020.

Art. 2° Fica aprovado o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação – PETIC, do Município de Patos de Minas, nos termos do Anexo I deste
Decreto.

Dispõe sobre os Instrumentos de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação no âmbito da Administração Pública Municipal.

Art. 3° Fica aprovada a Política de Segurança da Informação e Comunicação POSIC,
do Município de Patos de Minas, nos termos do Anexo II deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere o
inc. VII do art. 95 da Lei Orgânica do Município, e
Considerando as boas práticas relacionadas à modernização da Administração Pública
Municipal, bem como as políticas voltadas à promoção da transparência;
Considerando a necessidade de melhorias na qualificação dos serviços para provimento
de respostas objetivas e maior eficiência na incorporação das novas demandas da
Administração Pública Municipal;

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 25 de junho de 2020.
José Eustáquio Rodrigues Alves
Prefeito Municipal
Milton Romero da Rocha Sousa
Secretário Municipal de Administração

Considerando o aumento de demandas para o desenvolvimento de novas ferramentas e
tecnologias que melhorem a prestação do serviço público de forma a promover a
transparência e ampliar a participação social;

Jadir Souto Ferreira
Procurador-Geral do Município

D E C R E T A:

(ANEXOS DO DECRETO 4.860, DE 25 DE JUNHO DE 2020, INCORPORADOS
AO FINAL DESTA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL)

Art. 1° São Instrumentos de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
os seguintes meios para a consecução dos objetivos do Planejamento Municipal/Gestão
Estratégica, dentre outros:

Secretaria Municipal de Administração

I – Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC, a
ser elaborado e atualizado pela Diretoria de Modernização, Tecnologia da Informação e
Organização e Métodos – DMI, com periodicidade de 4 (quatro) anos, alinhado e na
vigência do Planejamento Municipal/Gestão Estratégica do Município, respeitando
ainda os seguintes objetivos:
a) definir estrategicamente as metas e objetivos a serem alcançados e seus impactos na
Administração Pública Municipal;
b) elencar temas estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC - a
serem desenvolvidos pela Administração Pública Municipal.
II – Plano Diretor Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDGTIC, a ser
elaborado e atualizado pela Diretoria de Modernização, Tecnologia da Informação e
Organização e Métodos – DMI, com periodicidade anual, e com os seguintes objetivos:
a) acompanhar a evolução da maturidade de TIC das Secretarias Municipais;
b) definir metas e objetivos a serem alcançados no período, a forma de atendimento,
bem como explicitar seus impactos na Administração Pública Municipal;
c) elencar ações e projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação a serem
desenvolvidos pela Administração Pública Municipal no seu ano de exercício.
III – Plano Diretor Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDSTIC, a
ser elaborado e atualizado por cada Secretaria Municipal em conjunto com a Diretoria
de Modernização, Tecnologia da Informação e Organização e Métodos – DMI, com
periodicidade anual, a partir de elementos fornecidos pela DMI, com os seguintes
objetivos:
a) definir metas e objetivos a serem alcançados no período, bem como a forma de
atendimento, explicitando seus impactos na realidade da Secretaria;
b) elencar ações e projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação a serem
desenvolvidos pelo órgão no período, fornecendo o detalhamento conforme demandado
pela documentação própria.
IV – Política de Segurança da Informação e Comunicação – POSIC, a ser elaborada e
atualizado pela Diretoria de Modernização, Tecnologia da Informação e Organização e

Secretário: Milton Romero da Rocha Sousa

Expediente
DECRETO DE 1/7/2020
EXONERA, a pedido, ALISSON DUARTE MACIEL
O Prefeito do Município no uso das atribuições que lhe confere e de conformidade com
o artigo 54 inciso I da Lei Complementar 002/90 e a vista do processo nº 7243/2020 de
02/06/2020,
D E C R E T A:
Art.1º Exonera-se, a pedido, ALISSON DUARTE MACIEL, Matrícula 29340,
portador(a) do CPF n.º 087.432.036-47, ocupante do cargo de MEDICO
GENERALISTA/PLANTONISTA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, a
partir de 01/07/2020
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 1º de julho de 2020
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
DN: c=BR, st=MG, o=CPD,
ou=municipio de patos de minas,
cn=diario,
email=diario@patosdeminas.mg.go
v.br
Dados: 2020.06.30 17:01:19 -03'00'
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DECRETO DE 1/7/2020
EXONERA LUDIMILA AMANDA MOREIRA
O Prefeito do Município no uso das atribuições que lhe confere e de conformidade com
o artigo 54 inciso I da Lei Complementar 002/90 e a vista do ofício nº 100/2020 SEMADS de 15/06/2020,
D E C R E T A:

PATOS DE MINAS, QUARTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2020 - 2
em diversos setores da administração municipal durante o enfretamento à
pandemia do covid-19., tipo menor preço por lote/item. Acolhimento das
Propostas: Dia 01/07/2020 às 12:00 horas até Dia 07/07/2020 às 12:00 horas;
Abertura das Propostas de Preços: Dia 07/07/2020 às 12:05 horas; Início da
Sessão de Disputa de Preços: Dia 07/07/2020 às 13:00 horas. Local:
www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF). O Edital completo encontra-se disponível nos
sites:http://www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/l
icitacoes/consultarLicitacao.xhtml?tipo=int e www.licitanet.com.br. Maiores
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas à Rua
Alzino Martelo, 710, Nova Floresta, Patos de Minas - MG. Fone 34 3822 9801.

Art.1º Exonera-se, ex-ofício, LUDIMILA AMANDA MOREIRA, Matrícula 28513,
portador(a) do CPF n.º 115.063.676-90, ocupante do cargo de SEC MUN
AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, da
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, a partir de 01/07/2020.

Atos Oficiais CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Vicente de Paula Sousa

Expediente

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1528, DE 30 DE JUNHO DE 2020
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 1º de julho de 2020.
VICENTE DE PAULA SOUSA, Presidente da Câmara Municipal de Patos de
Minas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial, pelo
item I, alínea j, do artigo 17, do Regimento Interno.

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

RESOLVE:
DECRETO DE 1/7/2020
EXONERA, a pedido, MATEUS LAZARO SILVERIO E SILVA
O Prefeito do Município no uso das atribuições que lhe confere e de conformidade com
o artigo 54 inciso I da Lei Complementar 002/90 e a vista do processo nº 7239/2020 de
02/06/2020,

Art. 1º Fica nomeada a Sra. LAURA DE FÁTIMA NOGUEIRA CARDOSO, para
exercer as funções do cargo em comissão de Assessora Parlamentar, lotada no
gabinete da Vereadora Edimê Erlinda de Lima Avelar, a partir do dia 1º de julho de
2020.
Art. 2º À ocupante do cargo será concedida gratificação de 7% (sete por cento),
sobre seu vencimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

D E C R E T A:

Art. 4º Publique-se e cumpra-se.

Art.1º Exonera-se, a pedido, MATEUS LAZARO SILVERIO E SILVA, Matrícula
29414, portador(a) do CPF n.º 126.856.516-40, ocupante do cargo de DIGITADOR, da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, a partir de 3 de junho de 2020.

Câmara Municipal de Patos de Minas, 30 de junho de 2020.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a
03/06/2020.

Vicente de Paula Sousa
Presidente da Câmara Municipal

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

CONTEÚDO

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 1 de julho de 2020
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Saúde
Secretário: Carlos Antônio Silva Rezende

Expediente
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Homologo o Pregão Eletrônico nº 72/2020 – Proc. nº
150/2020, registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos
alimentares para cumprimento de mandados judicias em favor dos licitantes:
CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os lotes 1 e 2 com
o valor total de R$ 45.504,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos e quatro reais) e
NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA para o lote 3 com o valor total de R$ 37.250,00
(trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais.) Homologo o processo em referência para
que produza seus efeitos jurídicos e legais. Ciência aos interessados, observadas as
prescrições legais pertinentes. Os valores unitários registrados estão no termo de
homologação
disponível
nos
sites
http://www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/licitacoes/c
onsultarLicitacao.xhtml?tipo=int e www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 30 de junho
de 2020. Carlos Antônio Silva Rezende - Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 84/2020 – PROC. 168/2020 –
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de termômetro para utilização

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos
Públicos, Entidades e, demais interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de
errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações
sobre como contatar o órgão emissor, telefone: (034) 3822-9680 – Diretoria de
Comunicação Social.

DIÁRIO OFICIAL DE
PATOS DE MINAS

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Doutor José
Olympio de Mello, 151 –
Bairro Eldorado – Patos de
Minas/MG.
Telefone: (34) 3822-9680.

EDNO OLIVEIRA BRITO
Secretário Municipal de Governo
CAROLINA FILARDI TAFURI
MÁRCIA CHRISTINA DE S. O.
CAIXETA
Diagramação

Órgão Oficial do Município de Patos de Minas, criado pela Lei n.º 7.687 de 28
de novembro de 2018 e regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 4.703, de 03
de outubro de 2019.

SEGUEM OS ANEXOS DO DECRETO 4.860,
DE 25 DE JUNHO DE 2020.

ANEXO I
(DECRETO Nº 4.860/2020)

Secretaria Municipal
de Administração

PETIC

Planejamento Estratégico de
Tecnologia da Informação e Comunicação
2019-2024

2019. © Diretoria de Modernização, Tecnologia da Informação e Organização e Métodos - DMI
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TERMOS E ABREVIAÇÕES
DMI

Diretoria de Modernização, Tecnologia da Informação e Organização e Métodos da Prefeitura

PETIC

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

PDTIC

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PDSTIC

Plano Diretor Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação

PDGTIC

Plano Diretor Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação

PSI

Política Geral de Segurança da Informação

CETIC

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

CGD

Comitê de Governança Digital

CGTI

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

TI

Tecnologia da Informação

TIC

Tecnologia da Informação e Comunicação

BI

Inteligência da Informação (Business Intelligence)

COBIT

Control Objectives for Information and related Technology

BSC

Balanced Scorecard

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

MPS-BR

Melhoria do Processo de Software Brasileiro

SWOT

Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças)

PPT

Parcerias Público Privadas

OETIC

Objetivo Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

SMART CITY

Cidades inteligentes

PETIC
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APRESENTAÇÃO
O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC) da Prefeitura Municipal de Patos de
Minas tem como objetivo principal direcionar os esforços
em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para
a geração de valor para o Município de Patos de Minas
e, sobretudo, para o cidadão. É o resultado de uma série
de esforços que envolvem direta ou indiretamente todos
os profissionais das áreas de Tecnologia da Prefeitura do
Município de Patos de Minas.

Por se tratar da primeira vez que a Prefeitura de Patos
de Minas tem um Plano Estratégico de Tecnologia, e com
ele certamente deverão surgir dificuldades e intempéries
que eventualmente poderão atrapalhar ou dificultar sua
execução ou mesmo o cumprimento de uma ou outra meta,
porém, não devemos entender essas dificuldades como
pedras intransponíveis, mas sim, como oportunidades para
juntos avançarmos com novos processos que impactem
de maneira positiva e permanente.

Além de preencher uma lacuna do ponto de vista
estratégico e apontar quais são os principais objetivos da
Administração Pública Municipal para os próximos anos nas
áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação, ele
também é o resultado pragmático de um alinhamento há
muito necessário entre as metas dos governos pactuadas
com a sociedade, carências estruturais e o necessário
aumento nos níveis de maturidade organizacional e de
tecnologia da Prefeitura.

A estruturação dessa governança ampliará as possibilidades
de participação social e de construção colaborativa de
políticas e iniciativas inovadoras de governo digital,
para que possam ser oferecidos melhores serviços que
respondam às exigências de transparência e prestação
de contas para a sociedade.

Para cumprir esse desafio, a elaboração deste plano levou
em consideração o Planejamento Municipal - Gestão
Estratégica 2018/2024 da Prefeitura, assegurando o
alinhamento da estratégica de TIC com esse planejamento.
É desta forma, descrita neste PETIC, que a Prefeitura de
Patos de Minas deve e irá pautar suas ações, buscando
sempre dar transparência integral dos processos, ampliando
os espaços de debate e participação da sociedade,
fomentando assim, o apoio e a colaboração diariamente
na operação e execução dos projetos e atividades que
mudarão o Município.

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
e Comunicação, para o período 2019-2024, é resultado
do esforço de convergência das ações de Tecnologia da
Informação às diretrizes e objetivos estratégicos fixados
pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas.

“Não se gerencia o que não se
mede, não se mede o que não se
define, não se define o que não se
entende, não há sucesso no que
não se gerencia”
(William Edwards Deming)
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INTRODUÇÃO
A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem
sido utilizada, cada vez mais, de forma estratégica
pelas organizações para a realização de suas missões
institucionais. Assim, o Planejamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC) é um instrumento
de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos
e processos de TIC que visa atender às necessidades
tecnológicas de informação e comunicação da Prefeitura
para um determinado período, possibilitando alinhar os
recursos aplicados em TIC, eliminar o desperdício, garantir
o controle, aplicar recursos no que é mais relevante e,
por fim, melhorar o gasto público e o serviço prestado
ao cidadão.
É uma importante ferramenta de apoio à tomada de
decisão para o Prefeito, habilitando-o a agir de forma
proativa, contra as ameaças e a favor das oportunidades.
O PETIC visa a assegurar que os objetivos e metas da TIC
da Prefeitura estejam alinhados aos objetivos e metas
organizacionais constantes no Planejamento Municipal
- Gestão Estratégica 2018/2024.
O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
e Comunicação constitui-se em um processo gerencial,
contínuo e dinâmico, de elaboração, execução e
monitoramento de estratégias de curto, médio e longo
prazos, visando alinhar a tecnologia da informação aos
objetivos estratégicos da organização.
O PETIC é o documento resultante da primeira etapa
desse processo: a de elaboração de objetivos, indicadores,
metas e iniciativas estratégicas. Ele permite identificar as
necessidades institucionais, a fim de otimizar a alocação
de pessoas e a utilização de recursos tecnológicos,
administrativos e financeiros no âmbito da Diretoria de
Modernização, Tecnologia da Informação e Organização
e Métodos da Prefeitura.

O objetivo deste PETIC, elaborado pela Diretoria de
Modernização, Tecnologia da Informação e Organização
e Métodos da Prefeitura, é explorar as ações e métodos
complementares relacionados às TIC necessários ao
desenvolvimento do conceito de Cidade Digital, que é
um ambiente suportado pela tecnologia que oferece
serviços e potencializa a cidadania, e aos seus requisitos
intrínsecos voltados à institucionalização de políticas
e métodos de gestão necessários a este processo. Isto
posto, a elaboração do PETIC, se apresenta como um
marco inicial, instigante da consolidação estratégica das
Tecnologias da Informação e Comunicação na Prefeitura
Patos de Minas.

“O planejamento não é uma tentativa
de predizer o que vai acontecer.
O planejamento é um instrumento
para raciocinar agora, sobre que
trabalhos e ações serão necessários
hoje, para merecermos um futuro. O
produto final do planejamento não é
a informação: é sempre o trabalho”
(Peter Drucker)

PETIC
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O PLANO ESTRATÉGICO
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação PETIC 2019-2024 foi criado a partir de premissas
estabelecidas internamente pela Diretoria de Modernização, Tecnologia da Informação e Organização e Métodos
(DMI) da Secretaria Municipal de Administração.

SÃO CONSIDERADAS PREMISSAS
a) Alinhamento estratégico com o Planejamento Municipal - Gestão Estratégica 2018/2024 que foi pactuado
com a sociedade;
b) Correspondência à realidade e estar calcado em um diagnóstico minucioso das condições reais da tecnologia
no município, seja este por meio do preenchimento de extenso questionário ou mesmo das visitas de campo;
c) Apontar para objetivos básicos e necessários, para que a Administração Municipal tenha condições de
executar seus projetos; e
d) Apontar para objetivos ousados, que permeiam o imaginário do cidadão e que se refletem na adoção de
práticas digitais como, por exemplo, a aplicação de conceitos como o das “Smart Cities” / Cidades Inteligentes,
permitindo processos de inovação e abertura de dados.

METODOLOGIA APLICADA
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma definição mais detalhada do que serão
as futuras necessidades de informação e comunicação da organização, e quais as tecnologias, dados, aplicações
e recursos humanos que irão apoiar efetivamente o desenvolvimento do negócio.
A característica mais marcante do PETIC é o alinhamento e o suporte a estratégia da instituição.
Na sua formulação, a DMI seguiu o Balanced Scorecard (BSC) que é a metodologia comumente utilizada para
a tradução da estratégia, nos setores privado e público. O sistema concebido por David P. Norton e Robert S.
Kaplan pode ser denominado, em português, de Quadro Balanceado de Indicadores. O BSC se propõe a mensurar
elementos ﬁnanceiros e não ﬁnanceiros, ações e resultados, de curto e longo prazo, unindo várias perspectivas,
de modo que o quadro ﬁnal possua indicadores de diversos aspectos do desempenho organizacional.
Inicialmente, a organização deve pensar sua identidade institucional, composta por missão, visão e valores.
Após a análise dos ambientes interno e externo, devem ser eleitos temas estratégicos atinentes às diversas
perspectivas. Cada tema conterá um ou mais objetivos estratégicos.

6

PETIC

Secretaria Municipal de

Administração

O PLANO ESTRATÉGICO
Todos esses itens serão registrados no Mapa Estratégico. A rápida visualização da estratégia da organização por meio
de um mapa é um dos fatores de sucesso da metodologia BSC.
Mas não é só. Deﬁnidas as áreas de atuação, é necessário estabelecer um sistema de medições que avalie o desempenho
de cada objetivo estratégico. Atendendo satisfatoriamente aos desaﬁos propostos, a instituição poderá ter certeza
de que sua missão está sendo cumprida e que está no caminho correto para alcançar sua visão de futuro.
Os indicadores são os instrumentos de gestão escolhidos para tal tarefa. As grandezas informam o quão perto a
organização se encontra das metas, previamente estabelecidas com base nesse parâmetro.
Por ﬁm, devem ser traçadas as iniciativas e estabelecidos os projetos que resultarão no atingimento das metas.
Este PETIC utiliza-se ainda da abordagem da Gestão com Foco no Resultado. Ou seja, todos os envolvidos que contribuem
direta ou indiretamente para alcançar os objetivos devem adequar os seus processos, produtos e serviços visando de
forma pragmática e eficiente aos resultados desejados.
O processo de elaboração do PETIC pode ser visualizado no diagrama abaixo.
Diagrama de elaboração do BSC de TIC
Quando alcançados, os objetivos dispostos no PETIC
solidificaram o papel da tecnologia como um ativo
poderoso na promoção da excelência na prestação
de serviços e efetividade das políticas públicas,
estabelecendo-a como um elemento estratégico para
a gestão pública.
São características desses objetivos:
FOCO
Vinculado apenas a um tema de atuação
OUSADO
Que reflita a Visão do PETIC
TEMPORAL
Que tenha um prazo para cumprimento e que esteja
contido no período de vigência do PETIC
MENSURÁVEL
Com um ou mais indicadores associados
FACTÍVEL
Que seja alcançável
PETIC
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O PLANO ESTRATÉGICO
Assim sendo, o propósito do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura de Patos
de Minas, enquanto Instrumento de Governança, é ser um Plano ousado que tem por finalidade traçar a direção da
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) visando promover a melhoria contínua da gestão e governança da
tecnologia na Prefeitura de Patos de Minas.
Logo, o PETIC sinaliza para a busca do amadurecimento institucional do Sistema Municipal de TIC e do fortalecimento
das suas Secretarias. Além disso, ele também torna pública a estratégia da Prefeitura quanto ao futuro da Tecnologia
da Informação e Comunicação para os órgãos que a compõe.

VIGÊNCIA E REVISÕES

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Este PETIC abrange o período de 2019 a 2024. Desde
que sejam observados os devidos procedimentos
de aprovação, são permitidas revisões anuais
ou sempre que se fizerem necessárias, como
por exemplo, em decorrência de alterações no
Planejamento Estratégico da Prefeitura.

A realização deste PETIC se dará pelas ações a serem derivadas
das iniciativas constantes neste plano, no âmbito da elaboração
do PDTIC 2019-2024. Para tanto, alguns aspectos serão primordiais
para o alcance dos objetivos aqui propostos e atingimento da
visão de futuro definida para a TIC da Prefeitura de Patos de
Minas.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Os indicadores dos objetivos estratégicos deverão
ser monitorados periodicamente para aferição
do seu progresso e avaliados de acordo com as
metas estabelecidas para apresentação ao comitê
estratégico em suas reuniões ordinárias. Isso se
dará no âmbito do processo de monitoramento
e avaliação do PDTIC.
APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO
Com o intuito de dar transparência e publicidade,
o documento é divulgado na área de publicações
do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de
Patos de minas. (www.patosdeminas.mg.gov.br).
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Esses aspectos incluem os seguintes fatores críticos de sucesso:
a) Patrocínio da alta administração:
- Estrutura de Governança adequada, envolvendo: o
Comitê de Governança Digital ou equivalente formado pela
alta administração; e
- um Comitê Executivo de Tecnologia da Informação
formado por representantes das áreas de negócio e da TIC da
Prefeitura.
b) Participação e envolvimento das áreas de TIC das unidades
administrativas (quando houver) nas decisões de TIC.
c) Comprometimento das Secretarias da Prefeitura com a
execução deste plano.
d) Monitoramento e avaliação constante das metas dos
indicadores dos objetivos estratégicos e apresentação ao
comitê estratégico.
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MAPA ESTRATÉGICO DE TIC
VISÃO DE FUTURO

Liderar a evolução tecnológica gerindo soluções de
TIC para o cumprimento da missão institucional da
Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Até 2024, ser reconhecida pelas áreas de negócio
pela excelência dos serviços prestado

OETIC 10
Disponibilizar acesso a internet
para a população em locais públicos

OETIC 11
Prover serviços e soluções de TIC efetivas que
contribuam para o cumprimento da missão
institucional da Prefeitura

OETIC 8
Primar pela satisfação
do cliente de TIC

0OETIC 9
Evoluir na gestão de projetos,
processos e serviços de TIC

OETIC 6
Garantir a continuidade dos
serviços de TIC essenciais a Prefeitura

OETIC 7
Melhorar a efetividade
do gastos público em TIC

OETIC 3
Estabelecer e aprimorar a
governança de TIC alinhada
à estratégia da prefeitura

OETIC 4
Desenvolver competências
de TIC necessárias aos
colaboradores e áreas usuárias

OETIC 1
Desenvolver sistemas de
TIC interoperáveis e portáveis

VALORES

Eixo Estratégico de TIC

TECNOLOGIA ESTRATÉGICA

Eixo Estratégico de TIC

PROCESSOS INTERNOS

CIDADANIA DIGITAL

Eixo Estratégicos de TIC

MISSÃO

OETIC 5
Promover políticas
de governança de TIC

OETIC 2
Garantir a infraestrutura
apropriada as atividades
da prefeitura

Foco na satisfação dos usuários - Inovação - Espírito de equipe - Economicidade
Compromisso - Confiabilidade - Transparência - Sinergia - Ética - Sustentabilidade

PETIC
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES

Os Objetivos Estratégicos são os resultados quantitativos e qualitativos a serem alcançados pela TIC da Prefeitura,
com vistas ao melhor atendimento da sua missão e à realização da sua visão.
Ao todo, estão presentes nesse Planejamento Estratégico de TIC:
3 eixos estratégico de TIC / 11 objetivos / 29 indicadores
Eixo - TECNOLOGIA ESTRATÉGICA
Elevar o nível de maturidade de TIC nas Secretarias

OETIC 1 - Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis

INDICADORES E METAS

Descrição do Objetivo: Desenvolver sistemas em cooperação com outras instituições atendendo aos padrões
estabelecidos de interoperabilidade e portabilidade de forma a permitir que possam ser distribuídos, compartilhados
e reutilizados por todas as Secretarias.
Indicador 1.1: Percentual dos projetos desenvolvidos no prazo estabelecido.
Meta: 100 % dos projetos atendido.
Indicador 1.2: Índice de aderência aos processos de desenvolvimento da Fábrica de Software.
Meta: Atingir, 90% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de software
da Prefeitura.
Indicador 1.3: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC.
Meta: 90% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1 - Garantir a aderência dos sistemas desenvolvidos ao processo de desenvolvimento de software da Prefeitura;
2 - Adequar os padrões internos da Fábrica de Software aos padrões de arquitetura e interoperabilidade definidos
pelas boas práticas de TI; e
3 - Implementar a metodologia ágil Scrum.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES

Eixo - TECNOLOGIA ESTRATÉGICA
Elevar o nível de maturidade de TIC nas Secretarias

OETIC 2 - Garantir a infraestrutura apropriada as atividades da prefeitura
Descrição do Objetivo: Prover suporte a estratégia da Prefeitura propiciando os recursos tecnológicos necessários ao
bom desempenho das Secretarias, primando pela otimização de recursos tecnológicos e orçamentários.

INDICADORES E METAS

Indicador 2.1: Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura.
Meta: Alcançar 90% de disponibilidade dos serviços técnicos de infraestrutura de TIC.
Indicador 2.2: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC.
Meta: 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário.
Indicador 2.3: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia.
Meta: 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1
2
3
4
5

-

Promover prospecção tecnológica de forma a propiciar a inovação contínua;
Implantar o Processo de Gerenciamento da Configuração com base nas melhores práticas (ITIL);
Elaborar plano de atualização e expansão dos recursos tecnológicos de TIC;
Garantir a disponibilidade dos serviços críticos essenciais às atividades das Secretarias; e
Promover o dimensionamento adequado dos recursos de TIC.

PETIC
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES

Eixo - TECNOLOGIA ESTRATÉGICA
Elevar o nível de maturidade de TIC nas Secretarias

OETIC 3 - Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da prefeitura
Descrição do Objetivo: Estabelecer uma estrutura de governança de TIC alinhada à estratégia da instituição, orientada
a processos e baseada em controles e medições, a fim de aprimorar a gestão da área de TIC e mantê-la alinhada aos
objetivos institucionais da Prefeitura.
INDICADORES E METAS

Indicador 3.1: Índice de alcance das metas do PETIC.
Meta: Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETIC.
Indicador 3.2: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC.
Meta: Realizar no mínimo uma reunião por semestre do comitê de gestão de TIC para o acompanhamento da
estratégia, desempenho e riscos de TIC.
Indicador 3.3: Índice de aderência aos projetos de TIC.
Meta: Atender 100% dos projetos de TIC especificados no Planejamento Municipal - Gestão Estratégica 2018/2024.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1
2
3
4
5
6
7
8

12

-

Manter Planejamento Estratégico de TIC alinhado à estratégia da Prefeitura;
Comprometer secretários, servidores e demais colaboradores com a execução da estratégia de TIC;
Constituir comitê multidisciplinar para orientar as ações e investimentos de TIC;
Elaborar e implantar o Plano Diretor Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDGTIC) com base no PETIC;
Monitorar e avaliar o desempenho de TIC;
Implantar o “Portal de Governança de TIC“
Evoluir no nível de maturidade de governança de TIC, conforme modelo definido no COBIT; e
Prover avaliação independente visando conformidade com políticas, padrões e procedimentos de TIC.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES

Eixo - TECNOLOGIA ESTRATÉGICA
Elevar o nível de maturidade de TIC nas Secretarias

OETIC 4 - Desenvolver competências de TIC necessárias aos colaboradores e áreas usuárias

INDICADORES E METAS

Descrição do Objetivo: Disponibilizar treinamentos para os colaboradores, como forma de elevar o nível de qualidade
dos serviços prestados e da infraestrutura disponibilizada. Além de capacitar o usuário para um melhor aproveitamento
das soluções de TIC disponíveis.
Indicador 4.1: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TI.
Meta: 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC.
Indicador 4.2: Índice médio de capacitação dos servidores da DMI.
Meta: Alcançar a média de 40hs anuais, por servidor da DMI.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1 - Elaborar e implantar plano anual de capacitação para área de TIC;
2 - Fomentar o uso dos instrumentos de educação à distância para formação de gestores de TIC e a capacitação

de servidores e usuários;
3 - Capacitar Secretários/Diretores/Gestores, servidores e demais usuários na utilização do processo eletrônico
e demais sistemas de TIC, com ênfase nos sistemas corporativos; e
4 - Aperfeiçoar e capacitar continuamente os servidores de TIC em conhecimentos específicos.

PETIC
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES

Eixo - TECNOLOGIA ESTRATÉGICA
Elevar o nível de maturidade de TIC nas Secretarias

OETIC 5 - Promover políticas de governança de TIC

INDICADORES E METAS

Descrição do Objetivo: Aplicar políticas, padrões e as melhores práticas de governança de Tecnologia da Informação
adotadas pela Prefeitura.
Indicador 5.1: Pesquisa de satisfação de TIC nas Secretarias.
Meta: Alcançar 90% de satisfação.
Indicador 5.2: Percentual de evasão dos colaboradores da DMI.
Meta: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3%.
Indicador 5.3: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC.
Meta: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5%.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1 - Implementar ações que contribuam para a melhoria da integração entre a DMI e as Secretarias; e
2 - Estabelecer políticas que possibilitem a fixação dos recursos de TIC.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES

Eixo - PROCESSOS INTERNOS
Capacidade de atuação adequada e permanentemente

OETIC 6 - Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais a Prefeitura

INDICADORES E METAS

Descrição do Objetivo: Assegurar que os serviços de TIC essenciais às atividades da Prefeitura estarão disponíveis
quando necessário, minimizando o impacto em caso de uma indisponibilidade ou mudança no serviço de TIC e
implementando mecanismos de redundância e tolerância a falhas adequadas para cada serviço.
Indicador 6.1: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC.
Meta: Atingir 90% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC.
Indicador 6.2: Índice de disponibilidade de sistemas.
Meta: Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades da Prefeitura.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1 - Dotar as Secretarias de estrutura física e tecnológica adequada e proporcional à demanda;
2 - Padronizar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas visando minimizar os incidentes e tornar mais ágil
e mais fácil a recuperação dos que ocorrerem;
3 - Implantar a gestão da disponibilidade e dá continuidade dos serviços de TIC, com base nas melhores práticas; e
4 - Implementar o Service desk.

PETIC
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES

Eixo - PROCESSOS INTERNOS
Capacidade de atuação adequada e permanentemente

OETIC 7 - Melhorar a efetividade do gastos público em TIC

INDICADORES E METAS

Descrição do Objetivo: Garantir que as contratações possuam métricas objetivas, relacionadas às entregas e de
fácil compreensão. Estabelecer processos para gestão das etapas do ciclo de vida de um ativo, incluindo uma forma
adequada de descarte.
Indicador 7.1: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado.
Meta: Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado.
Indicador 7.2: Índice de execução do plano de aquisição anual - PDSTIC Secretarias.
Meta: Realizar 90% das contratações planejadas.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1 - Alinhar o planejamento orçamentário de TIC (PDSTIC) aos objetivos estratégicos;
2 - Sistematizar o acompanhamento da execução orçamentária de TIC;
3 - Padronizar procedimentos de contratações de TIC de acordo com intrução normativa 04 (IN04), recomendações
do TCU e melhores práticas; e
4 - Implantar um novo sistema de controle para Gestão de Contratos.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES

Eixo - PROCESSOS INTERNOS
Capacidade de atuação adequada e permanentemente

OETIC 8 - Primar pela satisfação do cliente de TIC

INDICADORES E METAS

Descrição do Objetivo: Conhecer e ouvir o cliente, entender e antecipar suas necessidades, propor mudanças e
elaborar soluções que satisfaçam de forma efetiva suas expectativas.
Indicador 8.1: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimento.
Meta: 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 48 horas.
Indicador 8.2: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC.
Meta: 80% dos serviços prestados dentro dos ANS (Acordo de nível de serviço) firmados para cada serviço.
Indicador 8.3: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC.
Meta: 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1 - Desenvolver política de valores imprescindíveis às lideranças;
2 - Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas melhores práticas;
3 - Estabelecer os acordos de nível de serviço com o usuário;
4 - Estabelecer processo de relacionamento com os usuários;
5 - Estabelecer plano de divulgação dos serviços de TIC; e
6 - Institucionalizar os meios de comunicação com a DMI.

PETIC
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES

Eixo - PROCESSOS INTERNOS
Capacidade de atuação adequada e permanentemente

OETIC 9 - Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC

INDICADORES E METAS

Descrição do Objetivo: Implementar processos, metodologias e ferramentas baseadas nas melhores práticas previstas
para o gerenciamento de projetos, processos e serviços de TIC, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços
prestados aos clientes de TIC.
Indicador 9.1: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC.
Meta: Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC.
Indicador 9.2: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software.
Meta: Tornar o processo de desenvolvimento de Software aderente ao nível F do MPS.Br.
Indicador 9.3: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC.
Meta: Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC.
Indicador 9.4: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos.
Meta: Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos definidos pela Prefeitura.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1 - Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software baseado nas melhores práticas;
2 - Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas melhores práticas;
3 - Adotar as melhores práticas de Governança de TIC; e
4 - Adotar modelo de maturidade em gestão de projetos.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES

Eixo - CIDADANIA DIGITAL
Elevar o papel estratégico da TIC

OETIC 10 - Disponibilizar acesso a internet para a população em locais públicos

INDICADORES E METAS

Descrição do Objetivo: Prover a implantação de infraestrutura de conexão de rede entre os órgãos públicos e locais
públicos.
Indicador 10.1: Disponibilizar internet gratuita nos bairros periféricos.
Meta: Implantar 100 pontos de acesso livre e gratuito à internet, até 2024.
Indicador 10.2: Percentual de Órgãos da Prefeitura com infraestrutura de rede para uso interno implantado.
Meta: Interligar todos órgãos da Prefeitura por fibra ótica/rede inteligente, até 2024.
Indicador 10.3: Modernizar e interligar todos os semáforos da cidade a uma central inteligente.
Meta: Atender, até 2024, 100 % dos semáforos da cidade.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1 - Aprimorar a gestão e a execução dos recursos orçamentários de TIC;
2 - Implantação de programas e projetos aderentes ao conceito de smart city e atendimento ao cidadão (Programa
Infovia Patos de Minas);
3 - Modernização do data center, com ampliação de capacidade do storages (48 TB de capacidade total de
armazenamento), 2 servidores para processamento de grandes volumes de dados e demais equipamentos para
gerenciamento da rede municipal; e
4 - Viabilizar Parcerias Público Privadas (PPP).

PETIC
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES

Eixo - CIDADANIA DIGITAL
Elevar o papel estratégico da TIC

OETIC 11 - Prover serviços e soluções de TIC efetivas que contribuam para o cumprimento
da missão institucional da Prefeitura

INDICADORES E METAS

Descrição do Objetivo: Garantir que as soluções de TIC satisfaçam aos usuários, atendam aos requisitos acordados
e contribuam para que as Secretarias cumpram sua missão institucional.

Indicador 10.1: Índice de satisfação de TIC.
Meta: Atingir 85% o índice de satisfação dos servidores sobre os serviços de TIC prestados, até 2024.
Indicador 10.2: Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa.
Meta: Alcançar, até 2024, 80% de satisfação dos solicitantes com a qualidade das soluções de TIC
entregues para a atividade administrativa.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1 - Implementar medidas em resposta à Pesquisa Anual de Satisfação, em especial buscando a homogeneização

da satisfação dos usuários nos diferentes aspectos de soluções de TIC;
2 - Aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos de comunicação com os demandantes de soluções de TIC; e
3 - Prospectar e prover soluções de TIC que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho da Prefeitura.
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ANÁLISE DE SWOT
A Análise SWOT trata-se de uma ferramenta muito utilizada na gestão estratégica para análise de forças e fraquezas sob
o aspecto das variáveis internas da organização (seu ambiente interno), bem como da identificação de oportunidades
e ameaças relacionadas às variáveis externas (seu ambiente externo).
O entendimento do ambiente onde a área de TI opera é fundamental para o planejamento das metas e ações
futuras. Desse modo, foi realizada uma análise do cenário atual da área de TI da Prefeitura a partir da técnica SWOT,
identificando as forças (Strengths) e as fraquezas (Weaknesses) atuais dos processos internos da área de TI, bem
como as oportunidades (Opportunities) decorrentes de fatores favoráveis verificados no ambiente onde a área de TI
opera, e as ameaças (Threats) decorrentes de fatores desfavoráveis do ambiente externo.
Ambiente Interno
Forças (S)

Fraquezas (W)

S1. Posicionamento estratégico da TIC na Prefeitura.
S2. Profissionalismo dos recursos humanos.
S3. Capacitação dos recursos humanos.
S4. Apoio da Alta Direção.
S5. Clima organizacional das equipes.
S6. Processo de planejamento de TIC formalmente instituído.
S7. Planos de Tecnologia da Informação e Comunicação.
S8. Existência de política de segurança da informação.
S9. Avaliação periódica dos contratos de TIC.
S10. Atualização do parque tecnológico da Prefeitura.
S11. Avaliação periódica da segurança da informação.
S12. Melhoria da credibilidade da TI no âmbito das áreas
finalísticas e de gestão.

W1. Falta de disponibilização orçamentária.
W2. Falta de especialistas em algumas áreas de TI.
W3. Impossibilidade atual de novas contratações por meio
de concurso público.
W4. Escassez de processos e metodologias bem definidos.
W5. Tempo de resposta inadequado.
W6. Pouca transparência das decisões tomadas que impactam
as áreas.
W7. Processos de governança e gestão de TIC incipientes.
W8. Baixa aderência dos sistemas geridos pela Prefeitura
aos padrões de governo.
W9. Nível incipiente de maturidade da política de segurança
da informação (PSI) da prefeitura.

Ambiente Externo
Oportunidades (O)

Ameaças (T)

O1. Existência de infraestrutura de TIC ociosa na Prefeitura
e nas suas secretarias.
O2. Reconhecimento da TI como área estratégica pela Alta
administração.
O3. Disponibilidade de diretrizes, normas, padrões e melhores
práticas em governança de TI para as secretarias.
O4. Possibilidade de uso de soluções disponíveis no portal
do software público.
O5. Reengenharia da área de TI.
O6. Novas tecnologias disponíveis.
O7. Soluções em software livre.
O8. Estratégia de Governança Digital.
O9. Ofertas de capacitação por entidades públicas.
O10. Concurso de Analista de TI.
O11. Sinergia entre as Secretarias.

T1. Contingenciamento orçamentário.
T2. Possibilidade de mudança de diretrizes políticas
econômicas e legislativas, capazes de interromper, afetar
ou descontinuar demandas em execução.
T3. Alta rotatividade dos colaboradores.
T4. Interferência política em questões técnicas.
T5. Política insuficiente de ampliação e reposição do quadro
de pessoal, no caso de perdas com aposentadoria, entre outros.
T6. Surgimento de demandas não programadas.
T7. Estrutura de governança inadequada.
T8. TIC não reconhecida como estratégica.
T9. Dependência de fornecedores de produtos e serviços.
T10. Instabilidade econômica.
T11. Estrutura física da TIC.
T12. Aumento exponencial da demanda da instituição.
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INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA
PETIC

Neste sentido, o modelo
de governança proposto
busca garantir o equilíbrio
da organização. Trata

PLANO DIRETOR SETORIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PDSTIC
Plano de metas e objetivos que deverão ser alcançados no
período de vigência do plano e seus impactos no funcionamento
das secretarias. Deve apresentar detalhadamente as ações
e projetos de tecnologia que serão desenvolvidos.
Responsável: Secretarias Municipais
Periodicidade: Anual
PLANO DIRETOR GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PDGTIC
Deve acompanhar a evolução da maturidade das Secretarias,
traçar metas e objetivos que deverão ser alcançados
com seus respectivos impactos, apresentando as ações e
projetos de tecnologia que deverão ser desenvolvidos no
ano de seu desenvolvimento.
Responsável: DMI
Periodicidade: Anual
PETIC

CICLO DE
GOVERNAÇA DE TIC

Diretrizes para a gestão de TIC
na Prefeitura e formas de
acompanhar e medir o andamento
das ações e dos resultados.
Planeja

P

4º
Agir

Os Instrumentos de
Governança e Gestão, são
ferramentas que devem
auxiliar a Prefeitura a
coordenar a TIC de maneira
mais efetiva, a fim de
permitir o monitoramento
das iniciativas e projetos,
bem como a assertiva
com todos as Secretarias.
Logo, são instrumentos de
governança:

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - PETIC
Deve definir as metas e objetivos estratégicos que precisam
ser alcançados e apresentar temas estratégicos de tecnologia
que deverão ser desenvolvidos na Prefeitura.
Responsável: DMI
Periodicidade: 4 anos
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da regulamentação da
estrutura de TIC por meio
do estabelecimento de
instâncias de monitoramento
do Plano Estratégico.

A

1º

Diagnóstico e
orientações técnicas

PDSTIC

Ações estratégicas que
permitam o alcance dos
objetivos estabelecidos.

Planos Diretores Setoriais
Planejamento anual das
Secretarias, com metas e
objetivos de gestão da TI.

D

3º

Executa

O princípio da gestão
estratégica está em
assegurar o sucesso na
implantação das estratégias
formuladas. Isto significa
que, tão importante
quanto formular uma boa
estratégia, é realizar sua
gestão de modo a medir
o desempenho, verificar
a implantação, corrigir
rumos e aprender com os
resultados alcançados.

2º

C

Verifica

PDGTIC

Plano Diretor Geral de TIC
Metas e objetivos que deverão ser
alcançados com as ações e projetos
de TI nas secretarias.

DIAGNÓSTICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Documento que apresenta a Prefeitura a situação
enfrentada pelas secretarias, com o intuito de fomentar
ações estratégicas que permitam o alcance dos objetivos
estabelecidos.
Responsável: DMI
Periodicidade: Anual
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS
Tem como objetivo auxiliar as secretarias durante a elaboração
de suas especificações técnicas para a contratação e
implementação de bens e serviços de tecnologia, consolidar
entre os servidores atitudes de boas práticas, promover o
estabelecimento de padrões técnicos de TI C.
Responsável: DMI
Periodicidade: Até ser revogado
Juntos, os instrumentos de governança fazem parte
de um contexto muito maior, pois eles são os meios
a serem utilizados pela Prefeitura com o intuito
de atingir os objetivos dispostos no Planejamento
Municipal - Gestão Estratégica 2018/2024.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O planejamento estratégico é um processo gerencial, contínuo e dinâmico, que envolve toda a
estrutura organizacional, tendo em vista o planejamento do futuro mediante ações estabelecidas
no presente.
Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Patos de Minas, mediante atuação efetiva da sua Diretoria
de Modernização, Tecnologia da Informação e Organização e Métodos, tem envidado esforços
no sentido da melhoria da governança de tecnologia da informação e este PETIC reflete parte
desse esforço.
Em síntese, todo o processo de execução e gestão do PETIC serve para avaliar se a estratégia stá
funcionando e se suas premissas continuam válidas.
Deste modo, para o bom funcionamento de uma organização, a TIC deve estar alinhada às
necessidades do negócio e ser vista, não somente como custo, mas meio para que a organização
alcance seus objetivos.
Neste Plano foi definida a estratégia de TIC da Prefeitura, representada por um conjunto de
objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas. É por meio dessa estratégia que a TIC
da Prefeitura pretende cumprir sua missão institucional e alcançar sua visão de futuro.
Ao final da execução do presente Plano, espera-se que a tecnologia da informação e comunicação
seja vista pelas áreas finalísticas da Prefeitura como estratégica para apoiar suas políticas e para
prover as plataformas mais adequadas à implementação de serviços públicos disponibilizados
pela Prefeitura na forma digital. Dessa forma, este Plano visa a contribuir para a estratégia da
própria Prefeitura em gerar valor para a sociedade, onde a partir do cumprimento de sua missão
institucional de “Prestar à população serviços públicos e atendimento humanizado, por meio
de gestão participativa, voltada para resultados, promovendo a melhoria da qualidade de
vida, mediante o desenvolvimento inclusivo e sustentável”.

PETIC

23

Secretaria Municipal de

Administração
REFERÊNCIAS
2GC. Framework Básico da 3ª Geração do Balanced Scorecard.
Disponível em: <https://2gc.eu/resources/research/evolution-of-the-3rd-generation-balanced-scorecard>.
Governo Eletrônico. Estratégia para Governança Digital.
Disponível em: <https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/Estrategia-de-Governanca-Digital.pdf>.
Department of State. Information Technology Strategic Plan.
Disponível em: <https://www.state.gov/documents/organization/267155.pdf>.
ABNT. ABNT NBR ISO/IEC 38500: Governança Corporativa da Tecnologia da Informação.
Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009.
BRASIL. Instrução Normativa n° 1, de 13 de junho de 2008. Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e
Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
Brasília: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 2008.
BRASIL. Decreto nº 8.638, de 15, de janeiro de 2016. Institui a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e
das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da República Federativa
do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 jan. 2016. Seção 1. p.2.
Ministério da Cultura. Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 2014 - 2016.
Disponível em: <http://cultura.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/normas-e-procedimentos-de-ti/>.
UNDG - United Nations Development Group. Results Based Management (Gestão com Foco no Resultado).
Disponível em: <https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf>.
Universidade de Oxford. The IT Strategic Plan.
Disponível em: <https://www.it.ox.ac.uk/sites/dandy/files/documents/policies/IT%20Strategic%20Plan%20%28October%20
2015%29.pdf>.
U.S. Department of Health & Human Services. Information Technology Strategic Plan.
Disponível em: <https://www.hhs.gov/sites/default/files/itstrategicplan2017.pdf>.
ISACA. CobitT 5: A business framework for the governance and management of enterprise IT. Rolling Meadows. IL:
Information Systems Audit and Control Association, 2012.
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicações – PETIC 2019-2022.
Disponível em: <https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/transparencia/arquivos/acoes_e_programa/
Petic-mctic-Portaria-n-5.984-de-19-de-novembro-de-2018.pdf>.

24

PETIC

Secretaria Municipal de

Administração
GLOSSÁRIO E CONCEITOS

Estratégia: caminho pré-definido a ser seguido para garantir a legitimidade e sobrevivência da organização a longo
prazo. É o conjunto de ações necessárias ao cumprimento da missão institucional e ao alcance de visão de futuro da
organização.
Gestão de TIC: compreende o uso racional de meios (pessoas e recursos de TIC) para alcançar as metas organizacionais,
mediante o planejamento, organização, coordenação, monitoramento e controle das atividades operacionais e dos
projetos.
Governança de TIC: conjunto de princípios, diretrizes, normas, processos, estruturas organizacionais e instrumentos
de controle que visam assegurar que as decisões e as ações relacionadas à gestão e ao uso de TIC estejam integradas
e coerentes às necessidades institucionais, contribuindo, assim, para o cumprimento da missão e o alcance das metas
organizacionais.
Infraestrutura de TIC: o conjunto de bens utilizados para o processamento e a comunicação de informações, compreendendo
equipamentos (hardware), programas (software), redes de dados e telecomunicações, estações de trabalho, bancos de
dados, impressoras, dentre outros elementos.
Princípios de TIC da Prefeitura: conjunto de declarações estratégicas sobre como a TIC deve ser utilizada na Prefeitura,
compreendendo os valores e premissas fundamentais que devem ser respeitados nas atividades de governança e gestão
e TIC.
Arquitetura de negócios: atividades ou tarefas que compõem os processos de negócios necessários para desempenhar
a competência organizacional e alcançar a missão e metas organizacionais.
Aplicações de TIC: programa de computador (software) que constitui uma parte de um processo de negócio,
operacionalizando suas transações e/ou automatizando suas atividades.
Arquitetura da informação: o conjunto de documentos que descrevem dados e informações, compreendendo modelo
de dados, o dicionário de dados, as regras de sintaxe, integridade e consistência para os dados, a classificação estes
quanto à propriedade, confidencialidade e criticidade e os direitos para acesso, retenção e descarte.
Arquitetura de aplicações: é a definição de como a aplicação fará o gerenciamento dos dados e o fornecimento
de informação para as pessoas que executam funções de negócio, possibilitando assim o acesso ao dado no formato
adequado e custo aceitável.
Arquitetura de tecnologia: é a definição de padrões para tipos de tecnologias, ou plataformas, que darão suporte ao
negócio em ambiente de compartilhamento de dados.
Arquitetura de TIC: é a lógica de organização para aplicações, dados e tecnologia de infraestrutura concretizada em
um conjunto de políticas e escolhas técnicas cuja intenção é viabilizar a estratégia de negócio, compreendendo quatro
dimensões: arquitetura de negócios, arquitetura da informação, arquitetura de aplicações e arquitetura tecnológica.
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GLOSSÁRIO E CONCEITOS
Recursos de TIC: compreende os ativos organizacionais relacionados a TIC (informação, serviços, infraestrutura e
aplicações) que permitem a organização alcançar suas metas.
Segurança da Informação e Comunicação: ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade,
a confidencialidade e a autenticidade das informações.
Serviço de TIC: atividades de fornecimento de infraestrutura e aplicações de TIC, bem como suporte técnico para o uso
destes, atendendo aos requisitos de qualidades definidos, conforme nível mínimo de serviço exigido.
Dados em formato abertos: dados representados em meio digital em um formato sobre o qual nenhuma organização
tenha controle exclusivo, passíveis de utilização por qualquer pessoa.
SWOT: sigla dos termos Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (Ameaças).
É uma técnica utilizada para realização de análise de cenário, identificando e documentando os pontos fortes, pontos
fracos, ameaças e oportunidades em relação a um determinado ambiente.
Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC): ativo estratégico que apoia processos de negócios institucionais,
mediante a conjugação de recursos, processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer
uso de informações.
Transformação digital do Governo: tornar o governo mais dinâmico, mais próximo da população e mais eficiente para
resolver problemas e facilitar a vida do cidadão.
Tecnologias Digitais: referem-se às TIC, incluindo a internet, tecnologias e dispositivos móveis, desenvolvimento de
serviços e aplicações e análise de dados, utilizados para melhorar a geração, coleta, troca, agregação, combinação,
análise, acesso, busca e apresentação de conteúdo digital.
Unidade gestora de TIC: unidade organizacional da Prefeitura responsável pelas atividades de gestão de TIC, pela
prestação de serviços de TIC e pelo desenvolvimento, evolução e manutenção das soluções tecnológicas que suportam
tais serviços.
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Principais siglas
PoSIC

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PMPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

CGD

COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL

CETIC

COMITÊ EXECUTIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CGSIC

COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GSI

GERÊNCIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

TI

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TIC

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

SIC

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DSIC

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

OETIC

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ETIR

EQUIPE DE TRATAMENTO A INCIDENTES EM REDES COMPUTACIONAIS

PR

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

GSI

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

DSIC

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

EGTIC

ESTRATÉGIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

SISP

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO

PETIC

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DMI

DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
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Apresentação
Segurança da Informação e Comunicação (SIC) é a disciplina dedicada à proteção das informações de forma a
manutenção de seus atributos e a proteção contra danos que possam comprometer a organização ou gerar perdas.
Por sua vez, a Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) é o documento formal que estabelece
diretrizes corporativas e orientações para a proteção dos ativos de informação e a gestão da segurança da informação
e comunicações.
No âmbito governamental a PoSIC contempla as recomendações e práticas propostas pelo Decreto nº 3.505/2000,
pela Instrução Normativa nº 01/2008/ GSI/PR e à norma internacional ABNT ISO/IEC 27002/2005.
Dessa forma, a informação é um ativo da instituição que, como equipamento, conhecimento e pessoal, é essencial
para os negócios de uma organização e, consequentemente, necessita ser adequadamente protegida. A informação
pode existir em diversas formas, podendo ser impressa ou escrita em papel, armazenada eletronicamente, transmitida
pelo correio ou por meios eletrônicos, apresentada em filmes ou falada em conversas. Seja qual for a forma de
apresentação ou o meio através do qual a informação é compartilhada ou armazenada, é recomendado que ela seja
sempre protegida.
A PoSIC, é essencial para que seja possível identificar riscos e ameaças que possam prejudicar a Prefeitura Municipal
de Patos de Minas (PMPM), seja em seu funcionamento cotidiano ou então em sua imagem.
Para esta Política, a comissão responsável pela elaboração estabeleceu as diretrizes necessárias para que o Comitê
Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC) possa desenvolver as ações de gestão da segurança da
informação em toda a Prefeitura.
No âmbito desta PoSIC considera-se:
Gestão de Segurança da Informação e Comunicações:
processo abrangente de gestão que desenvolve ações
e métodos que visam a integração das atividades de
gestão de riscos, gestão de continuidade do negócio,
tratamento de incidentes, tratamento da informação,
conformidade, credenciamento, segurança cibernética,
segurança física, segurança lógica, segurança orgânica
e segurança organizacional aos processos institucionais
estratégicos, táticos e operacionais, não se limitando
ao âmbito da tecnologia da informação e comunicações.
Ativos de informação: os meios de produção,
armazenamento, transmissão e processamento de
informações, os sistemas de informação, os processos
de negócio, além das informações em si, bem como os
locais onde se encontram esses meios e as pessoas que
a eles têm acesso.
Gestão de ativos de informação: processo abrangente
de gestão que inventaria e mapeia os ativos de informação
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institucionais, identificando, no mínimo e de forma
inequívoca, seu conjunto completo de informações
básicas (nome, descrição e localização), seus respectivos
responsáveis (proprietários e custodiantes), seus requisitos
legais e de negócio, sua classificação, sua documentação,
seu ciclo de vida, seus riscos associados e seus controles
de SIC implementados, bem como os outros ativos de
informação relacionados.
Gestão de continuidade dos negócios: processo
abrangente de gestão que identifica ameaças potenciais
para uma organização e os possíveis impactos nas operações
de negócio caso essas ameaças se concretizem, de forma
a fornecer uma estrutura para que se desenvolva uma
resiliência organizacional capaz de recuperar perdas de
ativos de informação a um nível aceitável preestabelecido,
por intermédio de ações de prevenção, resposta e
recuperação, de forma a salvaguardar os interesses das
áreas envolvidas, a reputação, a marca da organização
e suas atividades de valor agregado.
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Introdução
O que é a PoSIC?
De acordo com ABNT ISO/IEC 27002/2005, “Segurança da informação é a proteção da informação de vários tipos
de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os
investimentos e as oportunidades de negócio.” Sendo assim, a PoSIC da Prefeitura de Patos de Minas é baseada em
três princípios, os quais, servem para direcionar as estratégias do negócio, apontando ao gestor como cada regra
pode ser criada e implementada. São eles:
Princípio da Disponibilidade: define
que todos os dados e sistemas devem
estar disponíveis para visualização e
modificação, a qualquer momento,
para as pessoas certas. Para atingir
esse objetivo, uma série de medidas
podem ser adotadas, como o uso
de criptografia e a implementação
de métodos de exclusão segura de
arquivos.

Princípio da Confidencialidade: o
acesso a todos os registros e sistemas
digitais deve ser restrito apenas às
pessoas certas. Esse conceito inclui
não só os aplicativos e arquivos
armazenados digitalmente, mas
também os equipamentos de hardware,
as soluções de computação em nuvem
e as conexões de rede.

A Política de Segurança da Informação e Comunicações
(PoSIC) é um documento que contém um conjunto de
normas, métodos e procedimentos, que deve divulgado
amplamente na instituição. Deve também ser analisado e
revisado criticamente, em intervalos regulares ou quando
mudanças se fizerem necessárias. Na Prefeitura, é o Comitê
Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC)
que vai garantir a viabilidade e o uso dos ativos somente
por pessoas autorizadas e que realmente necessitam delas
para realizar suas funções dentro da instituição.

Disponibilidade

Princípio da Integridade: nenhum dado
deve ser modificado indevidamente.
Em outras palavras, a infraestrutura
de TI deve estar protegida contra
qualquer brecha que permita a quebra
da integridade de um arquivo ou
documento. Esse conceito também é
aplicado à integridade de sistemas,
que devem funcionar conforme o
esperado pelos usuários.

Confidencialidade

Integridade

Por que se aplica a PoSIC?
O Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000 do CGSI da
Presidência da República, trata sobre a instituição da
Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal.
Diante disso, o Departamento de Segurança da Informação
e Comunicações (DSIC) disciplina este tema, no âmbito da
Administração Pública Federal, através da publicação de
normas que são consideradas mandatórias.

SEGURANÇA
DA
INFORMAÇÃO
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A PoSIC
Este documento tem por finalidade estabelecer Diretrizes de Segurança da Informação e Comunicação a serem
adotadas pelos integrantes da Prefeitura Municipal de Patos de Minas (PMPM), de modo a garantir a disponibilidade,
a integridade, a confidencialidade e a autenticidade da informação armazenada ou em trânsito nos sistemas
computacionais desta Organização.

Finalidade
Este documento tem por finalidade estabelecer Diretrizes de Segurança da Informação e Comunicação a serem
adotadas pelos integrantes da Prefeitura Municipal de Patos de Minas (PMPM), de modo a garantir a disponibilidade,
a integridade, a confidencialidade e a autenticidade da informação armazenada ou em trânsito nos sistemas
computacionais desta Organização.
Constituem propósitos destas Diretrizes:
Formalizar direitos e responsabilidades de usuários
e administradores de redes e sistemas da PMPM.
Garantir o bom uso dos recursos de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) da PMPM.
Atribuir papéis e responsabilidades na elevação dos
níveis de segurança da informação no âmbito da PMPM.
Disseminar a cultura de segurança da informação no
âmbito da PMPM.
Orientar a Prefeitura no que diz respeito à gestão
de riscos e ao tratamento de incidentes de Segurança
da Informação e Comunicação (SIC), em conformidade
com as disposições constitucionais, legais e regimentais
vigentes.
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Segurança da Informação

É o conjunto de propriedades que proporcionam
disponibilidade, integridade, confidencialidade,
autenticidade, responsabilidade, confiabilidade
e não repúdio aplicados sobre os sistemas de
informação. Para alcançar tais objetivos, é
necessária a criação de controles que abordem
acordos de confidencialidade, uso de contas
e senhas, uso de rede, acesso à Internet,
mensagens eletrônicas, acesso remoto, instalação
e remoção de software, cópias de segurança
e alienação do equipamento.
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Escopo
A PoSIC tem o objetivo de estabelecer diretrizes
estratégicas, responsabilidades, competências,
normas e procedimentos de uso, visando assegurar
a disponibilidade, integridade, confidencialidade
e autenticidade dos dados, informações, sistemas,
documentos, correspondências e publicações, bem
como seus repositórios ou meios de armazenamento,
reconhecidamente necessários ao desempenho das
atribuições da Prefeitura, contra ameaças que possam
comprometer seus ativos e/ou sua imagem institucional.
As diretrizes estabelecidas nesta Política devem estar
alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional, ao
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
e Comunicação (PETIC) e em consonância com os
valores institucionais da Prefeitura.
Os agentes públicos a serviço da Prefeitura devem
observar as diretrizes, normas, procedimentos,
mecanismos, competências e responsabilidades
estabelecidos nesta PoSIC.
Integram também a PoSIC as normas e os procedimentos
complementares destinados à proteção da informação
e à disciplina de sua utilização.
A PoSIC trata das diretrizes gerais acerca do uso e
compartilhamento de ativos de informação durante
todo o seu ciclo de vida (criação, manuseio, divulgação,
armazenamento, transporte e descarte), visando
à continuidade dos processos vitais da Prefeitura,
em conformidade com a legislação vigente, normas
pertinentes, requisitos regulamentares e contratuais,
bem como os valores éticos e as melhores práticas de
Segurança da Informação e Comunicação (SIC).

Alinhamento Estratégico
O alinhamento estratégico da PoSIC é realizado através
do atendimento aos Objetivos Estratégicos de Tecnologia
da Informação e Comunicação:
“OETIC 6 – Garantir a continuidade dos serviços de
TIC essenciais a Prefeitura” e “OETIC 5 – Promover
políticas de governança de TIC” demonstrados no
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
e Comunicação (PETIC) da Prefeitura.
Esse tema, também é abordado no Planejamento
Municipal – Gestão Estratégica da Prefeitura-2018/2024.
Por final, a Política também possui alinhamento com
documentos norteadores que extrapolam a Prefeitura
Municípal de Patos de Minas. Dessa forma, este trabalho
também possui a visão do atendimento ao objetivo
“Garantir níveis satisfatórios de segurança da informação
para sistemas governamentais” da Estratégia Geral de
Tecnologia da Informação e Comunicação (EGTIC) do
Sistema de Administração de Recursos de Informática
e Informação (SISP) do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação. Isto contribui para a realização dos
seguintes Projetos do SISP:
Projeto: Disponibilizar a estratégia de segurança
cibernética do SISP.
Projeto: Instituir fórum mensal sobre as melhores
práticas de Segurança da Informação e Comunicação
do SISP.
Projeto: Instituir uma rede de colaboradores de
auditoria relativa ao Decreto nº 8.135/2013.

Abramgência
Esta Política aplica-se à Prefeitura Municipal de Patos de Minas e suas Secretarias, sendo de
responsabilidade de todos os agentes públicos, colaboradores internos ou externos, devendo
ser dado amplo conhecimento de seu teor a todas as pessoas ou organizações que utilizam os
meios físicos ou lógicos da Prefeitura, por serem todos responsáveis por garantir a segurança das
informações a que tenham acesso.
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Conceitos e definições
Para os efeitos desta PoSIC, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições
Compreende-se como recurso de TIC, para os efeitos desta Política, todo e qualquer dispositivo eletrônico que
possibilite a transmissão, o armazenamento e a reprodução de voz e dados em equipamento isolado ou em rede, além
do conhecimento técnico do pessoal especializado que viabiliza o fluxo da informação pelos canais de comunicações,
mediante o emprego da tecnologia disponível.
Entende-se por dispositivo móvel qualquer tipo de notebook, tablet, smartphone, telefone celular ou equipamentos
similares a estes.
Os dispositivos de TI incluídos no patrimônio do Prefeitura são colocados à disposição dos seus servidores para uso
exclusivo em atividades estritamente relacionadas às funções institucionais por eles desempenhadas.
Considera-se como matéria ilícita: pornografia e erotismo; qualquer forma de discriminação, seja ela étnica, religiosa,
ideológica, política ou de orientação sexual; assuntos contrários à ética, à moral e aos bons costumes, bem como
atentatória à ordem pública ou que viole qualquer direito de terceiros conforme definido na Constituição Federal,
em Leis, em Decretos ou em Regulamentos.

A fim de facilitar a compreensão deste documento e elucidar conceitos, as seguintes definições são necessárias:
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1) Acesso: ato de ingressar, transitar, conhecer ou
consultar a informação, bem como a acessibilidade de
usar os ativos de informação de um órgão ou entidade;

7) Comunicação do risco: troca ou compartilhamento
de informação sobre o risco entre o tomador de decisão
e outras partes interessadas;

2) Ameaça: qualquer evento que explore vulnerabilidades,
ou seja, causa potencial de um incidente indesejado, que
pode resultar em dano para um sistema ou organização;

8) Disponibilidade: propriedade de que a informação
esteja acessível e utilizável sob demanda por uma pessoa
física ou determinado sistema, órgão ou entidade;

3) Atividade: processo ou conjunto de processos executados
por um órgão ou entidade, ou em seu nome, que produzem
ou suportem um ou mais produtos ou serviços;

9) Responsabilidade: dever dos agentes públicos em
conhecer e respeitar todas as normas de segurança da
informação e comunicação da respectiva instituição;

4) Ativo: qualquer componente (seja humano, tecnológico,
software ou outros) que sustente uma ou mais atividades
e que tenha valor para a organização;

10) Usuário: agente público que obteve autorização do
responsável pela área interessada para acesso aos ativos
de informação;

5) Confidencialidade: propriedade de que a informação
não esteja disponível ou revelada a pessoa física, sistema,
órgão ou entidade não autorizado ou não credenciado;

11) Proprietário de ativos de informação: unidade
administrativa responsável por gerenciar determinado
segmento de informação e todos os ativos relacionados;

6) Controle de acesso: conjunto de procedimentos,
recursos e meios utilizados com a finalidade de conceder
ou bloquear o acesso;

12) Gestão de ativos: processo de identificação dos ativos
e de definição de responsabilidades pela manutenção
apropriada de seu controle;
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13) Descarte: eliminação correta de informações,
documentos, mídias e acervos digitais;

24) Eficácia: realização de um trabalho que atinja os
resultados esperados;

14) Eficiência: realização de um trabalho, com presteza,
agilidade e eficácia;

25) Identificação de riscos: processo para localizar, listar
e caracterizar elementos do risco;

15) Análise de riscos: uso sistemático de informações
para identificar fontes e avaliar riscos;

26) Resiliência: poder de recuperação ou capacidade
de uma organização resistir aos efeitos de um desastre;

16) Integridade: propriedade de que a informação não
foi modificada ou destruída de maneira não autorizada
ou acidental;

27) Estimativa de riscos: processo utilizado para atribuir
valores à probabilidade e consequências de determinado
risco;

17) Evento de segurança da informação: ocorrência
identificada de procedimento, sistema, serviço ou rede
que indica possível perda de controle ou violação da
PoSIC, ou situação desconhecida que possa ser relevante
para a segurança da informação;

28) Desastre: evento repentino e não planejado que
causa perda para toda ou parte da organização, com
sérios impactos em sua capacidade de prestar serviços
essenciais ou críticos, por um período de tempo superior
ao prazo de recuperação;

18) Gerenciamento de Operações e Comunicações:
atividades, processos, procedimentos e recursos que visam
disponibilizar e manter serviços, sistemas e infraestrutura
que os suportem;

29) Autenticidade: propriedade de que a informação
foi produzida, expedida, modificada ou destruída por
uma determinada pessoa física, ou por um determinado
sistema, órgão ou entidade;

19) Gestor de Segurança da Informação e Comunicação:
é o servidor público responsável pelas ações de segurança
da informação e comunicação de determinado órgão/
instituição;

30) Custodiante do ativo de informação: é aquele que,
de alguma forma, zela pelo armazenamento, operação,
administração e preservação de ativos de informação
que não lhe pertencem, mas que estão sob sua custódia;

20) Informação: conjunto de dados, textos, imagens,
métodos, sistemas ou quaisquer formas de representação
dotadas de significado em determinado contexto,
independentemente do suporte em que resida ou da
forma pela qual seja veiculado;

31) Vulnerabilidade: conjunto de fatores internos ou
causas potenciais de um incidente indesejado, que podem
resultar em risco 10 para um sistema ou organização, os
quais devem ser evitados por ação interna de segurança
da informação;

21) Incidente de SIC: evento adverso, confirmado ou
sob suspeita, relacionado à segurança de sistemas de
computação ou de redes de computadores;

32) Quebra de segurança: ação ou omissão, intencional ou
acidental, que resulta no comprometimento da segurança
da informação e da comunicação; e

22) Segurança física e do ambiente: processo referente
à proteção de todos os ativos físicos da instituição,
englobando instalações físicas, internas e externas, em
todas as localidades em que a organização estiver presente;

33) Gestão de Riscos de SIC: conjunto de processos
que permitem identificar e implementar as medidas
de proteção necessárias para minimizar ou eliminar os
riscos a que estão sujeitos os seus ativos de informação,
e equilibrá-los com os custos operacionais e financeiros
envolvidos.

23) Classificação da informação: identificação dos níveis
de proteção que as informações demandam; atribuição de
classes e formas de identificação, além de determinação
dos controles de proteção necessários a cada uma delas;
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Princípios
São princípios da Política de Segurança da Informação e Comunicações da Prefeitura de Patos de Minas
Todas as informações produzidas ou recebidas pelos
servidores, colaboradores, fornecedores e prestadores
de serviço, em resultado do exercício de sua função e/ou
atividade profissional contratada pertence à Prefeitura;
as exceções devem ser formalizadas explicitamente
entre as partes.

Todos os requisitos associados à segurança da
informação e comunicações deverão ser identificados
prioritariamente na fase de levantamento do escopo
de um projeto ou sistema, e justificados, acordados,
documentados, implantados e testados durante a fase
de execução.

Todos os ativos de informação da Prefeitura, inclusive
os recursos comunicacionais e computacionais, devem ser
utilizados que forma responsável, consciente e aplicados
na consecução dos objetivos institucionais da instituição.

Segregação de função: funções de planejamento,
execução e controle devem ser segregadas, de forma a
atender aos objetivos institucionais e reduzir oportunidades
de modificação, uso indevido, não autorizado ou não
intencional dos ativos.

Com vistas ao melhor gerenciamento dos riscos
associados aos ativos de informação, deverão ser criados
e mantidos controles, registros de atividades e trilhas
de auditoria para todos os processos e/ou sistemas que
a instituição julgar necessário de modo que todos os
eventos significantes dos processos e sistemas sejam
rastreáveis até o evento inicial, identificando, inclusive,
o responsável pelo acontecimento.
Cada usuário é individualmente responsável pela
segurança das informações dentro da organização,
principalmente daquelas que estejam sob sua guarda
ou responsabilidade.
Com o objetivo de reduzir o risco de descontinuidade
das atividades do órgão e de perda de confidencialidade,
integridade e disponibilidade dos ativos de informação,
serão implantados e gerenciados planos de contingência
e de continuidade para os principais serviços e sistemas
– tais planos serão ser implantados, revisados e testados
periodicamente.
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Quando o objeto for pertinente, deverá constar em
todos os contratos celebrados pelo órgão cláusula de
confidencialidade e de obediência às normas internas
de SIC a ser observada pelas empresas fornecedoras e
por todos os profissionais que vierem a desempenhar
atividades profissionais no âmbito dos respectivos
contratos, inclusive aqueles firmados junto a organismos
internacionais.
Os sistemas, recursos e aplicações informacionais e
comunicacionais da Prefeitura serão utilizados mediante
controle de acessos gerenciados e monitorados com apoio de
ferramentas tecnológicas adequadas e mediante processos
suficientemente definidos com vistas a assegurar a devida
proteção dos ativos de informação e da infraestrutura
computacional da instituição. Pessoas e sistemas devem
ter o menor privilégio e o mínimo acesso aos recursos
necessários para realizar uma dada tarefa.
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Diretrizes
Diretrizes Gerais
As diretrizes de segurança da informação estabelecidas nesta PoSIC aplicam-se às informações armazenadas,
acessadas, produzidas e transmitidas pela Prefeitura, e que devem ser seguidas pelos usuários, incumbindo a todos
a responsabilidade e o comprometimento com sua aplicação. Independentemente da forma ou do meio pelo qual a
informação seja apresentada ou compartilhada, deverá ser sempre protegida adequadamente, de acordo com esta
Política.
Os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) disponibilizados pela Prefeitura serão utilizados
estritamente para propósito institucional.
É vedado a qualquer usuário da Prefeitura o uso dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação para fins
pessoais (próprios ou de terceiros), entretenimento, veiculação de opiniões político-partidárias ou religiosas, bem
como para perpetrar ações que, de qualquer modo, possam constranger, assediar, ofender, caluniar, ameaçar, violar
direito autoral ou causar prejuízos a qualquer pessoa física ou jurídica, assim como aquelas que atentem contra
a moral e a ética, ou que prejudiquem o cidadão ou a imagem da instituição, comprometendo a integridade, a
confidencialidade, a confiabilidade, autenticidade ou a disponibilidade das informações.
Os casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação do disposto nesta PoSIC, devem ser direcionados ao Comitê
Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC), com a interveniência do Comitê Executivo de Tecnologia
da Informação (CETIC).

Diretrizes Específicas
Tratamento da informação
As diretrizes específicas e os procedimentos próprios de tratamento da informação corporativa serão regulamentados
em norma complementar considerando as seguintes diretrizes gerais:

- Documentos corporativos imprescindíveis às atividades dos usuários deverão ser salvos em dispositivos de rede.
Os arquivos gravados localmente, nos computadores dos usuários, não serão cobertos pelo serviço de backup
(cópias de segurança) estando sujeitos a perda e a não recuperação;

- Arquivos pessoais e/ou não pertinentes às atividades laborais do servidor (fotos, músicas, vídeos, etc.) não deverão

ser copiados ou movidos para os dispositivos de rede, pois podem sobrecarregar a capacidade de armazenamento
e conter vulnerabilidades e riscos de segurança. Casos identificados, esses arquivos serão excluídos de forma
imediata e definitiva sem necessidade de comunicação prévia ao usuário; e

- Normas de classificação de informações, acesso à informação, uso e descarte de ativos de informação, dentre

outros temas afins, serão fixadas em estrita aderência às leis e normas atinentes à Administração Pública Federal,
considerando as competências regimentais.
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Diretrizes Específicas
Controles de Acesso
Diretrizes específicas e procedimentos próprios de controles de acesso físico e lógico serão regulamentados em
norma complementar considerando as seguintes diretrizes gerais:

- Como condição imprescindível à concessão de acessos aos ativos de informação o usuário deverá firmar termo
de compromisso de ciência das normas gerais de segurança da informação e comunicação contidas nesta Política;

- O controle de acesso deverá observar, na configuração das contas e concessão de credenciais de acesso o
princípio do menor privilégio, que define que pessoas e sistemas devem ter o menor privilégio e o mínimo acesso
aos recursos necessários para realizar uma dada tarefa;

- A criação e administração de contas será realizada de acordo com procedimento específico para todo e qualquer
usuário. Para o usuário que não exerce funções de administração de rede será privilegiada a criação de uma
única conta institucional de acesso, pessoal e intransferível. Contas com perfil de administrador somente serão
criadas para usuários cadastrados para execução de tarefas específicas na administração de ativos de informação;

- Os gestores, administradores e operadores dos recursos computacionais poderão, pela característica de suas
credenciais (privilégios diferenciados associados a cada perfil), acessar arquivos e dados de outros usuários –
observadas as restrições quanto ao acesso à informações invioláveis e mediante estrita necessidade do serviço;

- O acesso à rede corporativa deve ocorrer de forma a permitir a rastreabilidade e a identificação do usuário
por período mínimo a ser definido em norma específica; e

- As práticas de segurança deverão contemplar procedimentos de acesso físico a áreas e instalações, gestão de
acessos e delimitação de perímetros de segurança.

Correio Eletrônico Corporativo
Diretrizes específicas e procedimentos próprios ao serviço de correio eletrônico corporativo (e-mail) serão
regulamentados em norma complementar considerando as seguintes diretrizes gerais:

- O correio eletrônico corporativo é uma ferramenta comunicacional de trabalho de uso obrigatório no âmbito
da Prefeitura Municipal de Patos de Minas;

- O correio eletrônico corporativo é destinado para uso exclusivo em serviço e relacionado estritamente às
atividades profissionais do usuário no âmbito desta Autarquia Municipal; e

- O correio eletrônico corporativo pode ser monitorado a qualquer tempo pela Administração, não cabendo ao
usuário do serviço alegar ofensa ao sigilo das comunicações telemáticas.

12

Po S I C

Secretaria Municipal de

Administração

Diretrizes Específicas
Serviço de backup e restore
Os procedimentos próprios ao serviço de backup (cópia de segurança) e restore (restauração de cópia de segurança)
serão regulamentados em norma complementar, considerando as seguintes diretrizes gerais:

- O serviço de backup e restore deve ser automatizado por sistemas informacionais próprios considerando,

inclusive, a execução agendada fora do horário de expediente normal do órgão, nas chamadas “janelas de
backup” – períodos em que não há nenhum ou pouco acesso de usuários ou processos automatizados aos sistemas
de informática;

- A solução de backup deverá ser mantida atualizada, considerando suas diversas características (atualizações
de correção, novas versões, ciclo de vida, garantia, melhorias, entre outros);

- A administração das mídias de backup deverá ser contemplada nas normas complementares sobre o serviço,
objetivando manter sua segurança e integridade. É necessária previsão, em orçamento anual, da renovação das
mídias de backup em razão de seu desgaste natural, bem como deverá ser mantido um estoque constante das
mídias para qualquer uso emergencial;

- As mídias de backups históricos ou especiais deverão ser armazenadas em instalações seguras, preferencialmente
com estrutura de cofres e salas-cofre;

- Os backups críticos para o bom funcionamento dos serviços da Prefeitura exigem uma regra de retenção especial,

a ser prevista nos procedimentos específicos e de acordo com as normas de classificação da informação pública,
seguindo ainda as determinações fiscais e legais existentes no país; e

- A execução de rotinas de backup e restore deverá ser rigidamente controlada, documentada e auditada, nos
termos das normas e procedimentos próprios.

Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações
Nos termos da Norma Complementar 04/IN01/DSIC/GSIPR, a “Gestão de Riscos de Segurança da Informação
e Comunicações é o conjunto de processos que permitem identificar e implementar as medidas de proteção
necessárias para minimizar ou eliminar os riscos a que estão sujeitos os seus ativos de informação, e equilibrá-los
com os custos operacionais e financeiros envolvidos”.
As diretrizes gerais do processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações da Prefeitura
deverão considerar, prioritariamente, os objetivos estratégicos, os processos, os requisitos legais e a estrutura do
órgão, direta e indireta, além de estarem alinhadas a esta Política de Segurança da Informação e Comunicações.
Esse processo deverá ser contínuo e aplicado na implementação e operação da Gestão de Segurança da Informação
e Comunicações, contemplando inclusive as contratações de soluções de TI – para as quais deverá ser elaborado
um Plano de Tratamento de Riscos.
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Diretrizes Específicas
Data Center
Os procedimentos para administração do centro de processamento de dados (data center) serão regulamentados
em norma complementar considerando as seguintes diretrizes gerais:

- A administração de dados e de serviços de data center é tarefa tecnicamente complexa cuja gestão é competência
exclusiva da área de TIC;

- O acesso físico ao data center deverá ser feito por sistema de autenticação forte, mediante uso de solução de

TIC adequada. O acesso físico por meio de chave apenas poderá ocorrer em situações de emergência, quando a
segurança física do data center estiver comprometida, como por incêndio, inundação, abalo da estrutura predial
ou quando o sistema de autenticação forte não estiver funcionando;

- O acesso ao data center por visitantes ou terceiros somente poderá ser realizado com acompanhamento de um
servidor autorizado, que deverá preencher a solicitação de acesso prevista em norma complementar;

- Deverá ser executada, em frequência predeterminada, auditoria dos acessos ao data center – por meio de
relatório do sistema de registro próprio;

- A lista de usuários com direito de acesso ao data center deverá ser constantemente atualizada. Ocorrendo o
desligamento de usuários que possuam acesso ao data center, imediatamente deverá ser providenciada a sua
exclusão do sistema de autenticação forte e da lista de usuários autorizados;

- A função de administrador do data center – incluindo seu sistema de autenticação forte – deverá ser atribuída
exclusivamente a servidor público efetivo, preferencialmente vinculado à área de infraestrutura de TIC.

Monitoramento e Auditoria do Ambiente
Para garantir a aplicação das diretrizes mencionadas nesta PoSIC, além de fixar normas e procedimentos
complementares sobre o tema, A Prefeitura poderá:

- Implantar sistemas de monitoramento nas estações de trabalho, servidores, correio eletrônico, conexões com

a internet, dispositivos móveis ou wireless e outros componentes da rede, de modo que a informação gerada
por esses sistemas possa ser usada para identificar usuários e respectivos acessos efetuados, bem como material
manipulado;

- Tornar públicas as informações obtidas pelos sistemas de monitoramento e auditoria, no caso de exigência
judicial, solicitação do gerente (ou superior) ou por determinação do Comitê de Segurança da Informação e
Comunicações;
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- Realizar, a qualquer tempo e sem prévio aviso, inspeções físicas nos equipamentos e instalações de sua
propriedade;

- Instalar sistemas de proteção, preventivos e detectáveis, para garantir segurança das informações e dos
perímetros de acesso; e

- Desinstalar, a qualquer tempo e sem prévio aviso, qualquer software ou sistema que represente risco ou esteja
em desconformidade com as políticas, normas e procedimentos vigentes.

Acesso e uso de internet
Diretrizes específicas e procedimentos próprios de controles de uso e acesso à Internet serão regulamentados
em norma complementar considerando as seguintes diretrizes gerais:

- Todas as regras corporativas sobre uso de Internet visam basicamente ao desenvolvimento de um comportamento
eminentemente ético e profissional. Embora a conexão direta e permanente da rede corporativa da instituição
com a internet ofereça um grande potencial de benefícios, a proteção dos ativos de informação da Prefeitura
deverá sempre ser privilegiada;

- Perfis institucionais mantidos nas redes sociais devem, preferencialmente, ser administrados e gerenciados
por equipes compostas exclusivamente por servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Quando não for
possível, a equipe pode ser mista, desde que sob a coordenação e responsabilidade de um servidor do quadro
permanente do órgão;

- Qualquer informação que seja acessada, transmitida, recebida ou produzida na internet está sujeita à divulgação
e auditoria. Portanto, a Prefeitura, em total conformidade legal, reserva-se o direito de monitorar e registrar
os acessos à rede mundial de computadores;

- Em conformidade com a Norma Complementar n° 17/IN01/GSI-PR, é vedada a terceirização completa da

administração e da gestão de perfis de órgãos e entidades da Administração Publica Federal nas redes sociais,
assim entendida a terceirização que viole o disposto no item “b”; e

- Os equipamentos, tecnologias e serviços fornecidos para o acesso à internet são de propriedade da instituição,

que pode analisar e, se necessário, bloquear qualquer arquivo, sítio, caixa postal de correio eletrônico, domínio
ou aplicação armazenados na rede/internet, estejam eles em disco local, na estação ou em áreas privadas da
rede, visando a assegurar o cumprimento de sua Política de Segurança da Informação e Comunicações.
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Gestão de Continuidade
Nos termos da Norma Complementar 06/IN01/DSIC/GSIPR, “a implantação do processo de Gestão de Continuidade
de Negócios busca minimizar os impactos decorrentes de falhas, desastres ou indisponibilidades significativas
sobre as atividades do órgão ou entidade, além de recuperar perdas de ativos de informação a um nível aceitável,
por intermédio de ações de prevenção, resposta e recuperação”.
O órgão deverá elaborar e manter Programa de Gestão de Continuidade de Negócios, aqui entendido como o
“processo contínuo de gestão e governança suportado pela alta direção e que recebe recursos apropriados para
garantir que os passos necessários estão sendo tomados de forma a identificar o impacto de perdas em potencial,
manter estratégias e planos de recuperação viáveis e garantir a continuidade de fornecimento de produtos e
serviços por intermédio de análises críticas, testes, treinamentos e manutenção”.
O Programa de Gestão de Continuidade de Negócios da Prefeitura deverá ser composto, no mínimo, pelos seguintes
Planos, de acordo com as suas necessidades específicas, de forma a assegurar a disponibilidade dos ativos de
informação e a recuperação das atividades críticas:

- Plano de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação: plano de ação claramente definido e
documentado, a ser usado quando ocorrer um incidente, abrangendo as principais pessoas, recursos, serviços e
ações necessárias para implementar o processo de gerenciamento de incidentes;

- Plano de Continuidade de TIC: documentação dos procedimentos e informações necessárias para que a
Prefeitura mantenha seus ativos de informação críticos e a continuidade de suas atividades críticas de TIC, num
nível previamente definido, em casos de incidentes; e

- Plano de Recuperação de TIC: documentação dos procedimentos e informações necessárias para que a Prefeitura
operacionalize o retorno das atividades críticas de TIC à normalidade.

Os planos acima definidos deverão ser testados e revisados periodicamente, visando a reduzir riscos de perda
de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos de informação.
Para subsidiar a elaboração de seu Programa de Gestão de Continuidade de Negócios, a Prefeitura deverá definir
quais são suas atividades críticas, ou seja, quais são as atividades que devem ser executadas de forma a garantir
a consecução dos produtos e serviços fundamentais do órgão, de tal forma que permitam atingir os seus objetivos
mais importantes e sensíveis ao tempo.
Os procedimentos previstos no Programa de Gestão da Continuidade de Negócios deverão ser executados em
conformidade com os requisitos de segurança da informação e comunicações necessários à proteção dos ativos de
informação críticos, tratando as atividades de forma abrangente, incluindo as pessoas, processos, infraestrutura
e recursos de tecnologia da informação e comunicações.
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Tratamento de Incidentes em Redes Computacionais
Nos termos da Norma Complementar 05/IN01/DSIC/GSIPR “tratamento de Incidentes de Segurança em Redes
Computacionais é o serviço que consiste em receber, filtrar, classificar e responder às solicitações e alertas
e realizar as análises dos incidentes de segurança, procurando extrair informações que permitam impedir a
continuidade da ação maliciosa e também a identificação de tendências”.
No tratamento de incidentes em redes computacionais, a Equipe de Tratamento a Incidentes em Redes
Computacionais (ETIR), responsável pelo tratamento e resposta ao incidente, deverá considerar, no mínimo, as
seguintes diretrize:

- Todos os incidentes notificados ou detectados deverão ser registrados, com a finalidade de assegurar registro
histórico das atividades desenvolvidas;

- O tratamento da informação deverá ser realizado de forma a viabilizar e assegurar disponibilidade, integridade,
confidencialidade e autenticidade da informação, observada a legislação em vigor, naquilo que diz respeito ao
estabelecimento de graus de sigilo; e

- Durante o gerenciamento de incidentes de segurança em redes computacionais, havendo indícios de ilícitos
criminais, a Diretoria de Modernização, Tecnologia da Informação e Organização e Métodos (DMI) tem como
dever, sem prejuízo de suas demais atribuições, acionar as autoridades policiais competentes para a adoção dos
procedimentos legais julgados necessários, observar os procedimentos para preservação das evidências, exigindo
consulta às orientações sobre cadeia de custódia, e priorizar a continuidade dos serviços da Prefeitura Municipal
de Patos de Minas.
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A Prefeitura Municipal de Patos de Minas, ao gerir e monitorar seus ativos de informação e comunicação, pretende
garantir a integridade destes. O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou diretrizes definidas nesse
instrumento e em suas normas complementares constituem falta grave, às quais a Prefeitura responderá com a
aplicação de todas as medidas administrativas, cíveis e judiciais cabíveis.
Toda tentativa de alteração
dos parâmetros de segurança, por
qualquer usuário, sem o devido
credenciamento e a autorização para
tal, será considerada inadequada e os
riscos relacionados serão informados
ao usuário e ao respectivo superior
hierárquico.

O uso de qualquer recurso em
inobservância às normas vigentes ou
para prática de atividades ilícitas
poderá acarretar ações administrativas
e penalidades decorrentes de processos
administrativo, civil e criminal, em
que a instituição cooperará ativamente
com as autoridades competentes.

Os dispositivos de identificação e senhas protegem a identidade do
colaborador/usuário, evitando e prevenindo que uma pessoa se faça passar
por outra perante a Prefeitura e/ou terceiros. Portanto, o usuário vinculado
a tais dispositivos identificadores será responsável pelo seu uso correto
perante a instituição e a legislação (cível e criminal), sendo que o uso dos
dispositivos e/ou senhas de identificação de outra pessoa viola as regras de
segurança e poderá resultar na aplicação de medidas administrativas, cíveis
e judiciais cabíveis.

O Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei
n° 2848/1940) tipifica como crime o
ato de “invadir dispositivo informático
alheio, conectado ou não à rede de
computadores, mediante violação
indevida de mecanismo de segurança
e com o fim de obter, adulterar ou
destruir dados ou informações sem
autorização expressa ou tácita do
titular do dispositivo ou instalar
vulnerabilidades para obter vantagem
ilícita” (art. 154-A), assim como
comete crime “quem interrompe
serviço telemático ou de informação
de utilidade pública, ou impede ou
dificulta-lhe o restabelecimento”
(art. 154-B).

Divulgação e conscientização
A divulgação das regras e orientações de segurança aplicadas aos usuários deve ser objeto de campanhas internas
permanentes, disponibilização integral e contínua na Intranet, seminários de conscientização e quaisquer outros
meios, como forma de ser criada uma cultura de segurança da informação no âmbito da Prefeitura.
Cabe ao Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC) providenciar a divulgação interna dessa
PoSIC e das normas, inclusive com publicação permanente no sítio da Prefeitura, para que seu conteúdo possa ser
consultado a qualquer momento e desenvolver processo permanente de divulgação, sensibilização, conscientização e
capacitação dos usuários sobre os cuidados e deveres relacionados à Segurança da Informação e Comunicação (SIC).
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Comitê de Governança Digital (CGD)
- Promover a cultura de Segurança da Informação e Comunicação.
- Aprovar a Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC).
- Nomear o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC).

Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETIC)
- Nomear o Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC).
- Dividir entre os membros do CGSIC as tarefas e responsabilidades para o fiel cumprimento desta Política.
- Garantir a disponibilidade dos recursos necessários para uma efetiva Gestão de Segurança da Informação.

Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC)
- Promover através de campanhas, palestras ou por qualquer outro meio conveniente, a cultura de segurança

da informação. Para isso o CGSIC poderá utilizar recursos materiais e humanos disponíveis em qualquer
repartição da Prefeitura.
- Fiscalizar o exato cumprimento desta Política.
- Apurar e levar à autoridade competente, para aplicação de penalidades, os casos de infração a esta Política.
- Analisar, revisar e propor a aprovação de políticas e normas relacionadas à segurança da informação.
- Garantir que as atividades de segurança da informação sejam executadas em conformidade com a PoSIC.

Gerência de Segurança da Informação (GSI)
- Conduzir a Gestão e Operação da segurança da informação, tendo como base esta Política e demais

resoluções do CGSIC.
- Elaborar e propor ao CGSIC normas e procedimentos de segurança da informação, necessários para se
fazer cumprir a PoSIC.
- Identificar e avaliar as principais ameaças à segurança da informação, bem como propor e, quando
aprovado, implantar medidas corretivas para reduzir os riscos.
- Realizar a gestão dos incidentes de segurança da informação, garantindo tratamento adequado.
- Apoiar o CGSIC em suas deliberações.
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Proprietário de ativos de informação
- Gerenciar e resguardar as informações geradas no setor de sua responsabilidade, bem como as recebidas

de outros setores, em todo o seu ciclo de vida, incluindo desde a criação, manuseio e descarte, conforme
as normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas.
- Identificar, classificar e rotular as informações geradas no setor de sua responsabilidade conforme normas,
critérios e procedimentos adotados na PoSIC.
- Revisar periodicamente as informações geradas no setor de sua responsabilidade, ajustando a classificação
e rotulagem das mesmas conforme necessário.
- Autorizar e revisar os acessos à informação e dos sistemas de informações do setor de sua responsabilidade;
- Designar custodiante dos ativos de informação, quando aplicável.
- Solicitar a concessão ou revogação de acesso à informação, ou dos sistemas de informações, de acordo com
os procedimentos adotados na PoSIC.

Usuários da informação
- Ler, compreender e cumprir integralmente os termos da Política de Segurança da Informação e Comunicações

(PoSIC), bem como as demais normas e procedimentos de segurança aplicáveis.
- Encaminhar quaisquer dúvidas e/ou pedidos de esclarecimento sobre a PoSIC, suas normas e procedimentos
a Gerência de Segurança da Informação ou, quando pertinente, ao Comitê Gestor de Segurança da Informação
e Comunicação.
- Comunicar à Gerência de Segurança da Informação qualquer evento que viole esta Política, colocando-a, ou
que possa colocá-la em risco, comprometendo a segurança das informações ou dos recursos computacionais
da Prefeitura.
- Assinar o Termo de Uso de Sistemas de Informação da Prefeitura, formalizando a ciência e o aceite
integral das disposições da PoSIC, bem como as demais normas e procedimentos de segurança, assumindo
responsabilidade pelo seu cumprimento.
- Responder pela inobservância da PoSIC, normas e procedimentos de segurança, conforme definido no item
sanções e punições.

Terceiros e Fornecedores
- Tomar conhecimento dessa PoSIC.
- Fornecer listas atualizadas da documentação dos ativos, licenças, acordos ou direitos relacionados aos
ativos de informação objetos do contrato.
- Fornecer documentação dos sistemas, produtos e serviços relacionados às suas atividades.
- Assinar o Termo de Uso de Sistemas de Informação da Prefeitura, formalizando a ciência e o aceite integral
das disposições da PoSIC.
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Estrutura normativa de gestão de SIC
Os documentos que comporão a estrutura normativa de gestão de Segurança da Informação e Comunicações serão
divididos em três categorias

POLÍTICA

NORMAS

PROCEDIMENTOS

Constituída do presente documento,
define as regras de alto nível que
representam os princípios básicos
que a Prefeitura decidiu incorporar à
sua gestão de acordo com a visão
estratégica da alta direção. Serve
como base para que as normas e os
procedimentos sejam criados e
detalhados.

As Normas Complementares
especificam, no plano tático, as
escolhas tecnológicas e os controles
que deverão ser implementados para
alcançar o cenário definido
estrategicamente nas diretrizes da
política.

Instrumentalizam o disposto nas
normas complementares e na
política, permitindo sua aplicação
direta nas atividades cotidianas da
Prefeitura.

Nível Estratégico
Com visão
de longo prazo

Nível Tático
Definição
da estratégia

Nível Operacional
Implementação
da estratégia
e gestão do
dia a dia
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Referências legais e normativas
Códigos e leis relacionados com as conformidades das políticas de segurança

- Código Penal (Decreto-Lei n.º2.848/1940, com as alterações da Lei N.º 9.983/2000).
- Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000: institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal.

- Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005: dispõe sobre a divulgação de dados e informações pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, por meio da Rede Mundial de Computadores – Internet.

- Norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013: estabelece os elementos de um Sistema de Gestão de Segurança da
Informação e Comunicação.

- Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013: institui o código de melhores práticas para Gestão de Segurança da
Informação e da Comunicação.

- Norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011: estabelece diretrizes para o processo de gestão de riscos de segurança
da informação.

- Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991: dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras
providências.

- Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000: dispõe sobre a responsabilidade administrativa, civil e criminal de

usuários que cometam irregularidades em razão do acesso a dados, informações e sistemas informatizados da
Administração Pública.

- Lei Federal n.º 3.129, de 14 de outubro de 1982: regula a Concessão de Patentes aos autores de invenção ou
descoberta industrial.

- Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011: regulamenta o acesso às informações públicas.
- Lei Federal n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998: dispõe sobre o Direito Autoral.
- Lei Federal n.º 9.279, de 14 de maio de 1996: dispõe sobre Marcas e Patentes.
- Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002: institui o Código Civil.
- Cartilha de Segurança para Internet da CERT.br – Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

Observação: Na medida de suas competências, outras legislações poderão ser aplicadas
ao documento, de acordo com o caso concreto.
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Atualização e validade
A Segurança da Informação e Comunicação, seja ela digital ou física, é tema de permanente acompanhamento e
aperfeiçoamento, devendo ser constantemente revista e atualizada, visando à melhoria contínua da qualidade dos
processos internos.
Os instrumentos normativos gerados a partir dessa PoSIC deverão ser revisados sempre que se fizer necessário, em
função de alterações na legislação pertinente ou de diretrizes políticas da Prefeitura conforme os seguintes critérios:
Política de Segurança da Informação e Comunicações
Nível de Aprovação: Comitê de Governança Digital (CGD)
Periodicidade de Revisão: Anual
Normas e Planos de Segurança da Informação e Comunicação
Nível de Aprovação: Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETIC)
Periodicidade de Revisão: Semestral
Procedimentos Operacionais
Nível de Aprovação: Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC)
Periodicidade de Revisão: Semestral
Essa PoSIC tem prazo de validade indeterminado, portanto, sua vigência se estenderá até a edição de outro marco
normativo que a atualize ou a revogue.

Disposições finais e transitórias
A PoSIC será complementada por normas, procedimentos e outros documentos pertinentes, os quais serão considerados
partes integrantes desta Política.
As propostas de alteração ou criação de normas internas sobre SIC deverão ser encaminhadas ao CGSIC.
Após sua publicação, o CGSIC deverá dar ampla divulgação da PoSIC a todos os agentes públicos.
O não cumprimento dos preceitos e requisitos previstos nesta Política, nas normas complementares e nos procedimentos
de Segurança da Informação e Comunicação constitui violação às regras internas da instituição e sujeitará o usuário
às medidas administrativas e legais cabíveis.
Os agentes públicos registrarão em Termo de Responsabilidade o conhecimento de todas as normas e procedimentos
de SIC, bem como das penalidades a que estarão sujeitos em caso de descumprimento ou violação da PoSIC.
Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação desta Política serão dirimidos pelo CGSIC.
Ações que violarem qualquer um dos pilares da segurança da informação (confidencialidade, integridade, disponibilidade
e autenticidade) e que por ventura não constem neste documento não eximem seu executor de responsabilidade.
Esta Política entra em vigor na data de sua publicação.
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