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INTRODUÇÃO

SÃO COMPETÊNCIAS DA CMTI:

 Sugerir diretrizes gerais para a área de Tecnologia da Informação;

 Assessoramento  direto e imediato ao Prefeito e de todos os Órgãos e

Entidades  que  compõem  a  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho  nas

atividades referentes ao planejamento, desenvolvimento e expansão dos

projetos de tecnologia da informação, comunicação e pesquisa;

 Gerenciar  e  coordenar  as  atividades  referentes  ao  planejamento,

desenvolvimento  e  expansão  dos  projetos  de  informática,  áreas  e

serviços  prioritários  para  atendimento  e  critérios  para  sua  utilização,

visando assegurar avanços crescentes na melhoria da produtividade dos

serviços da Prefeitura Municipal de Porto Velho e demais Órgãos que a

compõem.

ATRIBUIÇÕES

ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC

Art. xx. O Assessoria Técnica (ASTEC)  é por finalidade apoiar e assistir a CMTI em
assuntos de natureza operacional e administrativa, com vistas ao alcance dos seus
objetivos organizacionais.
I. Assistir  as prioridades do órgão ou unidade e assessorar  na viabilização de

projetos e atividades;

II. Controle dos expedientes nos sistemas;

III. Implantar e acompanhar ações que promovam a racionalização de práticas

administrativas ou melhoria de métodos e processos de trabalho;

IV. Exercer a atividade proposta de programação orçamentária;

V. Prestar apoio na elaboração do relatório setorial de gestão;

VI. Controlar os contratos do órgão ou unidade;

VII. Atender ao público interno e externo, facilitando o acesso nas unidades;

VIII. Executar as atividades relacionadas à licitação e registro de preço;

IX. Executar as atividades relacionadas a recebimento, distribuição, tramitação,

expedição de documentos, conforme padrões e normas estabelecidos;

X. Executar  as  atividades  relacionadas  à  organização,  ao  descarte,  à

transferência  e  ao  controle  de  documentos  de  arquivo,  conforme  as  normas

vigentes;
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XI. Confeccionar CI, Ofícios, despachos e documentos em geral;

XII. Manter  o  Departamento  de  Suporte  Técnico  e  Atendimento  a  Usuários

informada  dos  recursos  solicitados  (notebook/microcomputador)  para  uso  nas

reuniões,  mediante acesso a pasta compartilhada de Planilha de Reservas de

Salas;

XIII. Alimentar os sistemas de Solicitações de Materiais, Patrimônio e Transporte;

Assessor(a) Técnico(a): Rafahele Sales 

Email:astec.cmti@portovelho.ro.gov.br

ASSESSORIA EXECUTIVA ESPECIAL- AEE

Art. xx. O Assessoria Executiva Especial (AEE) é capacidade de gestão administrativa
e de assessoramento aos seus superiores e outros profissionais da CMTI a quem
assessorem.  O  profissional  também  deve  ter  domínio  na  utilização  do  pacote
Microsoft  Office  (Word,  Excel,  PowerPoint  etc.),  ou  similar  com  capacidade  de
escrever textos, montagem de planilhas, apresentações e relatórios; fluência em
português com boa comunicação e capacidade de gerenciar rotinas administrativas;
capacidade de trabalhar em conjunto com prestadores e provedores de serviços;
habilidades  de  articulação  com  empresas,  órgãos  governamentais,  instituições,
companhias  e  outras;  capacidade  de  organização  de  encontros,  seminários,
workshops  e outros;  habilidade para encontrar  e realizar  parcerias  de negócios,
redes de contatos e outros recursos.

I - Apoiar e assessorar o Coordenador da CMTI no exercício de suas atividades;

II - Articular-se com os órgãos da administração pública;

III - Assessorar equipes de trabalhos e comissões quando designadas pela CMTI;

IV - Assessorar na execução de ações de planejamento, execução das atividades de

TI, ações de segurança da informação e comunicações no âmbito da administração

pública; e

V - Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Coordenador da 

CMTI.

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES

Art. 52. O  Departamento de Gestão de Redes (DGR) é a área responsável pela
Infraestrutura  Tecnológica  da  Prefeitura  Municipal,  tanto  física  quanto  lógica.
Responsável  por  definir  a  tecnologia  que  será  utilizada  pelo  MUNICÍPIO,  por
mantê-la, por prospectar novas que se adéquem e ajudem na área de atuação da
Prefeitura Municipal.
I- Elaborar e gerenciar projetos de TI em conjunto com os departamentos  da

CMTI;

II- Gerenciar as atividades do DGR;
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III- Elaborar os projetos de implantação de sua competência;

IV-  Redesenhar  processos  internos  em  conjunto  com  o  Departamento  de

Qualidade e Governança de TI;

V- Coordenar os trabalhos das equipes do DGR;

VI- Validar, avaliar e identificar soluções tecnológicas;

VII- Planejar os projetos de acordo com as necessidades do negócio;

VIII- Negociar com fornecedores/consultores a contratação/aquisição de soluções

em nível de hardware/software/serviço;

IX-  Participar do desenvolvimento e implementação de políticas e diretrizes que

traduzam as melhores práticas existentes e ou disponíveis no mercado, visando a

otimização dos serviços e utilização dos recursos sob sua responsabilidade;

X-  Propor  planos  de  investimentos  visando  atualização  tecnológica  dos

equipamentos e servidores do Departamento;

XI-  Colaborar  com  o  Departamento  de  Qualidade  e  Governança  de  TI  no

estabelecimento e implantação de padrões para o desenvolvimento de sistemas,

através de metodologia adequada;

XII-  Desenvolver,  manter  e  criar  indicares  de  acompanhamento  dos  seus

serviços, além de auxiliar na elaboração do Planejamento Estratégico da CMTI.

Diretor: Wellington Guimarães de Souza  Email:dgr.cmti@portovelho.ro.gov.br

DIVISÃO DE SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISET/DGR

Art. 53. A Divisão de Segurança da Tecnologia da Informação tem por finalidade
apoiar  e  assistir  a  CMTI  em  aspectos  que  dizem  respeito  a  segurança  da
tecnologia da informação no âmbito da Prefeitura Municipal.

I-  Responsável  em  manter  as  seguintes  características  da  segurança  da

tecnologia  da  informação:  os  atributos  de  confidencialidade,  integridade,

disponibilidade, autenticidade e as boas práticas.

II-  Definir, controlar e gerir todo o sistema de certificação digital do Município.

Proteger  a  tecnologia  da  informação  contra  vários  tipos  de  ameaças,  para

garantir  a  continuidade  do  negócio,  m  inimizar  riscos,  evitar  a  intrusão  e  a

modificação  desautorizada  de  dados  ou  informações,  armazenados  em

processamento ou em trânsito, da documentação e do material, assim com o as

destinadas a prevenir, detectar, deter e documentar eventuais ameaças a seu

desenvolvimento.
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III-  Estudar  e adotar  constantemente controles  adequados,  incluindo políticas,

processos,  procedimentos,  estruturas organizacionais  e funções de software e

hardware.  Sendo  estes  controles  estabelecidos,  implantados,  monitorados,

analisados criticam ente e melhorados onde necessário,  para garantir  que os

objetivos do negócio e da segurança da organização sejam atendidos;

IV-  Estabelecer  diretrizes,  padrões  e  normas  de  Segurança  da  Tecnologia  da

Informação e submetê-las ao CMTI e CGS;

V-  Promover  campanhas  de  conscientização  e  divulgação  da  Política  e  das

Normas de Segurança da tecnologia da informação e submetê-las à CMTI e CGS;

VI-  Oferecer  orientação  e  treinamento  sobre  a  Política  de  Segurança  da

tecnologia da informação e suas Normas;

VII-  Propor projetos e iniciativas relacionados ao aperfeiçoamento da Segurança

da Tecnologia da Informação;

VIII-  Estabelecer procedimentos e realizar a gestão dos sistemas de controle de

acesso  lógico;

IX- Analisar os riscos relacionados à segurança da tecnologia da informação  e

produzir relatórios com indicadores relativos a eles;

X- Realizar trabalhos de análise de vulnerabilidade, para aferir o nível  de

segurança  dos  sistemas  de  informação  e  dos  ativos  relacionados  a  estes

sistemas;

XI- Realizar auditorias em sistemas e equipamentos, com o intuito de verificar o

cumprimento  da  Política  e  das  Normas  de  Segurança  da  tecnologia  da

informação;

XII  - Estabelecer  mecanismo  de  registro  e  controle  de  incidentes  e  não

conformidades à Política e às Normas de Segurança da tecnologia da informação;

XIII - Realizar validações em relação à Política de Segurança da tecnologia  da

informação da Prefeitura Municipal e as recomendações do CNMP em relação ao

tema.

XIV- Realizar alterações nos serviços (configurações) disponibilizados CMTI  que

necessitem de aprimoramento de segurança, sempre em conjunto com a área

responsável ou demandante;

XV - Acompanhar/Participar junto as auditorias de segurança e conformidade de

dados que aconteçam na PMPV;

Gerente: Gilson Edgar Fernandes Vargas  Email: diset.dgr@portovelho.ro.gov.br
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DIVISÃO DE  INFRAESTRUTURA DE TI - DIINF/DGR

Art.54.  Prestar  assessoria  ao  Chefe  do  Departamento  de  Gestão  de  Redes;
Instalação/Manutenção  do  Sistema  de  Cabeamento  Estruturado;
instalação/manutenção do Sistema de Telefonia Fixa; instalação/manutenção do
Sistema de Monitoramento por Câmeras (CFTV);

I- Manter base de usuários de acesso a rede e sua integração a diversos

sistemas;

II- Manter perfis de acesso à rede;

III- Realizar bloqueio/liberação de usuário à rede;

IV- Manter contas de e-mail;

V-Manter  listas  de  distribuição  (com  restrição  ou  não  de  remetente);

VI-Manter  grupos  de  usuário  para  acesso  à  pasta  compartilhada;

VII-  Manter pastas  com partilhadas (com ou sem restrição de acesso às sub-

pastas);

VIII- Prover acesso às redes internas e externas (incluída a Internet) fornecendo

segurança no acesso, projetando ampliação dos mesmos;

IX- Prover serviço de firewall;

X- Manter política de acesso a rede local;

XI- Manter política de acesso entre redes interna e externa;

XII-  Prover  DIC  (Disponibilidade  dos  serviços,  Integridade  dos  dados  e

Confidencialidade  proibindo  acesso  indevido)  aos  serviços  e   dados  internos

sempre que necessário;

XIII- Prover comunicação por mensageiro instantâneo;

XIV- Prover serviço de e-mail incluindo webmail;

XV- Prover serviço de anti-spam às contas de e-mail;

XVI- Prover serviço de antivírus;

XVII- Prover serviço de armazenamento de arquivos em pastas com partilhadas

de usuários;

XVIII- Prover serviço de acesso remoto (VPN);

XIX- Prover serviço Web em sistemas internos e externos;

XX-  Prover  serviço  de  proxy  para  otimização  de  uso  da  banda  de  Internet;

XXI- Prover serviço de FTP para com partilhamento de arquivos grandes  quando

necessário;

XXII- Prover serviço de DNS;

XXIII- Prover serviço de DHCP;
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XXIV- Prover serviço de sincronização do horário;

XXV- Manter servidores para serviços, aplicações, desenvolvimento de sistemas e

banco de dados;

XXVI - Prover atualização/aprimoramento dos softwares utilizados pela UITEC e

todos os sistemas na rede;

XXVII-  Realizar  backup de arquivos e bases de dados de acordo com tipo de

dados;

XXVIII-  Prover  serviço de recuperação de arquivos e base de dados perdidos;

XXIX-  Pesquisar e sugerir soluções em software, hardware e tecnologia para o

MUNICÍPIO;

XXX- A presentar soluções que ajudem a melhorar o MUNICÍPIO em sua área de

atuação especificando tecnicamente as soluções  propostas;

XXXI  - Informar  todas  as  mudanças/quedas/indisponibilidade  dos  serviços

mantidos por nossa área as demais unidades da CMTI;

XXXII- Monitorar a infraestrutura tecnológica (disponibilidade e performance)do

Município; Manter políticas de dom ínio (GPOs) para  melhor  controle  de

usuários e máquinas na rede;

XXXIII- Projetar faixas de endereços IP;

XXXIV- Manter serviço de virtualização;

XXXV- Criar, manter e executar projetos para o setor;

XXXVI- Manter servidores de aplicação para sistemas desenvolvidos pelo DESIS e

por terceiros;

XXXVII- Diagnosticar e solucionar problemas em servidores;

XXXVIII- Implantar sistemas desenvolvidos pela DESIS;

XXXIX- Manter sistema de documentação interna da CMTI;

XL-  Manter  documentação  do  DGR  atualizada  referente  à  tecnologia  e

infraestrutura;

XLI- Prover atendimento em segundo e terceiro nível aos chamados escalonados

pelo DSTA;

XLII-  Manter  contato  com  fornecedores  de  equipamento  e  softwares

acompanhando sua atuação;

XLIII- Manter outras soluções tecnológicas não descritas que por ventura venham

a ser adquiridas ou implementadas na PMPV relativas a rede ou infraestrutura.

Gerente: Michel Teixeira Lima  E-mail: diinf.dgr@portovelho.ro.gov.br
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DIVISÃO DE  BANCO DE DADOS - DIBD/DGR

Art.  55. Esta seção apresenta a estrutura organizacional  do Departamento de
assessoramento em segurança da tecnologia da informação. A sessão é formada
pelo seguinte papel:
I-Manter sistema de SGBD;

II- Prover atendimento a solicitações da DQG quanto à administração de dados;

III-  Prover suporte à tecnologia de BD para desenvolvedores, AD e fornecedores

da Prefeitura Municipal;

IV-Manter privilégios de acesso;

V-Monitorar desempenho e problemas em geral;

VI-Executar  tarefas  de  backup  e  restauração  de  bancos  de  dados;

VII- Pesquisar solução e funcionalidades do SGBD(compactação, full text

search,  criptografia,  service  broker,  BD  distribuído,  etc.);

VIII-Manter  rotinas  agendadas  (jobs)  de  negócio  e  administrativas;

IX-  Manter  projeto físico  de dados  (armazenamento,  particionamento,  índices,

desnormalização, etc.);

X - Executar sizing e planejamento de capacidade de hardware para servidores

de BD;

XI - Realizar auditoria de dados, podendo agir em conjunto com a Divisão de

Segurança;

XII - Manter documentação do DGR atualizada referente a bancos de dado.

Gerente: Hugo Sued de Azevedo Machado  Email: didb.dgr@portovelho.ro.gov.br

DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI – DQG

Art. 62. O Departamento de Qualidade e Governança de TI (DQG) é responsável
pela  gestão,  definição  e  controle  de  estratégias,  processos,  procedimentos,
práticas e padrões de TI, no âmbito da governança de TI, incluindo as áreas de
qualidade de software, administração de dados e BI. Compete também ao DQG
realizar o alinhamento estratégico, entre a área de TI e as áreas de negócios,
proporcionar uma maior transparência e mitigação dos riscos, juntam ente com o
aumento da produtividade e valor agregado dos produtos e serviços construídos
e  fornecidos  pela  Coordenadoria  Municipal  de  Tecnologia  da  Informação,
Comunicação e Pesquisa (CMTI).
I- Elaborar e gerenciar projetos de TI em conjunto com os outros departamentos;

II-Atuar na estruturação das Unidades da CMTI;

III-  Mitigar riscos relacionados aos serviços e produtos fornecidos e aumentar a

produtividade das unidades;
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IV- Apoiar o processo decisório na área de TI, nas questões que dizem respeito à

qualidade e governança de TI além dos atos administrativos organizacionais, o

que inclui as áreas de: segurança da tecnologia da informação, processos de TI e

de desenvolvimento de software e as metodologias definidas e utilizadas nessas

unidades;

V- Estabelecer e manter as políticas, processos, procedimentos, padrões  e  boas

práticas que serão utilizadas pela Prefeitura;

VI-  Realizar a definição dos procedimentos de gestão eletrônica de documentos

(GED) no âmbito da Prefeitura;

VII-Gerenciar  e  conduzir  atividades  de  governança  de  TI  da  Prefeitura;

VIII-Gerenciar  e  conduzir  a  criação  e  manutenção  do  Plano  Diretor  de  TI  da

Prefeitura,  além  de  auxiliar  o  Coordenador  de  Ti  na  elaboração  do  PPA  e

legislação que envolva informática;

IX-  Estabelecer  diretrizes  para  a  utilização  eficiente  de  recursos  de  TI;

X-  Colaborar com a assessoria de segurança da tecnologia da informação nas

atividades  de  desenvolvimento  e  manutenção  da  política,  normas  e

procedimentos  de  segurança  da  tecnologia  da  informação,  garantindo  que  a

mesma seja seguida por todos da Prefeitura;

XI-  Gerenciar a estruturação, avaliação, medição e monitoramento contínuo dos

processos de TI da Prefeitura Municipal;

XII- Gerenciar a manutenção da metodologia de desenvolvimento de  software;

XIII-  Garantir as ferramentas necessárias para execução dos processos de TI e

desenvolvimento de software;

XIV-  Identificar  os  treinamentos  técnicos,  relacionados  com  a  execução  dos

processos de TI e de desenvolvimento de software, incluindo os treinamentos na

área de segurança da  tecnologia da informação e metodologias definidas na

CMTI;

XV-  Gerenciar e conduzir a verificação dos resultados dos serviços e produtos

providos pela CMTI;

XVI-  Gerenciar  e  conduzir  auditorias  de  conformidade  e  adequação  nos

processos;

XVII-  Gerenciar  e  conduzir  validações  de  conformidade  de  das  metodologias

definidas;

XVIII-  Gerenciar as atividades planejamento, especificação e execução de testes

formais de software;
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XIX-  Gerenciar  e  conduzir  a  análise  de  qualquer  alteração  nas  estruturas  de

processos  e  estruturas  metodológicas  da  TI,  incluindo  as  políticas,  normas  e

procedimentos  definidos  por  este  Departamento,  submetendo-as  para  a

aprovação da CMTI;

XX-  Garantir que todos os processos, procedimentos, metodologias, padrões e

práticas sejam devidamente seguidos;

XXI- Reportar todas as informações requeridas à CMTI;

XXII-  Manter a coordenação de administração de dados e qualidade de software

alinhada à visão e planos da gerência de Qualidade e Governança de TI;

XXIII-  Acompanhar a frequência e programar a escala de férias dos servidores

lotados no Departamento, reportando à ASTEC;

XXIV- Desenvolver, manter e criar indicares de acompanhamento dos seus

serviços, além de auxiliar na elaboração do Planejamento Estratégico da CMTI;

Diretor: Erick Arruda Alves Saraiva E-mail: dqg.cmti@portovelho.ro.gov.br

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E BI - DIAD/DQG

Art.63. Ter perfeito conhecimento dos processos organizacionais com o um todo.

I-  Participar  do  levantamento  de  requisitos  da  demanda trazendo  a  visão  de

dados e suas estruturas;

II-  Participar da compatibilização do planejamento de sistemas com os modelos

de dados;

III-  Realizar  análise  de  aderência,  no  quesito  banco  de  dados,  de  sistemas

terceiros candidatos a adoção;

IV- Elaborar, propor e manter Modelos Conceituais de dados;

V- Manter os dicionários de dados;

VI- Definir os níveis de integridade e segurança dos dados nos diversos níveis em

que as informações solicitadas progredirem;

VII-Elaborar  guias  de  padronização  nos  objetos  de  Banco  de  Dados;

VIII-Validar Procedures e o para que estejam em consonância com os padrões

estabelecidos no Guia de Banco de Dados;

IX- Validar solicitações de alteração de estruturas de dados e alteração de dados,

administrando backlog do DBA;

X- Manter o Modelo Global de Dados;

XI- Analisar a aderência das evoluções com o Modelo Global de Dados;
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XII- Validar projetos físicos de banco de dados.

Gerente: Francisco Emilson Rabelo  E-mail: diad.dqg@portovelho.ro.gov.br

DIVISÃO DE QUALIDADE DE SOFTWARE - DIQS/DQG

Art.  64. Coordenar  as  atividades  de  criação  e  manutenção  das  políticas,
processos,  procedimentos,  padrões  e  boas  práticas  relacionadas  com  o
desenvolvimento e manutenção de software.

I-  Coordenar  a  definição  e  manutenção  do  repositório  de  conhecimento

relacionado com a qualidade de software da CMTI;

II-  Coordenar  a  manutenção  contínua  da  metodologia  de  desenvolvimento  e

manutenção de software;

III-  Coordenar a identificação, teste e homologação de ferramentas necessárias

para execução de processos relacionados com o desenvolvimento de software;

IV- Identificar treinamentos técnicos, relacionados com o processo e 

metodologia de gestão, desenvolvimento e manutenção de software da CMTI;

V- Coordenar as atividades de planejam ento, especificação e execução de testes

formais de software;

VI- A companhar a atuação técnica dos analistas de qualidade nas auditorias de

conformidade e adequação de processos;

VII- Coordenar as validações de conformidade de documentos;

VIII-  Coordenar  as  atividades  de  análise  técnica  de  qualquer  alteração  nas

estruturas metodológicas e de processos, relacionadas com o desenvolvimento e

manutenção de software, definidos pela gerência do Departamento de Qualidade

e Governança de TI;

IX-  Fazer cumprir todos os processos, procedimentos, metodologias, padrões e

práticas definidos pelo DQG no âmbito de desenvolvimento e manutenção de

software;

X-  Manter  um  banco  de  dados  atualizado  das  regras  de  negócio  da  PMPV;

XI- Reportar todas as informações requeridas à DQG.

Gerente:Geilma Fernandes de Brito Watanabe 
Email:diqs.dqg@portovelho.ro.gov.br

DIVISÃO DE ANÁLISE DE PROCESSOS - DIAP/DQG

Art. 65. Criar e manter as políticas, processos, procedimentos, padrões e boas
práticas que serão utilizadas pela CMTI,  no âmbito da gestão de processos e
governança de TI.
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I-  Definir e manter um repositório de conhecimento relacionado com a área de

processos e governança de TI;

II- Trabalhar na estruturação, avaliação, medição e monitoramento contínuo dos 

processos de negócios e de TI;

III-  Colaborar na identificação, teste e homologação de ferramentas necessárias

para execução de processos definidos;

IV- Executar atividades de governança de TI;

V-  Executar atividades relacionadas com a criação, execução e manutenção do

PCMTI;

VI-  Ministrar treinamentos, quando necessário, sobre a execução dos processos

de negócios e de TI definidos pela DQG;

VII-  Fornecer suporte e orientação às unidades da CMTI no que diz respeito às

políticas,  processos,  procedimentos,  boas  práticas,  padrões  e  metodologias

relacionadas com a gestão de processos de negócios;

VIII-  Realizar,  quando  autorizadas  pela  gerência  da  DQG,  auditorias  de

conformidade e adequação de processos;

IX-  Realizar  a  análise  de  qualquer  alteração  nas  estruturas  de  processos  e

estruturas metodológicas da CMTI definidos por esta gerência;

X-  Fazer  cumprir  todos  os  procedimentos,  metodologias,  padrões  e  práticas

definidos,  pelo  Departamento  de  Qualidade  e   Governança  de  TI,  para  os

processos que forem publicados;

XI-  Auxiliar  a  Divisão de Qualidade de Software na elaboração das regras  de

negócio;

XII-  Reportar  todas  as  informações  requeridas  à  Gerência  de  Qualidade  e

Governança de TI.

Gerente: Eric Zanovello  E-mail: diap.dqg@portovelho.ro.gov.br

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Art.  56. O Departamento de Desenvolvimento de Sistemas é responsável  por
pesquisar, avaliar,  desenvolver,  elaborar,  treinar  e  manter  sistemas  e/ou
software para rede interna ou Web, provendo a  Pre fe i tu ra  do Munic íp io  de
Porto  Ve lho  –  RO  de recursos informatizados para cumprimento de sua
missão e administração.
I- Elaborar e gerenciar projetos de TI relativos a desenvolvimento de  software ou

contratação de software em conjunto com os departamentos da CMTI;

II-  Identificar  oportunidades  de  aplicação  de  tecnologia  da  informação  para

otimização dos trabalhos do Município;
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III-  Participar do desenvolvimento e implementação de políticas e diretrizes que

traduzam as melhores práticas existentes e ou disponíveis no mercado, visando a

otimização dos serviços e utilização dos recursos sob sua responsabilidade;

IV-  Propor  planos  de  investimentos  visando  atualização  tecnológica  dos

equipamentos e servidores do Departamento;

V- Participar, junto com analistas e usuários, de levantamentos das necessidades

de sistemas de informação do Município;

VI- Realizar estudo de viabilidade das demandas para sistema de informação;

VII-  Participar  do levantamento de requisitos,  análise, projeto, implementação,

implantação e manutenção de sistemas de informação;

VIII- Gerenciar atividades de projeto, implementação e manutenção  de sistemas

realizadas por fábrica de software externa;

IX-  Colaborar  com  o  Departamento  de  Qualidade  e  Governança  de  TI  no

estabelecimento e implantação de padrões para o desenvolvimento de sistemas,

através de metodologia adequada;

X-  Analisar  e  aprovar,  em  conjunto  com  o  Departamento  de   Qualidade  e

Governança de TI, novas tecnologias para o desenvolvimento de sistemas;

XI-  A  provar  e  acompanhar,  conjuntam  ente  com  as  unidades  envolvidas,  a

implantação de sistemas adquiridos pelo Município, considerando a política

de uso e segurança dos recursos computacionais;

XII-  Emitir,  quando solicitado,  parecer técnico nas auditorias de tecnologia da

informação e nas análises de editais e contratos de TI;

XIII-  Quando aplicável, realizar atendimento de segundo nível para resolução de

problemas relacionados aos sistemas de informação do Município;

XIV- Acompanhar a execução de contratos relativos à sua área de atuação;

XV- Gerenciar atividades e recursos disponíveis;

XVI- Elaborar, com participação de servidores da DESIS, o PETI do Departamento

em conformidade com os Planos Estratégico e Diretor de TI da CMTI, monitorando

o  cumprimento  das  metas  estabelecidas,  propondo  ajustes  e  avaliando

resultados;

XVII- Identificar necessidades e propor condições para um melhor desempenho e

integração da equipe, com ênfase no processo de capacitação dos servidores

lotados no Departamento;

XVIII-  Acompanhar a frequência e programar a escala de férias dos servidores

lotados no Departamento;
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XIX-  Supervisionar  o  controle  dos  materiais  e  bens  patrimoniais  sob  sua

responsabilidade;

XX- Auxiliar o Coordenador de TI na elaboração do planejamento estratégico da

CMTI.

Diretor: Jackson Emmerich  E-mail: desis.cmti@portovelho.ro.gov.br

DIVISÃO  DE  SISTEMAS  ESTRUTURANTES   -  DISE/DESIS  E   DIVISÃO  DE
SISTEMAS DE APOIO - DISA/DESIS

Art. 57. Ambas as divisões possuem as mesmas competências devido a serem de
natureza técnica,  porém, devido distinção dos sistemas desenvolvidos cabe a
cada uma:

A) Divisão de Sistemas Estruturantes: Realizar o levantamento e análise 

dos  requisitos  do  projeto  de  sistemas  da  área  finalística  da  prefeitura,

considerando-se  as  áreas  a  seguir,  Saúde,  Educação,  Tributaria,  Fiscal,

Planejamento e Administração;

B) Divisão de Sistemas de Apoio: Realizar o levantamento e análise dos requisitos

do projeto de sistemas de apoio administrativo ou gestão, com  base nos dados

oriundos dos sistemas das áreas finalísticas;

I – Realizar o levantamento e análise dos requisitos do projeto de sistemas;

II – Elaborar artefatos do projeto do sistema;

III- Modelar as classes dos sistemas;

IV- Participar do projeto de banco de dados dos sistemas;

V- Distribuir as atividades e acompanhar a equipe de codificação do sistema;

VI- Planejar, desenvolver e acompanhar a execução dos testes internos do DESIS,

no momento da pré homologação;

VII- Realizar, quando necessário, inspeções nos códigos do sistema;

VIII-  Produzir e/ou acompanhar o desenvolvimento dos manuais e treinamentos

pertinentes;

IX- Treinar usuários no uso dos sistemas desenvolvidos pela CMTI;

X- Planejar e acompanhar a implantação do sistema;

XI- Avaliar os impactos das mudanças;

XII-  Elaborar  relatórios  de acompanhamento do projeto,  reportando-os  para  o

coordenador;

XIII- Interpretar artefatos produzidos conforme o processo de desenvolvimento de

sistemas do Município;
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XIV-  Implementar, testar e manter funcionalidades de sistemas de acordo com

sua especificação e com diferentes complexidades;

XV-  Preparar  massas  de  dados  a  fim de  verificar  o  correto  desempenho  dos

sistemas, corrigindo possíveis erros;

XVI-  Realizar o desenvolvimento e manutenção de procedures, functions e Jobs

de Negócios relativos a banco de dados, estando subordinados as determinações

exaradas pela Divisão de Bancos de Dados sobre esses procedimentos;

XVII-  Utilizar  as  ferram  entas  de  desenvolvimento  e  acompanhamento  de

atividades adotadas pelo Município;

XVIII- Conduzir e executar as atividades de migração de dados;

XIX- Criar protótipos de sistemas;

XX - Auxiliar o atendimento de Suporte Nível 2.

Gerente: Julio Cesar Moraes Korehisa E-mail: dise.desis@portovelho.ro.gov.br

Gerente: Moacir Bishop Camata  E-mail: d  isa.desis@portovelho.ro.gov.br  

DIVISÃO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS WEB - DIWEB/DESIS

Art.58. Participar da criação de projetos e desenvolvimento de interfaces gráficas
de  acordo  com  as  especificações  passadas  pelos  usuários  ou  analistas  do
Município.  Deve  garantir  o  perfeito  entendimento  do  conteúdo,  qualidade  e
acessibilidade da navegação;
I-Elaborar  protótipos  de  interface  dos  sistemas  do  Município;

II-Manter o Portal e a intranet do Município sem pre funcionais atendendo sempre

as solicitações dos usuários e analistas do Município quanto as mudanças de

ordem técnicas (código fonte e afins);

III-Utilizar as ferram entas de desenvolvimento e acompanhamento 

de atividades adotadas pelo Município;

IV-Auxiliar o atendimento de Nível 2.

Gerente: Francisco Carlos Soares Junior E-mail: diweb.desis@portovelho.ro.gov.br

DEPARTAMENTO DE  SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO

Art.  59. O  Departamento  Suporte  Técnico  e  Atendimento  a  Usuários  de  TI  é

responsável por garantir atendimento de qualidade aos usuários de TI, com o efetivo

gerenciamento tecnológico das demandas e solicitações alinhadas a procedimentos,

processos e boas práticas de TI, contribuindo com o aumento da produtividade e

valor agregado dos produtos e serviços construídos e fornecidos pela CMTI, além de
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proporcionar um ponto único de contato com os usuários para as questões relativas

ao uso dos recursos de TI.

I- Elaborar e gerenciar projetos de TI em conjunto com os departamentos  da

CMTI;

II- Descrever os serviços de TI, seus níveis, papéis e responsabilidades das partes

envolvidas no Acordo de Nível de Serviço;

III-  Gerar relatórios detalhados e gerenciais, para identificar possíveis pontos de

estrangulamento e problemas de infraestrutura, de modo a reduzir o número de

incidentes a médio e longo prazo;

IV-  Analisar solicitações de substituições e provimentos de equipamentos de TI

geradas por usuários e recomendar atendimento a CMTI;

V-Comunicar  e  promover  a  disseminação  adequada  de  informações  para  as

unidades e áreas afetadas pelos eventos relacionados aos incidentes reportados

à Central de Atendimento;

VI-  Implantar um processo efetivo de gerenciamento de demandas, dentro das

práticas  previstas  na  disciplina  de  Suporte  aos  Serviços  (Service  Support)

preconizados pela ITIL;

VII-  Assegurar que as interfaces (entradas e saídas), processos, sub-processos,

papéis, responsabilidades, e indicadores, descritos pela  disciplina  indicada  no

tópico anterior, sejam efetivas;

VIII-  Praticar  e  manter  as  políticas,  procedimentos,  padrões  e  boas  práticas

definidas pela Gerência de Qualidade e Governança de TI;

IX-  Controlar  a  qualidade  dos  serviços  prestados  pelo  DSTA,  garantindo  o

cumprimento do Acordo de Nível  de Serviço (SLA -  Service Level  Agreement)

estabelecido com os usuários de TI;

X-  Gerenciar  conflitos,  atuando  de  forma  eficiente,  estabelecendo  um

relacionamento de parceria e confiança com os usuários de TI, garantindo assim

o nível de satisfação do mesmo;

XI-  A companhar e avaliar os resultados globais das atividades sob sua gestão,

fornecendo subsídios e informações, visando o tratamento das prioridades e o

planejamento;

XII- Coordenar as ações da Central de Atendimento, provendo a CMTI com  os

relatórios gerenciais e indicadores de desempenho, produtividade e qualidade da

equipe;

XIII-Analisar  problemas  recorrentes  e  apresentar  alternativas  visando  a  sua
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eliminação  definitiva;

XIV-Identificar  oportunidades  de  aplicação  de  tecnologia  da  informação  para

otimização dos trabalhos do Município;

XV- Participar do desenvolvimento e implementação de políticas e diretrizes que

traduzam as melhores práticas existentes e ou disponíveis no mercado, visando a

otimização dos serviços e utilização dos recursos sob sua responsabilidade;

XVI-  Propor  planos  de  investimentos  visando  atualização  tecnológica  dos

equipamentos e servidores do Departamento;

XVII- Acompanhar a execução de contratos relativos à sua área de atuação;

XVIII- Gerenciar atividades e recursos disponíveis;

XIX- Elaborar, com participação de servidores do DSTA, o PETI do Departamento

em conformidade  com  os  Planos  Estratégico  e  Diretor  de  TI,  monitorando  o

cumprimento das metas estabelecidas,propondo ajustes e avaliando resultados;

XX- Identificar necessidades e propor condições para um melhor desempenho e

integração da equipe, com ênfase no processo de capacitação dos servidores

lotados no Departamento;

XXI-  Atuar  na  motivação  e  facilitação  do  clima  de  profissionalismo  e

comprometimento da equipe;

XXII-  Acompanhar a frequência e programar a escala de férias dos servidores

lotados no Departamento;

XXIII-  Supervisionar  o  controle  dos  materiais  e  bens  patrimoniais  sob  sua

responsabilidade; 

XXIV- Reportar todas as informações requeridas à CMTI;

XXV- Designar servidores da área de tecnologia da informação para trabalhar nas

secretarias, em Polos, com subordinação técnica direta à Divisão;

XXVI- Estabelecer o Plano de Trabalho dos respectivos Polos;

XXVII-  Os  servidores  designados  para  atuarem  nos  Polos,  deverão  sofrer

remanejamento temporário.

Diretor: Rouberval Castelo Oliveira      E-mail: dsta.cmti@portovelho.ro.gov.br  

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – HELPDESK
O  Help Desk é um setor do DSTA/CMTI/SGG o qual é o responsável por se comportar
como ponto único de contato  entre  os usuários da instituição e os serviços  de
Tecnologia da Informação. O Help Desk mantém atividades como:

I-Atender as solicitações de abertura de chamados como requisição/incidentes;

II-Encaminhar o chamado, para o setor correto;
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III-Solucionar alguns chamados como requisição/incidentes no primeiro atendimento;

IV-Manter o usuário atualizado sobre o andamento do chamado.

DIVISÃO DE SUPORTE NIVEL 01 - DISU-N1/DSTA

Art.60. Compete atender às solicitações dos Usuários, registrando-as no sistema
de Controle de Incidentes:
I- Identificar os chamados, classificando-os de acordo com a sua natureza  e
prioridade;
II-  Encaminhar atendimentos para áreas específicas, caso estas não possam ser
resolvidas no atendimento 1° nível;
III- Cumprir o Acordo de Nível de Serviço (SLA - Service Level Agreement) com os

usuários de TI levando em consideração a natureza e prioridade dos chamados;

IV-  Executar  funções  de  suporte  final  (1°  nível),  verbal,  remotamente  ou

presencial, incluindo o atendimento e o suporte aos usuários no uso do ambiente

computacional sob sua responsabilidade;

V-  Diagnosticar e solucionar, quando possível, problemas de hardware/software

dos Itens de Configuração;

VI-  Facilitar a restauração da operação normal dos serviços de TI o mais rápido

possível com o mínimo de impacto nos processos de negócios;

VII-  Realizar suporte operacional dos aplicativos (suíte de escritório, navegador,

utilitários etc.) instalados no ambiente computacional do Município;

VIII-  Documentar e manter atualizada a base de conhecimento e registros de

chamados;

IX-  Acompanhar  os  agendamentos  para  prover  as  solicitações  de  recursos

(notebook/microcomputador/impressora/Internet)  solicitados  para  uso  nos

eventos,  audiências  e  reuniões  mediante  acesso  à  pasta  com  partilhada  de

Planilha de Reservas de Salas, comunicação  eletrônica  (e-mail)  e  solicitações

eventuais/emergenciais (sem agendamento);

X-Receber,  controlar  e  devolver  equipamentos  à  Coordenação  de  Patrimônio;

XI- Alimentar os sistemas de segurança, procedendo com inclusões e alterações

cadastrais;

XII-Manter  atualizado  o  inventário  dos  recursos  computacionais,  incluindo

características técnicas,  existentes nos órgãos e  unidades correspondentes à

sua área de atuação;

XIII-A  companhar  e  fechar  chamados,  após  a  sua  efetiva  conclusão;

XIV-  Realizar pesquisa de satisfação junto aos usuários quando do fechamento

dos chamados.

21 / 55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA  GERAL DE GOVERNO 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO E PESQUISA

DEPARTAMENTO  DE  GESTÃO DE REDES

Gerente: Andre Luiz de Oliveira Barros E-mail: disun1.dsta@portovelho.ro.gov.br

DIVISÃO DE SUPORTE NIVEL 02 - DISU-N2/DSTA

Art. 61. Compete atender aos chamados passados pelo primeiro nível:
I- Cumprir o Acordo de Nível de Serviço (SLA - Service Level Agreement) com os

usuários de TI levando em consideração a natureza e prioridade dos chamados;

II-  Executar funções de suporte final  incluindo o atendimento e o suporte aos

usuários no uso do ambiente computacional sob sua responsabilidade;

III- Instalar e configurar softwares nos microcomputadores, assegurando o acesso

à rede e documentando as configurações feitas;

IV-  Instalar  e  configurar  hardware/software,  impressoras,  monitores  de  vídeo,

placas de rede e outros periféricos em geral, além de sistemas operacionais e

aplicativos nos terminais de usuário;

V-  Facilitar a restauração da operação normal dos serviços de TI o mais rápido

possível com o mínimo de impacto nos processos de negócios;

VI-  Documentar  e  manter  atualizada  a  base  de  conhecimento  e  registros  de

chamados;

VII-  Manter  atualizado  o  inventário  dos  recursos  computacionais,  incluindo

características técnicas, existentes nos órgãos e unidades correspondentes à sua

área de atuação;

VIII-  Encaminhar  atendimentos  para  áreas  específicas  ou  2°  nível  de

atendimento, caso estas não possam ser resolvidas no atendimento 1° nível;

Gerente: Igor Kamis Vogt E-mail: disun2.dsta@portovelho.ro.gov.br

CARTA DE     SERVIÇO   

DEPARTAMENTO DE  GESTÃO DE REDES

COMUNICAÇÃO - WEBMAIL

· Objetivos:  Disponibilizar  aos  usuários  corporativos  a  troca  de  mensagens

eletrônicas,  interna e  externamente  ao  ambiente corporativo  ,  Criação  de

contas,  Implantação  de  regras  de  correio  e  anti-spam,  remoção  de  contas,

verificação de email não enviado, verificação de email não recebido.

· Benefícios: Envio de mensagens contendo   ou não anexos a um endereço

eletrônico ou a grupo de endereços eletrônicos.
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· Como Aderir: As contas de e-mail são criadas logo o usuário entre na

instituição totalmente  integrada a sua conta de rede obedecendo a perfis

predefinidos de acordo com o tipo de usuário. Os estagiários são contemplados

com endereços de e-mail  apenas quando necessário,  a solicitação deverá

ser feita realizada pela chefia imediata através de abertura de procedimento

administrativo ou Sistema GLPI.

· Disponibilidade: Entre 30 minutos a 2 dias uteis, todos os dias da semana.

COMUNICAÇÃO – TELEFONIA FIXA

· Objetivos: Sistema que permite a comunicação com a rede pública de

telefonia comutada. O  sistema  de  telefonia  fixa  é  utilizado  a   partir  do

fornecimento  do  serviço  por  uma operadora  telefônica  contratada  pela

Instituição , criação de ramais, Mudança do número do ramal, Mudança física de

ramais.

· Benefícios:  Disponibilizar  serviço  de  telefonia  fixa  constantemente  para

atividades institucionais, utilizando dos seguintes terminais: telefone analógico,

telefone analógico sem fio e telefone digital.

· Disponibilidade: 24hs por dia, todos os dias da semana.

COMUNICAÇÃO – COMUNICADOR SPARK

· Objetivos:  Habilitação  do  usuário,  Desabilitação  de  usuário  para  uso  do

comunicador interno.

· Benefícios: Envio  de  arquivos  via  spark,  comunicação  interna  entre  os

servidores da prefeitura.

· Como Aderir: a criação  do  comunicador  para  o  usuário entre na

instituição totalmente  integrada a sua conta de rede obedecendo a perfis

predefinidos de acordo com o tipo de usuário. Os estagiários são contemplados

com endereços de e-mail  apenas quando necessário,  a solicitação deverá

ser feita realizada pela chefia imediata através de abertura de procedimento

administrativo ou Sistema GLPI.

Disponibilidade: Entre 30 minutos a 2 dias uteis, todos os dias da semana.

COMUNICAÇÃO – CRIAR USUÁRIO DE ACESSO A INTERNET / SPARK E SERVIDOR
DE ARQUIVOS 
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· Objetivos:  Habilitação  do usuário,  Desabilitação  de  usuário,  Integração  com

outros serviços. Comunicador Spark e Internet .

· Benefícios: Habilitação  de  serviços  internet  para  acessar  intranet  ,

servidor de arquivos e comunicador interno spark da prefeitura.

· Como Aderir: a criação  do  comunicador  ,  in ternet  e  serv idor  de

arquivos  para  o  usuário entre na instituição totalmente integrada a sua

conta de rede obedecendo a perfis predefinidos de acordo com o tipo de

usuário. Os estagiários são contemplados com endereços de  e-mail  apenas

quando necessário, a solicitação deverá ser feita realizada pela chefia imediata

através de abertura de procedimento administrativo ou Sistema GLPI.

Disponibilidade: Entre 30 minutos a 2 dias uteis, todos os dias da semana.

COMUNICAÇÃO – TRANSMISSÃO DE VIDEO

· Objetivos:  Instalação  de  câmeras  e  equipamentos  de  videoconferência,

Operação das sessões de videoconferência.

· Benefícios: Serviços  indicados para  reuniões  em  videoconferência  na

prefeitura.

· Como Aderir: Realizada  pela  chefia  imediata  através  de  abertura  de

procedimento administrativo ou Sistema GLPI.

Disponibilidade: Em 4 e 8 dias uteis.

COMUNICAÇÃO – WEB CONFERENCIA

· Objetivos: Acompanhamento de web conferência, Criação de salas particulares

e publicas para eventos do PMPVH.

· Benefícios: Serviços  indicados para  reuniões  em  web-conferencia  na

prefeitura.

· Como Aderir: Realizada  pela  chefia  imediata  através  de  abertura  de

procedimento administrativo ou Sistema GLPI.

Disponibilidade: Entre 4 e 8 dias uteis.

COMUNICAÇÃO – LIBERAR VPN

· Objetivos:  Habilitação  de  acesso  ao  ambiente  de  rede  da  prefeitura  para

realização de Trabalhos "Home Office". 

· Benefícios: Habilitação de acesso a Rede da Prefeitura 

· Como Aderir: Realizada  pela  chefia  imediata  através  de  abertura  de

procedimento administrativo ou Sistema GLPI.
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Disponibilidade:  Entre 30 minutos a 2 dias uteis,  todos os dias da semana.de
segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 14:00hs. 

DBA

· Objetivos: Modelagem e criação da estrutura de bancos de dados: definição de

tabelas, relacionamentos e dados existentes, Criação de funções/procedimentos

para a manipulação dos dados através dos sistemas, Criação de tabelas e views

necessários aos sistemas, bem como seus atributos e campos.

· Benefícios: Organização de estrutura de banco de dados para prefeitura.

· Como Aderir: Realizada  pela  chefia  imediata  através  de  abertura  de

procedimento administrativo ou Sistema GLPI.

Disponibilidade:  Em  reuniões  entre  a  Equipe  da  CMTI  e  a  secretaria
requisitante.

DOCUMENTAÇÃO – ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

· Objetivos: Documentação dos procedimentos de Instalação e configuração dos

Serviços e de Ativos de Rede, Elaboração de manuais dos serviços e material

para  treinamento,  para  auxílio  do  usuário,  Elaboração  de  pareceres  sobre

viabilidade técnica de funcionalidade/ajuste de sistema/serviços/equipamentos,

Elaboração de Projetos de Rede, Elaboração de Termos de Referência, Emissão

de Relatórios de Serviços (Firewall, Proxy, Antivírus, Usuários, Backup, etc).

· Benefícios: Termo de  Referência,  elaboração  de  pareceres  e  instalação

de  serviços  e  Ativos  de  TI  bem  definidos  para  auxiliar  as  secretarias

requisitantes  da prefeitura.

· Como Aderir: Realizada  pela  chefia  imediata  através  de  abertura  de

procedimento administrativo ou Sistema GLPI.

Disponibilidade:  Entre  10  dias  uteis  ou  reuniões  entre  a  Equipe  da  CMTI  e  a
secretaria requisitante.

· INFRAESTRUTURA – ATIVOS DE REDE E CABEAMENTO  
·

· Objetivos:  Configuração de Portas dos Ativos,  Criação de redes Virtuais  nos

ativos, Instalação e configuração de Ativos e storage existente no datacenter ou

secretarias requisitantes da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios:  Configuração de Portas dos Ativos, Criação de redes Virtuais nos

ativos, Instalação e configuração de Ativos e storage;

· Como Aderir: Através de chamado registrado no sistema G.L.P.I;

· Disponibilidade: 24hs por dia, todos os dias da semana.
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INFRAESTRUTURA – CONTROLE DE USUÁRIOS (ACTIVE DIRECTORY)

· Objetivos:  Atribuir  privilégio  de  recursos  de  rede,  Criar  Conta  e  Grupos  de

Computadores,  Criar  Contas e Grupos de Usuários,  Criar Politicas de acesso,

Criar Raiz para Serviço de Distribuição de Arquivos – DFS da Prefeitura do Porto

Velho-RO.

· Benefícios:  Privilégio  de  recursos  de  rede,  Criar  Conta  e  Grupos  de

Computadores, Criar Contas e Grupos de Usuários ;

· Como Aderir: Através de chamado registrado no sistema G.L.P.I;

· Disponibilidade: 24hs por dia, todos os dias da semana.

INFRAESTRUTURA – REDE SEM FIO (WIRELESS)

· Objetivos: Configuração de dispositivos para utilizar rede sem fio, Configurar AP

para o cenário PMPVH da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Acesso aos dispositivos sem fio da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Como Aderir: Através de chamado registrado no sistema G.L.P.I;

· Disponibilidade: 24hs por dia, todos os dias da semana.

INFRAESTRUTURA – SERVIDORES DE APLICAÇÃO

· Objetivos: Instalação e Configuração da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Novas aplicações para serem usados na Prefeitura do Porto Velho-

RO.

· Como Aderir: Através de chamado registrado no sistema G.L.P.I;

· Disponibilidade:  2 Dias uteis – Serviços requisitados pelas secretarias ou CMTI
da Prefeitura do Porto Velho-RO.

INFRAESTRUTURA – SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - SCE

· Objetivos: Criação de redes locais – LAN – para integração de um conjunto de

ativos de rede: computadores, impressoras de rede, telefones e etc.

· Benefícios: Implantar, ampliar e manter as redes locais existentes nos

diversos ó r g ã o s  d e s s a  m u n i c i p a l i d a d e .

· Como Aderir: Encaminhar ao CMTI, ofício com a solicitação junto com a planta

e/ou o layout para a realização do cabeamento.

· Disponibi l idade:  Em 2 dias úteis,  de segunda-feira as sextas-feiras

das 08:00 às 14:00hs.

INFRAESTRUTURA - WAN
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· Objetivos: Abrir chamado junto a prestadora de serviço, Certificar Notas

do serviço de link de dados e etc.

· Benefícios: A c e s s o  a  r e d e s  e x t e r n a s .

· Como Aderir: Encaminhar ao CMTI, ofício com a solicitação.

· Disponibilidade:  Em 24  hs,  de  segunda-feira  as  sextas-feiras  das  08:00  às

14:00hs.

MANUTENÇÃO – ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO

· Objetivos:  Manutenção  dos  Ativos  de  Rede,  Manutenção  dos  Serviços  de

Comunicação,  Manutenção  dos  Serviços  de  Segurança,  Manutenção  dos

Servidores de Redes e Dados da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios:   Manutenção dos equipamentos de alto valor para funcionalidade

dos serviços de webmail , servidores de aplicação , arquivos e antivírus;

· Como Aderir: Através de chamado registrado no sistema G.L.P.I;

· Disponibilidade: 24hs a 3 dias uteis, todos os dias da semana.

MONITORAMENTO – ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

· Objetivos: Ativos de Rede, Links de Dados, Serviços de Comunicação, Serviços

de Segurança, Servidores de Rede e Dados da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Monitoramentos necessários para verificação de crimes cibernéticos

eternos e internos;

· Como Aderir: Através de chamado registrado no sistema G.L.P.I;

Disponibilidade: 4hs a 3 dias uteis, todos os dias da semana.

SEGURANÇA - ANTIVÍRUS

· Objetivos: Implantação de regras e outras configurações da Prefeitura do Porto

Velho-RO.

· Benefícios: Evitar infecção de vírus interno e externo ;

· Como Aderir: Através de chamado registrado no sistema G.L.P.I;

· Disponibilidade: 24hs a 3 dias uteis, todos os dias da semana.

SEGURANÇA – CFTV

· Objetivos:  Instalação  de  novas  câmeras  Instalação  de  novos  servidores  da

Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Segurança interno e externo ;

· Como Aderir: Através de chamado registrado no sistema G.L.P.I;
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Disponibilidade: 24hs a 2 dias uteis, todos os dias da semana.

SEGURANÇA – COPIA DE SEGURANÇA - BACKUP

· Objetivos: Inclusão de novos servidores ou pastas no sistema Recuperação de

arquivos Recuperação de disastre recovery da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios:  Recuperação de Dados  existentes nos servidores de arquivos da

CMTI da Prefeitura do Porto Velho-RO.;

· Como Aderir: Através de chamado registrado no sistema G.L.P.I;

· Disponibilidade: 4hs a 3 dias uteis, todos os dias da semana.

SEGURANÇA – FIREWALL - PROXY

· Objetivos:  Atribuição de Privilégios de Acesso,  Configuração dos dispositivos

para acessoa PMPV por VPN utilizando o certificado, Implantação de regras da

Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios:  Acesso  via  VPN   para  acesso  aos  servidores  de  arquivos  ou

aplicação da CMTI da Prefeitura do Porto Velho-RO.;

· Como Aderir: Através de chamado registrado no sistema G.L.P.I;

· Disponibilidade: 8hs a 3 dias uteis, todos os dias da semana.

SERVIÇOS – CERTIFICADO DIGITAL

· Objetivos:  Configuração da Estação  de Trabalho para  receber o Certificado,

Emitir certificado junto a Autoridade Certificadora vigente, Manter relatório de

certificados emitidos da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios:  Aos  sistema  Projudi  ou  Tribunais  Federais  que  necessitam  de

certificação.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documentação oficial.

· Disponibilidade: 24hs ou ate 3 dias uteis .

SERVIÇOS – SUPORTE AO USUÁRIO

· Objetivos: Atender as solicitações dos usuários da PMPV, Registrar no sistema

glpi todos os chamados dos usuários da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Atendimentos comum e registrados no sistema GLPI.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I.

· Disponibilidade: 1hs ou ate 2 dias uteis.
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REUNIÕES - REUNIÕES EM GERAL

· Objetivos: Apresentação , prospecção e alinhamento dos gerentes  ou diretores

da DGR/CMTI.

· Benefícios:  Alinhamento entre serviços técnicos internos com o departamento

e a CMTI 

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I.

· Disponibilidade: Entre 1 hora até 4 horas em dias uteis.

DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI

ANÁLISE

· Objetivos:  Análise e Levantamento De Requisitos Referentes A Novos Projetos

Ou Novas  Funcionalidades Nos  Projetos Já  Existentes.  da Prefeitura do Porto

Velho-RO.

· Benefícios: Adaptações de Projetos existentes e levantamentos  de requisitos.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documentação oficial.

· Disponibilidade: 24hs ou ate 30 dias uteis.

BUSINESS INTELLIGENCE 

· Objetivos: Apoiar as unidades da CMTI e a alta administração, no processo de

tomada de decisão disponibilizando com segurança, ferramentas e dados para

exercer o Business Intelligence da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Estatísticas e  Gráficos em Tempo Real dos sistemas existentes.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documentação oficial.

· Disponibilidade:  24hs ou ate 60 dias uteis (Dependendo de reuniões entre a
secretaria requisitante com a Equipe BI da CMTI.

DOCUMENTAÇÃO

· Objetivos:  Funcionalidade/ajuste  de  sistema/serviços/equipamentos,

Elaboração de Projetos de Rede, Elaboração de Projetos para Emitir relatórios

técnicos, Registro das atividades desenvolvidas através do GLPI da Prefeitura do

Porto Velho-RO.
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· Benefícios: Elaboração de novos projetos, equipamentos/serviços e ajustes de

sistemas.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documentação oficial.

· Disponibilidade: 24hs ou ate 30 dias uteis.

INTERLIGAÇÃO, FLEXIBILIDADE E OTIMIZAÇÃO DE BD

· Objetivos:  Estabelecer  diretrizes  de  compatibilização  do  planejamento  de

sistemas com os modelos de dados, Conduzir análise de aderência, no quesito

banco  de  dados,  de  sistemas  terceiros  candidatos  à  adoção,  Gerenciar  os

modelos conceituais de dados, Gerenciar os dicionários de dados, Gerenciar os

níveis de integridade e segurança dos dados nos diversos níveis  em que as

informações  solicitadas  progredirem,  Estabelecer  procedimentos  para

solicitação de serviços de administração de dados, Participar da elaboração de

guias  de  padronização  nos  objetos  de  banco  de  dados,  Acompanhar  as

solicitações de alteração de estruturas de dados e alteração de dados, Conduzir

a definição e gerenciar  o modelo global  de dados,  Garantir  a aderência das

evoluções dos sistemas com o modelo global de dados da Prefeitura do Porto

Velho-RO.

· Benefícios: Documentação de todo o banco de dados existente na prefeitura.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documentação oficial.

· Disponibilidade: 24hs ou ate 90 dias uteis ( através da secretaria requisitante).

MANUAIS TÉCNICOS OU/E USUÁRIOS

· Objetivos: Manual significa um guia de instruções que serve para o uso de um

dispositivo,  para  correção  de  problemas  ou  para  o  estabelecimento  de

procedimentos de trabalho da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Manuais  ou procedimentos de sistemas existentes na prefeitura.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documentação oficial.

· Disponibilidade: 24hs ou ate 15 dias uteis ( através da secretaria requisitantes).

NOVOSGA

· Objetivos:  Implantação, Análise e Treinamentos da Prefeitura do Porto Velho-

RO.

30 / 55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA  GERAL DE GOVERNO 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO E PESQUISA

DEPARTAMENTO  DE  GESTÃO DE REDES

· Benefícios: Implantação , análise e treinamento do sistema Novosga existentes

na prefeitura.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documentação oficial.

· Disponibilidade: 24hs ou ate 16 dias uteis ( através da secretaria requisitantes).

PROSPECÇÃO 

· Objetivos:  Pesquisar soluções em T.I, existentes no mercado da Prefeitura do

Porto Velho-RO.

· Benefícios: Ajudar  no  desenvolvimento  de  TI  e  auxiliar  as  secretarias

requisitantes da prefeitura.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documento oficial .

· Disponibilidade: 24hs ou ate 15 dias uteis.

SOFTWARE

· Objetivos:  Teste  De  Software,  Homologação  de  sistemas  e  ferramentas,

Treinamento  a  (novos)  usuários  em  sistemas  web  e/ou  portal/intranet.  da

Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Novos Sistemas , software e ferramentas a serem homologados na

prefeitura.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documento oficial.

· Disponibilidade: 24hs a 30 dias uteis.

TERMO DE REFERENCIA

· Objetivos: Atualização, Novas Aquisições, Alterações de especificações técnicas

da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Novas , revisões e alterações de  especificações Técnicas  e Termo

de Referência da prefeitura.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documento oficial.

· Disponibilidade: 24hs a 30 dias uteis(Pela complexidade do Termo de Referência e
urgência).

PROCESSOS – GERENCIAMENTO DE REQUISITOS
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· Objetivos: Um requisito é definido como uma condição ou uma capacidade com

a qual o sistema deve estar de acordo.

· -Atividades que auxilia a equipe do projeto a identificar, controlar e rastrear os

requisitos,  bem como as  alterações  nos  requisitos  em muitos  momentos  do

projeto. 

· -Identificar, organizar e documentar os requisitos do sistema; e estabelecer e

manter acordo entre o cliente e a equipe do projeto nos requisitos variáveis do

sistema. da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Projeto a identificar, controlar e rastrear os requisitos, bem como as

alterações nos requisitos em muitos momentos do projeto.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documento oficial .

· Disponibilidade:  24hs ou  ate  60 dias  uteis  (através  dos  setores  da CMTI  ou
secretaria requisitante).

PROCESSOS –   AQUISIÇÕES E LOCAÇÕES DE SOFTWARE OU EQUIPAMENTOS DE TI  

· Objetivos:  Aquisição  De  Software,  Aquisição  De  Equipamentos  De  Ti,

Outsourcing De Ti, Locação De Software Administrativo ou Operacional.

· Benefícios: Auxilio , suporte a produção de aquisições e locações de TI 

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I ou documento oficial .

· Disponibilidade:  24hs ou  ate  90 dias  uteis  (através  dos  setores  da CMTI  ou
secretaria requisitante).

PROCESSOS –   PRODUÇÃO DE BPMN - "GERENCIAMENTO OU GESTÃO DE  
PROCESSOS DE NEGÓCIO"

· Objetivos:  Sistematizar  e  facilitar  processos  organizacionais  individuais

complexos, dentro e fora da prefeitura no que refere a processos de TI , através

de Gerenciamento de Processos de Negócio com uso de diagramas. 

· Benefícios: Redução  de  desperdício.  Quando falamos  em desperdício,  Maior

visibilidade  e  controle,  Redução  de  custos  e  aumento  na  lucratividade,

Conformidade e segurança, notação de modelagem de Processos de Negócios

através de produção de diagramas e Melhora na comunicação.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I ou documento oficial .
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· Disponibilidade:  24hs ou  ate  10 dias  uteis  (através  dos  setores  da CMTI  ou
secretaria requisitante).

PROCESSOS - DESPACHO

· Objetivos:  Análise de Processos físicos ,  Reanalise e outros da Prefeitura do

Porto Velho-RO.

· Benefícios: Laudos Técnicos e pareceres de processos abertos pelas secretarias

requisitantes.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I e documentação oficial.

· Disponibilidade: 24hs ou ate 5 dias uteis.

OUTROS - SUPORTE AOS SETORES DA CMTI 

· Objetivos: Suporte aos setores da CMTI da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Auxilio em Termo de Referência , projetos a serem realizados nos

setores internos da CMTI.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I .

· Disponibilidade:  24hs  ou  ate  2  dias  uteis  (  através  dos  setores  da CMTI  ou
secretarias requisitante).

OUTROS - PUBLICAÇÃO NO PORTAL CMTI

· Objetivos: Publicação somente de informações Referente ao Departamento de

Qualidade e Governança de TI...da Prefeitura do Porto Velho-RO.

· Benefícios: Informações precisas das atividades da CMTI da prefeitura.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I ou documento oficial ou comunicador spark ou What .

· Disponibilidade: 4hs , todos os dias da semana.

OUTROS - REUNIÕES

· Objetivos:  Ajuda mútua dos colegas sobre dúvidas em determinado problema

ou ferramenta, Apresentação ao gerente e discussões sobre o que tem de ser

feito e melhorado, Confecção de ata de reuniões, Elaboração de pareceres sobre

viabilidade técnica de funcionalidade /ajuste de sistema/serviços/equipamentos,

Homologação de sistemas e ferramentas, Reunião no setor de interesse para

levantamento dos requisitos, Reunião para apresentação de sistemas, tratar de

atividades desenvolvidas ou planejamento de (novos) projetos.da Prefeitura do

Porto Velho-RO.
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· Benefícios: Informações precisas das atividades da CMTI da prefeitura.

· Como Aderir: Deverá ser solicitada através de chamado registrado no sistema

G.L.P.I ou documento oficial ou comunicador spark ou What .

· Disponibilidade: 2hs em dias uteis.

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANÁLISE

· Objetivos: Aná l i se  e  l evantamento  de  requ i s i tos  re fe ren tes  a
novos  p ro je tos  ou  novas  func iona l i dades  nos  p ro je tos  j á
ex i s ten tes ,  Aná l i se  dos  i n te resses  dos  envo lv idos ,  r eg ras  de
negóc i o  e  requ i s i t os  f o ra  do  escopo ,  De f i n i ção  de  in te r f aces  de
en t rada  e  sa í da  de  dados ,  Es tudo  de  impacto  na  ad i ção  de
novos  recursos  ao  p ro je to ,  In te rp re tação  de  requ i s i t os  e
c r i ação  de  mode lo  UML  do  p ro je to ,  com  d iagramas  de  casos  de
uso ,  sequênc ia ,  c l asse ,  f l uxo  e  a t i v idade ,  P ro to t i pação  das
te las  do  s i s tema .
· Benefícios: s i s t e m a s  b e m  d o c u m e n t a d o  f a c i l i t á - l a  o  s u p o r t e  e
n o v o s  r e c u r s o s .
· Como Aderir: Seu cenário é proposto pela CMTI através de estudo periódico de
análise  de  risco e  fragilidade  de  acesso  às  informações  institucionais  e
submetido a  Divisão  de  Sistemas  Estruturantes  e  de Divisão  de  Sistemas  de
Apoio.
Disponibilidade: a ser definido em reunião com a secretaria requisitante.

· CONFIGURAÇÃO  

· Objetivos: Con f igu ração  dos  amb ien tes  de  te s te  e  p rodução  das
ap l i cações ,  v i a  se rv i do res  de  ap l i cação ,  Con f igu ração  dos
f rameworks  de  desenvo l v imen to  pa ra  a jus tes  e spec í f i cos ,
I nse rção  e  con f igu ração  de  por t l e ts  no  por ta l ,  i n t ranet  e
comun idades ,  A tua l i zação  do  f ramework  de  desenvo l v imento .
· Benefícios: F a c i l i t a r  n a  m a n u t e n ç ã o  d e  s i s t e m a s  d e s e n v o l v i d o s
p e l o  D E S I S
· Como Aderir: Através de Documentos Oficiais ou sistema GLPI;
· Dispon ib i l i dade :  a  se r  de f in ido  em  reun ião  com  a  secre tar i a
requ i s i tan te .

DOCUMENTAÇÃO

· Objetivos: Documentação  das  ap l i cações  do  po r ta l ,  i n t ranet  e
s i s temas  web ,  E labo ração  de  manua i s  dos  s i s temas  e  mate r i a l
para  t re inamento ,  para  aux í l i o  do  usuár io ,  E l aboração  de
pareceres  sobre  v i ab i l i dade  técn i ca  de  func iona l i dade /a ju s te
de  s i s tema/pág ina  web .
· Benefícios: T r e i n a m e n t o s  ,  d o c u m e n t a ç ã o  d e  p o r t a l
i n t e r n e t / i n t r a n e t  ,  p a r e c e r e s  t é c n i c o s  e  v i a b i l i d a d e  t é c n i c a
· Como Aderir: Através de Documentos Oficiais ou sistema GLPI
· Dispon ib i l i dade :  a  se r  de f in ido  em  reun ião  com  a  secre tar i a
requ i s i tan te .

E-PONTO - AUDITORIA
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· Objetivos: É um exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas em
determinada empresa, cujo objetivo é averiguar se elas estão de acordo com as
planejadas e/ou estabelecidas previamente, se foram implementadas com eficácia e
adequadas à consecução dos objetivos.

· Benefícios:  Planejamento  e  implantação  do  E-PONTO  no  que  refere  ao  uso

adequado.

· Como Aderir: Através de Documento Oficial ou Sistema GLPI .

· Disponibilidade: a ser definido em reunião com a secretaria requisitante.

E-PONTO – SUPORTE PARA OS RH´s

· Objetivos: Erros de acessos e Falhas do Sistema

· Benefícios:  Suporte ao sistema será realizado pela própria equipe Técnica do

DESIS

· Como Aderir: Através de Documento Oficial ou Sistema GLPI .

· Disponibilidade: a ser definido em reunião com a secretaria requisitante.

E-PONTO – TREINAMENTO AOS RH´s

· Objetivos: Funcionalidade do Sistema e como validar o ponto eletrônico.

· Benefícios: Treinamento ao sistema será realizado pela própria equipe Técnica do

DESIS

· Como Aderir: Através de Documento Oficial ou Sistema GLPI .

· Disponibilidade: a ser definido em reunião com a secretaria requisitante.

PROGRAMAÇÃO

· Objetivos: São Documentação das aplicações do portal, intranet e sistemas web,
Elaboração de manuais dos sistemas e material para treinamento, para auxílio do
usuário, Elaboração de pareceres sobre viabilidade técnica de funcionalidade/ajuste de
sistema/página web.

· Benefícios:  pedido  de  treinamentos  ,  documentação  dos  sistemas  já

existentes , elaboração de manuais.

· Como Aderir: Através de Documento Oficial ou Sistema GLPI .

· Disponibilidade: a ser definido em reunião com a secretaria requisitante.

REUNIÃO

· Objetivos: Ajuda mútua dos colegas sobre dúvidas em determinado problema ou
ferramenta, Apresentação ao gerente e discursões sobre o que tem de ser feito e
melhorado.,  Confecção  de  ata  de  reuniões,  Definição  com DBA das  tabelas  dos
sistemas, Elaboração de pareceres sobre viabilidade técnica de funcionalidade/ajuste
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de sistema/página web, Homologação de sistemas e ferramentas, Participação em
Cursos, Treinamentos e Listas de Discussão para manter-se Atualizado Tecnicamente,
Reunião  no  setor  de  interesse  para  levantamento  dos  requisitos,  Reunião  para
apresentação de sistemas, tratar de atividades desenvolvidas ou planejamento de
(novos)  projetos,  Reunião  para  discussão  de  soluções,  andamento,  prioridades,
treinamento ou tratar regras de negócio dos sistemas.

· Benefícios: reuniões internas sobre a execução de serviços.

· Como Aderir: Através de Documento Oficial ou Sistema GLPI .

· Disponibilidade:  a  ser  definido  em  reunião  com  a  secretaria
requisitante.

SUPORTE E ATENDIMENTO DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELO DESIS 

· Objetivos: Suporte a usuários - o portal/intranet ou externos (Sistemas Web , etc),
Suporte por telefone, presencial, remoto ou email, para dirimir dúvidas ou corrigir
erros.

· Benefícios: reuniões internas sobre a execução de serviços.

· Como Aderir: Através de Documento Oficial ou Sistema GLPI .

· Disponibilidade: a ser definido em reunião com a secretaria requisitante.

DEPARTAMENTO DE  SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO

DOCUMENTAÇÃO - MANUAIS

· Objetivos:  Elaboração de manuais dos serviços e material  para treinamento,

para auxílio do usuário da Prefeitura.

· Benefícios:  manuais dos serviços e material para treinamento, para auxílio do

usuário da Prefeitura.

· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminhar ao DSTA para  realização  do

atendimento de segundo nível.

· Disponibilidade:  Entre  4 a 15 dias úteis,  de segunda-feira  a sexta-feira das

08:00 às 14hs.

DOCUMENTAÇÃO – PARECER , PROJETOS , RELATÓRIO DE SERVIÇO, RELATÓRIO
TÉCNICO E TERMO DE REFERENCIA

· Objetivos: 

· Elaboração de pareceres sobre viabilidade técnica de funcionalidade/ajuste de

sistema/serviços/equipamentos da Prefeitura;

· Elaboração de Projetos Diversos;
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· Emissão de Relatórios de Serviços (Firewall, Proxy, Antivírus, Usuários, Backup,

etc);

· Emitir relatórios técnicos;

· Elaboração de Termo de Referência ou Adesões;

· Registro das atividades desenvolvidas através do GLPI.

· Benefícios:  elaboração de pareceres e projetos diversos referentes a suporte

técnica,  emissão de relatórios da Prefeitura.

· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk).

· Disponibilidade:  Entre  4  a  15  dias  úteis,  de  segunda-feira  a  sexta-feira  das

08:00 às 14hs.

REUNIÕES –   APRESENTAÇÃO – PLANEJAMENTO - RESULTADOS  

· Objetivos:  Apresentar  ou  introduzir  novos  conceitos,  planejar  atos  futuros,

Ponderar acerca de ações de longo prazo de serviços, ou processos, apresentar

números, relatórios e afins da Prefeitura.

· Benefícios: planejamentos , apresentações , serviços e processo definidos para

maior executar os serviços e recursos de TI na Prefeitura.

· Como Aderir: Através dos chamados registrados no sistema G.L.P.I.

· Disponibilidade:  Em 2 horas em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das

08hs às 14hs.

ATENDIMENTO  - HARDWARE 
· Objetivos:  Manter  os  equipamentos  de  informática  com  uma  alta  taxa  de

disponibilidade,  garantindo  assim,  Homologação/consulta/manutenção  de

Hardwareso bom andamento das atividades fins da Prefeitura.

· Benefícios:  Garantia da continuidade do serviço, bem como a certeza que as

requisições ou incidentes ocorridos com os equipamentos de TI serão atendidos

com a maior brevidade.

· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminha ao Departamento  de  Suporte

Técnico e Atendimento (DSTA), para realização do atendimento de segundo

nível.
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· Disponibilidade: Entre 4 a 5 dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 08hs

às 14hs.

ATENDIMENTO- SOFTWARES

· Objetivos:  Homologação  de  Software/consulta/manutenção  de  Softwares  /

Sistema Operacional/Formatação/ Instalação do agente do antivírus /Instalação

de Software (e-SUS - Autocad Civi 3D, Libreoffice ....., HOSPUB), Padronização de

software.

· Benefícios:  Garantia da continuidade do serviço, bem como a certeza que as

requisições ou  incidentes  ocorridos  com  os  Softwares  Homologados  serão

atendidos com a maior brevidade.

· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminhar ao DSTA para  realização  do

atendimento de segundo nível.

· Disponibilidade: Entre 3 e 5 dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 08:00

às 14hs.

ATENDIMENTO - AVALIAÇÃO

· Objetivos:  Avaliação  de  configuração  e  desempenho  de  equipamentos

atividades fins da Prefeitura.

· Benefícios:  configuração e desempenho de equipamentos de acordo com as

especificações técnicas de incluído no edital .

· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminhar ao DSTA para  realização  do

atendimento de segundo nível.

· Disponibilidade: Em 15 e 30 dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 08:00

às 14hs.

ATENDIMENTO - BAIXA 

· Objetivos: Preparação de equipamentos para baixa patrimonial  da Prefeitura.

· Benefícios: Verificação de equipamento de TI que serão doados , inservíveis ou

antieconômico.
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· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminhar ao DSTA para  realização  do

atendimento de segundo nível.

· Disponibilidade:  Entre  4  a  30  dias  úteis,  de  segunda-feira  a  sexta-feira  das

08:00 às 14hs.

ATENDIMENTO - PLANEJAMENTO

· Objetivos:  Propor  atualizações  dos  recursos  de  software  e  hardware  aos

superiores.

· Benefícios: Novos software e hardware a serem implantados na Prefeitura.

· Como Aderir: Através dos chamados registrados no sistema G.L.P.I. ou Oficios .

· Disponibilidade: Entre 4 a 30 dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 08:00

às 14hs.

ATENDIMENTO – EVENTOS INTERNOS

· Objetivos: Eventos agendados pela administração superior da Prefeitura.

· Benefícios: Para reuniões , palestras e apresentações realizadas pelo servidores

desta prefeitura.

· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminhar ao DSTA para  realização  do

atendimento de segundo nível.

Disponibilidade:  Entre 30 dias úteis (antecedente ao avento), de segunda-feira a

sexta-feira das 08:00 às 14hs.

· ATENDIMENTO – EVENTOS OFICIAIS  
·

· Objetivos: Eventos oficiais da Prefeitura Municipal de Porto Velho.

· Benefícios: Para reuniões , palestras e apresentações externos ou programados

pelo executivo desta prefeitura.

· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminhar ao DSTA para  realização  do

atendimento de segundo nível.
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Disponibilidade:  Entre 30 dias úteis (antecedente ao avento), de segunda-feira a

sexta-feira das 08:00 às 14hs.

ATENDIMENTO– REDE LOCAL ( IMPRESSORA)

· Objetivos:  Mudança, instalação, configuração de impressoras para uso local e

em rede da Prefeitura.

· Benefícios:  usabilidade  do  equipamento  para  impressão  de  relatórios  e

documentos  oficiais  de equipamento  de TI  que serão doados  ,  inservíveis  ou

antieconômico.

· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminhar ao DSTA para  realização  do

atendimento de segundo nível.

Disponibilidade: Entre 1 a 3 dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 08:00

às 14hs.

ATENDIMENTO– REDE LOCAL (PC / NOTEBOOK)

· Objetivos: Mudança, instalação, configuração de Computador /Notebook

· Trocar de IP , desligando sozinha e o com tela Azul.

· Benefícios:  usabilidade  do  equipamento  para  acesso  a  internet/intranet  e

documentos  oficiais  de equipamento  de TI  que serão doados  ,  inservíveis  ou

antieconômico.

· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminhar ao DSTA para  realização  do

atendimento de segundo nível.

Disponibilidade: Entre 1 a 3 dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 08:00

às 14hs.

ATENDIMENTO – OUTROS SERVIÇOS

· Objetivos: Os Serviços  que  não  estão  apontados  na  categoria  de

chamado com os usuários finais da Prefeitura de Porto Velho - RO.

· Benefícios: Aumento de acessibilidade para os usuários, dando o conforto de um

ponto único de contato e suporte sempre disponível.
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· Como Aderir: Os canais de atendimentos para os usuários efetuarem suas

solicitações são:  Ramais  2949/3089  e  3630  ou  através  do  e-mail

helpdesk@portovelho.ro.gov.br .

· Disponibilidade:  Entre 30 minutos a 4 horas em dias úteis, de segunda-feira a

sexta-feira das 08:00 às 14:00hs.

ATENDIMENTO – ACESSO AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS / ACESSO AO
SISTEMA E-CIDADE

· Objetivos: O principal objetivo é Cadastro  de  acesso  a  Sistema

Administrativo - TPCETIL , MODULOGP , GPCETIL e E-Cidade)

-Os perfis solicitados deverão estar cadastrados no e-cidade em caso

de criação novos perfis,  com os usuários finais da Prefeitura de Porto Velho -

RO.

· Benefícios:  Acesso  aos  sistemas  administrativos  –  TPCETIL  ,  MODULOGP  ,

GPCETIL e E-Cidade

· Como Aderir: Os canais de atendimentos para os usuários efetuarem suas

solicitações são:  Ramais  2949/3089  e  3630  ou  através  do  e-mail

helpdesk@portovelho.ro.gov.br .

Disponibilidade:  Entre 24 horas a  60 dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira

das 08:00 às 14:00hs.

ATENDIMENTO – ACESSO AO SISTEMA SISGENO

· Objetivos: O Sistema Gerador  de números  de  Oficios  -  SISGENO  tem

por  finalidade  o  cadastro,  controle  e  geração  de  números , com os

usuários finais da Prefeitura de Porto Velho - RO.

· Benefícios:  Acesso  ao  Sistema  Gerador  de  números  de  Oficios  -

SISGENO

· Como Aderir: Os canais de atendimentos para os usuários efetuarem suas

solicitações são:  Ramais  2949/3089  e  3630  ou  através  do  e-mail

helpdesk@portovelho.ro.gov.br .

Disponibilidade:  Entre 24 horas a  60 dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira

das 08:00 às 14:00hs.

ATENDIMENTO – SISTEMA OPERACIONAL

Objetivos:  Maquina  não  inicia  Sistema  Operacional,  Downgrade  de  Sistema

Operacional,  Sistema  Operacional  reiniciando  ,  Reparação  de  Sistema

Operacional e Atualização de Sistema Operacional  na Prefeitura .

· Benefícios: Adequação, ativação , atualização e reparo no Sistema Operacional
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· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminhar ao DSTA para  realização  do

atendimento de segundo nível.

Disponibilidade: Entre 24 horas a 3 dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das

08:00 às 14hs.

ATENDIMENTO– FORMATAÇÃO E PADRONIZAÇÃO

· Objetivos:  Formatação, instalação, atualização de “Sistema Operacional” e “Aplicativos” ,

Padronização de software e padronização de descrição de nome de acordo com as regras

definidas pelo DQG e o decreto n°13.632/2014 - Anexo IV 

· Benefícios: Seguindo as regras de acordo com o Decreto n°13.632/2014 - Anexo IV 

· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminhar ao DSTA para  realização  do

atendimento de segundo nível.

Disponibilidade: Entre 24 horas a 10 dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das

08:00 às 14hs.

ATENDIMENTO– INSTALAÇÃO DO E-PONTO

· Objetivos:  Instalação de equipamentos e configuração para uso do sistema Eponto nas

secretarias Requisitantes

· Benefícios: Para registro de entrada e saida , controle de frequência sem uso de

papel impresso. 

· Como  Aderir:  Através  dos  chamados  registrados  no  sistema  G.L.P.I.  Tais

chamados serão  analisados primeiramente pelo  Serviço  de atendimento ao

Usuário de TI (Help Desk), a qual após atendimento inicial poderá, caso não

possa solucionar o chamado, encaminhar ao DSTA para  realização  do

atendimento de segundo nível.

Disponibilidade:  Entre 30 minutos a 10 dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira

das 08:00 às 14hs.
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ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS – EXEMPLOS

Prioridade de Serviços

Urgência e Impacto de Serviços
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TABELA : CARTA DE SERVIÇOS  - CATEGORIA DE CHAMADOS – DGR/CMTI/SGG

TIPOS CATEGORIA ITEM OCORRÊNCIA PRIORIDADE URGÊNCIA IMPACTO ANS

R
E
Q

U
IS

IÇ
Ã

O

C
o
m

u
n
ica

çã
o

Comunicador Habilitação do usuário, Desabilitação de usuário, Integração com outros serviços Entre  30
minutos a 2 dias

uteis

Correio Eletrônico Criação de contas, Implantação de regras de correio e anti-spam, Remoção de
contas, Verificação de email não enviado, Verificação de email não recebido;

Entre  30
minutos a 2 dias

uteis

Telefonia Criação  de  ramais,  Envio  dos dados  para o  sistema CARRETEL,  Mudança  do
número do ramal, Mudança física de ramais.

Entre 24 horas
por dia, todos os
dias da semana

Transmissão De Vídeo Instalação  de  câmeras  e  equipamentos  de  video-conferencia,  Operação  das
sessões de vídeo conferencia.

Entre  4 dias a 8
dias uteis

Web Conferência Acompanhamento de web conferência, Criação de salas particulares e públicas
para eventos do PMPVH

Entre  4 dias a 8
dias uteis

Criar Usuários de acesso a
Internet/Spark e Servidor de

Arquivos

Habilitação  do  usuário,  Desabilitação  de  usuário,  Integração  com  outros

serviços. Comunicador Spark e Internet .

Entre  30
minutos a 2 dias

uteis

Liberar acesso VPN Para acessar serviços via HomeOffice. Muito alta Muito Alta Médio Entre 30
minutos a 2 dias

uteis 
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D
B

A DBA

Modelagem e criação da estrutura de bancos de dados: definição de tabelas,
relacionamentos e dados existentes, Criação de funções/procedimentos para a
manipulação  dos  dados  através  dos  sistemas,  Criação  de  tabelas  e  views
necessários aos sistemas, bem como seus atributos e campos.

1

Em  reuniões
entre a Equipe
da  CMTI  e  a
secretaria
requisitante.

D
o
cu

m
e
n
ta

çã
o

Atividades  Administrativas

Documentação dos procedimentos de Instalação e configuração dos Serviços e
de  Ativos  de  Rede,  Elaboração  de  manuais  dos  serviços  e  material  para
treinamento, para auxílio do usuário, Elaboração de pareceres sobre viabilidade
técnica de funcionalidade/ajuste de sistema/serviços/equipamentos, Elaboração
de  Projetos  de  Rede,  Elaboração  de  Termos  de  Referencia,  Emissão  de
Relatórios de Serviços (Firewall, Proxy, Antivírus, Usuários, Backup, etc).

Média Média Média
Entre 10 dias

uteis

In
fra

e
stru

tu
ra

Ativos De Rede
Configuração  de  Portas  dos  Ativos,  Criação  de  redes  Virtuais  nos  ativos,
Instalação e configuração de Ativos

Alta Alta Alta
Entre 24 horas

por dia, todos os
dias da semana

Cabeamento Cabeamento Alta Alta Alta
Entre 24 horas

por dia, todos os
dias da semana

Rede Sem Fio - Wireless
Configuração de dispositivos para utilizar  rede sem fio,  Configurar AP para o
cenário PMPVH Alta Alta Alta

Entre 24 horas
por dia, todos os
dias da semana

Servidores De Aplicação Instalação e Configuração Muito Alta Alta Alta
Entre 2 dias

uteis

Controle De Usuários - Active
Directory

Atribuir privilégio de recursos de rede, Criar Conta e Grupos de Computadores,
Criar  Contas e Grupos de Usuários,  Criar  Politicas de acesso,  Criar Raiz para
Serviço de Distribuição de Arquivos - DFS

Entre 24 horas
por dia, todos os
dias da semana

Sistema De Cabeamento
Estruturado - Sce

Certificar  Ponto  de  Rede,  Confeccionar  patch  cord,  Criar  ponto  de
telecomunicação, Instalar patch down, Instalar rack Alta Alta Alta

Entre 2 dias
uteis

 Wan Abrir chamado junto a prestadora de serviço, Certificar Notas do serviço de link
de dados

Muito Alta Alta Alta Entre 24 horas
por dia, todos os
dias da semana
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M
a
n
u
te

n
çã

o  Atividades de Manutenção
Manutenção dos Ativos  de Rede,  Manutenção  dos Serviços  de Comunicação,
Manutenção dos Serviços de Segurança, Manutenção dos Servidores de Redes e
Dados

Entre  24 horas
a 3 dias uteis

M
o
n
ito

ra
m

e
n
to

Atividades de Monitoramento
Ativos de Rede, Links de Dados, Serviços de Comunicação, Serviços de

Segurança, Servidores de Rede e Dados
Muio Alta Alta Média

Entre  4 horas a
3 dias uteis

R
e
u
n
iõ

e
s

Reuniões em Geral
Apresentação , prospecção  e alinhamento dos gerentes  ou diretores da

DGR/CMTI
Média Média -

Entre  1hora  até
4 horas em dias
uteis.

S
e
g
u
ra

n
ça

Antivírus Implantação de regras e outras configurações Alta Alta Alta
Entre  24 horas
a 3 dias uteis

Cftv Instalação de novas câmeras Instalação de novos servidores Alta Alta Alta
Entre  24 horas
a 2 dias uteis

Cópias De Segurança - Backup
Inclusão de novos servidores ou pastas no sistema Recuperação de arquivos

Recuperação de disastre recovery
Entre  4 horas a

3 dias uteis

Firewall - Proxy
Atribuição de Privilégios de Acesso, Configuração dos dispositivos para acessoa

PMPV por VPN utilizando o certificado, Implantação de regras
Alta Alta Alta

Entre  8 horas a
3 dias uteis

S
e
rv

iço
s

Certificação Digital
Configuração da Estação de Trabalho para receber o Certificado, Emitir
certificado junto a Autoridade Certificadora vigente, Manter relatório de

certificados emitidos

Entre  24 horas
a 3 dias uteis

Suporte Ao Usuário
Atender as solicitações dos usuários da PMPV, Registrar no sistema glpi todos os

chamados dos usuários Alta Alta Alta
Entre  1 horas a

3 dias uteis
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TABELA: CARTA DE SERVIÇOS - CATEGORIA DE CHAMADOS – DQG/CMTI/SGG
TIPOS CATEGORIA ITEM OCORRÊNCIA PRIORIDADE URGÊNCIA IMPACTO ANS
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Gerenciamento de Requisitos

-Um requisito é definido como uma condição ou uma capacidade com a qual o
sistema deve estar de acordo.

-Atividades que auxilia a equipe do projeto a identificar, controlar e rastrear os
requisitos,  bem como  as  alterações  nos  requisitos  em muitos  momentos  do
projeto. 

-Identificar,  organizar e documentar  os requisitos do sistema; e estabelecer  e
manter acordo entre o cliente e a equipe do projeto nos requisitos variáveis do
sistema. da Prefeitura do Porto Velho-RO.

Muito Alta Muito Alta Alto
24hs até 60
dias uteis

Aquisições e Locações de Software
ou Equipamentos de TI

Aquisição De Software, Aquisição De Equipamentos De Ti,  Outsourcing De Ti,
Locação De Software Administrativo ou Operacional. Alta Média Médio 24hs até 90

dias uteis

Produção de BPMN -
"Gerenciamento ou Gestão de

Processos de Negócio"

Sistematizar e facilitar processos organizacionais individuais complexos, dentro
e fora da prefeitura no que refere a processos de TI , através de Gerenciamento
de Processos de Negócio com uso de diagramas.

Alta Alta Médio
24hs até 10
dias uteis

Despacho Análise de Processos físicos , Reanalise e outros Média Média Médio
24hs até 5
dias uteis

C
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Analise
Análise E Levantamento De Requisitos Referentes A Novos Projetos Ou Novas 
Funcionalidades Nos Projetos Já Existentes.

Média Média Médio
24hs até 30
dias uteis

Documentação
Funcionalidade/ajuste  de  sistema/serviços/equipamentos,  Elaboração  de
Projetos  de  Rede,  Elaboração  de  Projetos  para  Emitir  relatórios  técnicos,
Registro das atividades desenvolvidas através do GLPI.

Muito Alta Muito Alta Médio
24hs até 30
dias uteis

Business Intelligence
Apoiar as unidades da CMTI e a alta administração, no processo de tomada de
decisão disponibilizando com segurança,  ferramentas e dados para exercer o
Business Intelligence.

Alta Alta Alto
24hs até 60
dias uteis
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Interligação, Flexibilidade E
Otimização De Bd

Estabelecer diretrizes de compatibilização do planejamento de sistemas com os
modelos de dados, Conduzir análise de aderência, no quesito banco de dados,
de sistemas terceiros candidatos à adoção, Gerenciar os modelos conceituais de
dados, Gerenciar os dicionários de dados, Gerenciar os níveis de integridade e
segurança  dos  dados  nos  diversos  níveis  em que  as  informações  solicitadas
progredirem,  Estabelecer  procedimentos  para  solicitação  de  serviços  de
administração de dados, Participar da elaboração de guias de padronização nos
objetos  de  banco  de  dados,  Acompanhar  as  solicitações  de  alteração  de
estruturas de dados e alteração de dados, Conduzir a definição e gerenciar o
modelo global de dados, Garantir a aderência das evoluções dos sistemas com o
modelo global de dados.

Muito Alta Muito Alta Muito Alto
24hs até 90
dias uteis

NovoSGA Implantação, Análise e Treinamentos da Prefeitura do Porto Velho-RO Muito Alta Alta Alto
24hs até 16
dias uteis

Software
Teste  De Software,  Homologação  de sistemas  e ferramentas,  Treinamento  a
(novos) usuários em sistemas web e/ou portal/intranet.

Alta Alta Alto
24hs até 30
dias uteis

Termo de Referência Atualização , Novas Aquisições , Alterações de especificações técnicas Média Média Média
24hs até 30
dias uteis

Prospecção Pesquisar soluções em T.I, existentes no mercado Alta Alta Alto
24hs até 15
dias uteis

O
u
tro

s

Suporte aos setores da CMTI Auxilio técnico , suporte aos técnicos dos Departamento desta CMTI Alta Alta Baixa
24hs até  2
dias uteis

Publicação no Portal CMTI Publicação somente de informações Referente ao Departamento de Qualidade e
Governança de TI...

Media Media Médio
4 horas ,

todos os dias
da Semana
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Reuniões

Ajuda  mútua  dos  colegas  sobre  dúvidas  em  determinado  problema  ou
ferramenta, Apresentação ao gerente e discussões sobre o que tem de ser feito
e melhorado,  Confecção  de  ata  de  reuniões,  Elaboração  de  pareceres  sobre
viabilidade técnica de funcionalidade /ajuste de sistema/serviços/equipamentos,
Homologação de sistemas e ferramentas, Reunião no setor de interesse para
levantamento dos requisitos, Reunião para apresentação de sistemas, tratar de
atividades desenvolvidas ou planejamento de (novos) projetos.

Média Média Médio
2 Horas em
dias uteis.
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TABELA : CARTA DE SERVIÇOS  - CATEGORIA DE CHAMADOS – DESIS/CMTI/SGG
TIPOS CATEGORIA ITEM OCORRÊNCIA PRIORIDADE URGÊNCIA IMPACTO ANS
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Sistemas Administrativos Desenvolver Sistema 5

Sistemas Judiciais Desenvolver Sistema 5

Sistemas Internet / Portal Desenvolver Sistema 5

Análise

Análise  e  levantamento  de  requisitos  referentes  a  novos  projetos  ou  novas
funcionalidades  nos  projetos  já  existentes,  Análise  dos  interesses  dos
envolvidos,  regras  de  negócio  e  requisitos  fora  do  escopo,  Definição  de
interfaces de entrada e saída de dados, Estudo de impacto na adição de novos
recursos ao projeto, Interpretação de requisitos e criação de modelo UML do
projeto, com diagramas de casos de uso, sequência, classe, fluxo e atividade,
Prototipação das telas do sistema.

5 5 5

Programação Adição  de  novos  recursos  aos  sistemas ou alteração  dos  já  existentes,  para
correção de erros ou inclusão de funcionalidades, Atualização/manutenção de
sistemas com versões mais estáveis/corrigidas, Codificação de propriedades e
eventos  específicos  de  componentes,  como  funções  ajax,  javascript,  jquery,
java,  entre  outras,  Codificação  do  sistema  levando  em conta  as  classes  de
domínio,  interação  da  interface  gráfica,  classes  de  negócio  e  persistência,
Criação de desenhos gráficos de banners, logotipos, imagens de apresentação e
leiaute de portal e sistemas web, Criação de folhas de estilo (tema) para leiaute
das aplicações web, portal e intranet, Criação e manutenção das páginas e sub-
páginas do portal, intranet e suas comunidades, Desenvolvimento de protótipos
de telas para apresentação e aceitação pelo usuario do sistema, Elaboração de
relatórios  gerenciais  para  as  diversas  funções  dos  sistemas,  Implementação
e/ou  suporte  a  sistemas  específicos  de/para órgãos  conveniados,  Pesquisa  e
estudo de tecnologias envolvendo ajax, birt,  facelets,  java,  jcompany,  oracle,
tomcat,  dentre  outras,  Pesquisa  e  estudo  sobre  novas  ferramantas  e  sua
aplicabilidade na PMPVH, Pesquisas diversas na internet sobre o uso avançado
das  ferramentas  envolvidas,  Programações  específicas  para  impressoras  ou
navegadores web, Testes de ambiente e aplicação.

5 5 5
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Configuração Configuração dos ambientes de teste e produção das aplicações, via servidores
de aplicação,  Configuração dos frameworks de desenvolvimento para ajustes
específicos,  Inserção  e  configuração  de  portlets  no  portal,  intranet  e
comunidades, Atualização do framework de desenvolvimento.

5 5 5
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Documentação 

de Sistemas

Documentação das aplicações do portal, intranet e sistemas web, Elaboração de
manuais  dos  sistemas  e  material  para  treinamento,  para  auxílio  do  usuário,
Elaboração de pareceres sobre viabilidade técnica de funcionalidade/ajuste de
sistema/página web.

5 5 5

E
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E-PONTO => Auditoria 

É  um  exame  cuidadoso  e  sistemático  das  atividades  desenvolvidas  em
determinada empresa, cujo objetivo é averiguar se elas estão de acordo com as
planejadas  e/ou  estabelecidas  previamente,  se  foram  implementadas  com
eficácia e adequadas à consecução dos objetivos.

Alta Média n/a n/a

E-PONTO => Suporte para os
RH´s

Erros de acessos e Falhas do Sistema Alta Média n/a n/a

E-PONTO => Treinamentos aos
RH´s

Funcionalidade do Sistema e como validar o ponto eletrônico. Alta Média n/a n/a
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Reunião Interna

Ajuda  mútua  dos  colegas  sobre  dúvidas  em  determinado  problema  ou
ferramenta, Apresentação ao gerente e discursões sobre o que tem de ser feito
e melhorado., Confecção de ata de reuniões, Definição com DBA das tabelas dos
sistemas,  Elaboração  de  pareceres  sobre  viabilidade  técnica  de
funcionalidade/ajuste  de  sistema/página  web,  Homologação  de  sistemas  e
ferramentas, Participação em Cursos, Treinamentos e Listas de Discussão para
manter-se  Atualizado  Tecnicamente,  Reunião  no  setor  de  interesse  para
levantamento dos requisitos, Reunião para apresentação de sistemas, tratar de
atividades  desenvolvidas  ou planejamento  de (novos)  projetos,  Reunião para
discussão de soluções, andamento, prioridades, treinamento ou tratar regras de
negócio dos sistemas.

5 5 5

Reunião de Planejamento Planejar atos futuros, Ponderar acerca de ações de longo prazo

Reunião de Resultados Apresentar números, relatórios e afins, para melhor gerenciamento futuro.

S
u
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e

Suporte aos Usuários
Suporte a usuários - o portal/intranet ou externos (Sistemas Web , etc), Suporte
por telefone, presencial, remoto ou email, para dirimir dúvidas ou corrigir erros.

Atendimento de Sistemas
Suporte a usuários - o portal/intranet ou externos (Sistemas Web , etc), Suporte por
telefone, presencial, remoto ou email, para dirimir dúvidas ou corrigir erros.
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TABELA : CARTA DE SERVIÇOS  - CATEGORIA DE CHAMADOS – DSTA/CMTI/SGG

TIPOS CATEGORIA ITEM OCORRÊNCIA PRIORIDADE URGÊNCIA IMPACTO ANS
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Avaliação Avaliação de configuração e desempenho de equipamentos Em 15 a 30
dias úteis

Baixa Preparação de equipamentos para baixa patrimonial. Entre 4 a 30
dias úteis

Eventos Internos Eventos agendados pela administração superior Entre 30
dias úteis

Eventos Oficiais Eventos oficiais do PMPVH Entre 30
dias úteis

Hardware Homologação/consulta/manutenção de Hardwares

Troca de Hardware (Placa de Rede , placa mãe ....)

Entre 4 a 5
dias úteis

Instalação do E-Ponto Instalação de equipamentos e configuração para uso do sistema Eponto nas
secretarias Requisitantes

Entre 30
min a 10
dias úteis

Planejamento Propor atualizações dos recursos de software e hardware aos superiores Entre 4 a 30
dias úteis

Rede Local – Impressora Mudança, instalação, configuração de impressoras para uso local e em rede Entre 1 a 3
dias úteis

Rede Local – Pc - Notebook Mudança, instalação, configuração de Computador /Notebook

Trocar de IP da maquina  , maquina desligando sozinha e maquina com tela 
Azul

Entre 1 a 3
dias úteis

Software Homologação de Software/consulta/manutenção de Softwares / Sistema 
Operacional/Formatação/  Instalação do agente do antivírus

Instalação de Software (e-SUS - Autocad Civi 3D, Libreoffice ....., HOSPUB)

Padronização de software.

Atualização de Software

Entre 3 a 5
dias úteis
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Sistema Operacional -Maquina não inicia Sistema Operacional
-Downgrade de Sistema Operacional
-Sistema Operacional reiniciando
-Reparação de Sistema Operacional
-Atualização de Sistema Operacional 

Entre 24
horas a 5
dias úteis

Acesso ao Sistemas
Administrativos e E-cidade

Cadastro de acesso a Sistema Administrativo - TPCETIL , ModuloGP e Gpcetil
E e-CIDADE;

Os  per f i s  so l i c i tados  dever ão  es ta r  cadast rados  no  e -c idade
em caso  de  cr ia ção  no vo s  pe r f i s ,  com os usuários finais.

24hs até 60
dias úteis

Acesso ao Sistema SISGENO Sistema Gerador de números de Oficios - SISGENO  tem por finalidade o
cadastro,  controle  e  geração  de  números,  com  os  usuários  finais  da
Prefeitura de Porto Velho - RO.

24hs até 60
dias úteis

Outros Serviços Serviços não relacionados no sistema GLPI 30 min. até
4hs dias

úteis

Scanners Mudança, instalação, configuração Entre 4 a 5
dias úteis

Hubs/Switchs/Roteadores Mudança, instalação, configuração Entre 4 a 5
dias úteis

Periféricos Mudança, instalação, configuração Entre 4 a 5
dias úteis

Monitores/Data show Mudança, instalação, configuração Entre 4 a 5
dias úteis

D
o
cu

m
e
n
ta

çã
o

Atividades do GLPI Registro das atividades desenvolvidas através do GLPI 30 min. até
4hs dias

úteis

Manuais
Elaboração  de manuais  dos  serviços  e  material  para  treinamento,   para
auxílio do usuário.

Entre 4 a 15
dias úteis

Parecer Elaboração de pareceres sobre viabilidade técnica de funcionalidade/ajuste
de sistema/serviços/equipamentos.

Entre 4 a 15
dias úteis

Relatório de Serviço Emissão  de  Relatórios  de  Serviços  (Firewall,  Proxy,  Antivírus,  Usuários,
Backup, etc)

Entre 4 a 15
dias úteis
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Relatório Técnico Emitir relatórios técnicos Entre 4 a 15
dias úteis

Termo de Referência Elaboração de Termo de Referência ou Adesões Entre 4 a 15
dias úteis

Projeto Elaboração de Projetos Diversos Entre 4 a 15
dias úteis

Cursos/Treinamento Participação em Cursos, Treinamentos e Listas de Discussão para manter-se
Atualizado Tecnicamente.

NA
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Reunião de Apresentação Apresentar ou introduzir novos conceitos, serviços, ou processos
Em 2 horas

em dias
úteis

Reunião de Planejamento Planejar atos futuros, Ponderar acerca de ações de longo prazo
Em 2 horas

em dias
úteis

Reunião de Resultados Apresentar números, relatórios e afins, para melhor gerenciamento futuro.
Em 2 horas

em dias
úteis

55 / 55


	INTRODUÇÃO
	SÃO COMPETÊNCIAS DA CMTI:

	ATRIBUIÇÕES
	ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC
	ASSESSORIA EXECUTIVA ESPECIAL- AEE
	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES
	DIVISÃO DE SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISET/DGR
	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI - DIINF/DGR
	DIVISÃO DE BANCO DE DADOS - DIBD/DGR
	DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI – DQG
	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E BI - DIAD/DQG
	DIVISÃO DE QUALIDADE DE SOFTWARE - DIQS/DQG
	DIVISÃO DE ANÁLISE DE PROCESSOS - DIAP/DQG
	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	DIVISÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES - DISE/DESIS E DIVISÃO DE SISTEMAS DE APOIO - DISA/DESIS
	DIVISÃO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS WEB - DIWEB/DESIS
	DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO
	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – HELPDESK
	O Help Desk é um setor do DSTA/CMTI/SGG o qual é o responsável por se comportar como ponto único de contato entre os usuários da instituição e os serviços de Tecnologia da Informação. O Help Desk mantém atividades como:
	I-Atender as solicitações de abertura de chamados como requisição/incidentes;
	II-Encaminhar o chamado, para o setor correto;
	III-Solucionar alguns chamados como requisição/incidentes no primeiro atendimento;
	IV-Manter o usuário atualizado sobre o andamento do chamado.
	DIVISÃO DE SUPORTE NIVEL 01 - DISU-N1/DSTA
	DIVISÃO DE SUPORTE NIVEL 02 - DISU-N2/DSTA

	CARTA DE SERVIÇO
	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES
	COMUNICAÇÃO - WEBMAIL
	COMUNICAÇÃO – TELEFONIA FIXA
	COMUNICAÇÃO – COMUNICADOR SPARK
	COMUNICAÇÃO – CRIAR USUÁRIO DE ACESSO A INTERNET / SPARK E SERVIDOR DE ARQUIVOS
	COMUNICAÇÃO – TRANSMISSÃO DE VIDEO
	COMUNICAÇÃO – WEB CONFERENCIA
	COMUNICAÇÃO – LIBERAR VPN
	DBA
	DOCUMENTAÇÃO – ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	INFRAESTRUTURA – ATIVOS DE REDE E CABEAMENTO
	INFRAESTRUTURA – CONTROLE DE USUÁRIOS (ACTIVE DIRECTORY)
	INFRAESTRUTURA – REDE SEM FIO (WIRELESS)
	INFRAESTRUTURA – SERVIDORES DE APLICAÇÃO
	INFRAESTRUTURA – SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - SCE
	INFRAESTRUTURA - WAN
	MANUTENÇÃO – ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO
	MONITORAMENTO – ATIVIDADES DE MONITORAMENTO
	SEGURANÇA - ANTIVÍRUS
	SEGURANÇA – CFTV
	SEGURANÇA – COPIA DE SEGURANÇA - BACKUP
	SEGURANÇA – FIREWALL - PROXY
	SERVIÇOS – CERTIFICADO DIGITAL
	SERVIÇOS – SUPORTE AO USUÁRIO
	REUNIÕES - REUNIÕES EM GERAL

	DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI
	ANÁLISE
	BUSINESS INTELLIGENCE
	DOCUMENTAÇÃO
	INTERLIGAÇÃO, FLEXIBILIDADE E OTIMIZAÇÃO DE BD
	MANUAIS TÉCNICOS OU/E USUÁRIOS
	NOVOSGA
	PROSPECÇÃO
	SOFTWARE
	TERMO DE REFERENCIA
	PROCESSOS – GERENCIAMENTO DE REQUISITOS
	PROCESSOS – AQUISIÇÕES E LOCAÇÕES DE SOFTWARE OU EQUIPAMENTOS DE TI
	PROCESSOS – PRODUÇÃO DE BPMN - "GERENCIAMENTO OU GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO"
	PROCESSOS - DESPACHO
	OUTROS - SUPORTE AOS SETORES DA CMTI
	OUTROS - PUBLICAÇÃO NO PORTAL CMTI
	OUTROS - REUNIÕES

	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	ANÁLISE
	CONFIGURAÇÃO
	DOCUMENTAÇÃO
	E-PONTO - AUDITORIA
	E-PONTO – SUPORTE PARA OS RH´s
	E-PONTO – TREINAMENTO AOS RH´s
	PROGRAMAÇÃO
	REUNIÃO
	SUPORTE E ATENDIMENTO DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELO DESIS

	DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO
	DOCUMENTAÇÃO - MANUAIS
	DOCUMENTAÇÃO – PARECER , PROJETOS , RELATÓRIO DE SERVIÇO, RELATÓRIO TÉCNICO E TERMO DE REFERENCIA
	REUNIÕES – APRESENTAÇÃO – PLANEJAMENTO - RESULTADOS
	ATENDIMENTO - HARDWARE
	ATENDIMENTO- SOFTWARES
	ATENDIMENTO - AVALIAÇÃO
	ATENDIMENTO - BAIXA
	ATENDIMENTO - PLANEJAMENTO
	ATENDIMENTO – EVENTOS INTERNOS
	ATENDIMENTO – EVENTOS OFICIAIS
	ATENDIMENTO– REDE LOCAL ( IMPRESSORA)
	ATENDIMENTO– REDE LOCAL (PC / NOTEBOOK)
	ATENDIMENTO – OUTROS SERVIÇOS
	ATENDIMENTO – ACESSO AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS / ACESSO AO SISTEMA E-CIDADE
	ATENDIMENTO – ACESSO AO SISTEMA SISGENO
	ATENDIMENTO – SISTEMA OPERACIONAL
	ATENDIMENTO– FORMATAÇÃO E PADRONIZAÇÃO
	ATENDIMENTO– INSTALAÇÃO DO E-PONTO
	ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS – EXEMPLOS
	TABELA : CARTA DE SERVIÇOS - CATEGORIA DE CHAMADOS – DGR/CMTI/SGG
	TABELA: CARTA DE SERVIÇOS - CATEGORIA DE CHAMADOS – DQG/CMTI/SGG
	TABELA : CARTA DE SERVIÇOS - CATEGORIA DE CHAMADOS – DESIS/CMTI/SGG
	TABELA : CARTA DE SERVIÇOS - CATEGORIA DE CHAMADOS – DSTA/CMTI/SGG


