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1. Apresentação 
 
 

 Segundo a Instrução Normativa nº 04 de 12/11/2010 da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Governo Federal (SLTI), o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação – PDTI é um “instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 
processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de 
informação de um órgão ou entidade para um determinado período”. 
  

Desta forma, o presente documento tem como objetivo conter a identificação das 
necessidades de informação e serviços de TIC da Secretaria de Fazenda do Estado do 
Tocantins, as metas a serem alcançadas, as ações a serem desenvolvidas, os prazos de 
implementação e a forma como estas informações se relacionam com os objetivos 
estratégicos da SEFAZ-TO. É necessário também que o PDTI contenha todo planejamento de 
investimentos, contratação de bens e serviços, bem como quantitativo e capacitação de 
pessoal relacionado a TIC.  

 
As ações apresentadas neste Plano Diretor foram levantadas a partir da participação 

de todas as áreas da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Tocantins, onde as 
Unidades indicaram suas necessidades de soluções de TIC. 
 

O período de vigência deste PDTI compreende o quadriênio 2015-2018. 
 

O Plano deverá ser avaliado ao final de um ano, a partir da sua assinatura. O 
PDTI/SEFAZ-TO poderá ser atualizado sempre que condicionantes dinâmicas de natureza 
política, econômica, social, tecnológica, administrativa, ambiental, legal, indicarem a 
necessidade de mudança.  
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2. Introdução 
 

 As melhores práticas relacionadas à governança de TIC recomendam que qualquer 
instituição, pública ou privada, para que possam realizar uma gestão eficiente dos recursos 
de TIC, necessitam contar com um planejamento no qual estejam relacionadas todas as 
metas da instituição associadas às ações que a área de Tecnologia terá que executar para o 
alcance daquelas metas.  
 
Assim, um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) representa um instrumento 
indispensável para a gestão dos recursos de TIC. 
 
O objetivo deste PDTI é de orientar a aplicação de recursos de tecnologia da 
Superintendência de Tecnologia da Informação da SEFAZ, harmonizando-os com os seus 
objetivos estratégicos, reforçando os princípios de racionalização, padronização, 
uniformidade e economicidade e garantindo execução das políticas setoriais com maior 
eficiência e eficácia.  
 
Portanto, um elemento chave para o PDTI é a sua integração e alinhamento com o 
planejamento estratégico e as estratégias de negócio da SEFAZ.  
 
Este documento, de forma resumida, registra a metodologia aplicada na elaboração do PDTI; 
o Inventário de Necessidades; os planos de Metas e Ações, de Investimentos e de Custeios, 
dentre outros aspectos. 
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3. Termos e Abreviações 

 
 A seguir estão definidas algumas expressões de TIC utilizadas neste Plano.  
 

Boa prática Significa que existe consenso geral de que a aplicação 
correta das habilidades, ferramentas e técnicas pode 
aumentar as chances de sucesso em uma ampla gama de 
projetos (Guia PMBOK, 4ª Edição, 2008).  

Comitê de Gestão de 
Estratégica da SEFAZ-
TO (CGE/SEFAZ-TO) 

PORTARIA no. 882, 19 de agosto de 2014 -Institui o Comitê 
de Gestão Estratégica – CGE no âmbito da Secretaria de 
Estado da Fazenda.Art. 1º - Instituir o Comitê de Gestão 
Estratégica - CGE com a finalidade de planejar e implementar 
as ações estratégicas que nortearão o desenvolvimento da 
Administração Fazendária, e terá a seguinte organização: 
I.        Secretário da Fazenda 
II.       Subsecretário do Tesouro Estadual; 
III.      Subsecretário de Estado da Receita; 
IV.      Secretário Executivo; 
V.       Coordenador Geral da UCP; 
VI.      Diretor do Departamento da Administração e Finanças; 
VII.     Diretor do Departamento de Gestão Tributária; 
VIII.    Diretor do Departamento de Gestão Contábil; e 
IX.      Diretor do Departamento de Projetos Tecnológicos; 
Financeiros e Tributários. 
§1º A presidência do CGE será exercida pelo Secretário da 
Fazenda. 
§2º A suplência do Presidente será exercida, em alternância 
anual, pelos Subsecretários. 
§3º Os demais integrantes titulares do CGE podem delegar 
formalmente suas atribuições a suplentes. 
Art. 2º - Compete ao Comitê de Gestão Estratégica – CGE: 
I – Propor e definir ações estratégicas ligadas ao 
Desenvolvimento e modernização da Administração 
Fazendária; 
II – Definir a carteira de projetos da SEFAZ; 
III – implementar políticas que mobilizem as unidades 
fazendárias para a execução de projetos e planos de ação; 
IV – Promover trimestralmente a avaliação de resultados; 
V – Rever, anualmente, o planejamento estratégico da 
SEFAZ; 
VI – Priorizar os projetos promovendo o alinhamento dos 
investimentos com as diretrizes estratégicas da SEFAZ; 
VII – Atuar junto ao Comitê Gestor de Capacitação e 
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Desenvolvimento do Servidor Fazendário na prospecção dos 
saberes necessários às mudanças organizacionais e à 
consecução da visão de futuro da SEFAZ; 
VIII – Garantir que as estratégias formuladas, sejam 
implementadas e seus resultados monitorados; 
IX – Definir ações que incremente a sensibilização na gestão 
do fator humano na mudança organizacional, criando uma 
base sólida para atingir os seus objetivos de negócios; 
 X - Zelar pelo cumprimento das obrigações previstas, por 
meio de resolução específica do Comitê. 

Control Objectives for 
Informationandrelated 
Technology (COBIT) 

O “ControlObjectives for Informationandrelated Technology 
(CobiT®) ” fornece boas práticas através de um modelo de 
domínios e processos e apresenta atividades em uma 
estrutura lógica e gerenciável. As boas práticas do CobiT 
representam o consenso de especialistas. Elas são 
fortemente focadas mais nos controles e menos na 
execução. Essas práticas ajudam a otimizar os investimentos 
em TI, assegurar a entrega dos serviços e prover métricas 
(COBIT 4.1).  

Governança de TI É de responsabilidade dos executivos e da alta direção, 
consistindo em aspectos de liderança, estrutura 
organizacional e processos que garantam que a área de TIC 
da organização suporte e aprimore os objetivos e as 
estratégias da organização (COBIT).  

Information 
Technology 
Infrastructure Library 
(ITIL®) 

Conjunto de melhores práticas que orientam o 
gerenciamento de serviço de TIC. ITIL consiste de uma série 
de publicações que fornecem recomendações para prover 
qualidade dos serviços de TIC, e dos Processos e recursos 
necessários para suportá-los (Glossário ITIL®).  

Melhores práticas Atividade ou processo usado com sucesso por múltiplas 
organizações (COBIT).  

Processo Conjunto definido de atividades ou comportamentos 
executados por humanos ou máquinas para alcançar uma ou 
mais metas. Os processos são disparados por eventos 
específicos e apresentam um ou mais resultados que podem 
conduzir ao término do processo ou a outro processo. 
Processos são compostos por várias tarefas ou atividades 
inter-relacionadas e consomem recursos na sua execução 
(tempo, dinheiro, materiais) (BPM-CBOK®).  

Project Management 
BodyofKnowledge 
(PMBOK®) 

É um padrão reconhecido para a profissão de gerenciamento 
de projetos. Um padrão é um documento formal que 
descreve normas, métodos, processos e práticas 
estabelecidas (Guia PMBOK, 4ª Edição).  
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Projeto Esforço temporário empreendido para criar um produto, 
serviço ou resultado exclusivo (Guia PMBOK®, 4ª Edição).  

Requisito Descreve uma condição diretamente de necessidades dos 
clientes ou declarada em um contrato, um padrão, uma 
especificação ou outro documento formalmente imposto 
(BPM-CBOK®).  

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação (TIC) 

Os recursos necessários para adquirir, processar, armazenar 
e disseminar informações. Este termo também inclui 
“Tecnologia da Comunicação (TC) ” e o termo composto de 
“Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ” (NBR 
ISO/IEC 38500: 2009) que se utilizará neste PDTI. 
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4. Metodologia Aplicada 

 
 A elaboração do PDTI baseou-se no Guia de Elaboração de PDTI do SISP, versão 1.0, 
de 2012, considerando as particularidades da SEFAZ e o atual nível de maturidade de 
governança de TIC.  
 
 A metodologia, de forma resumida, está descrita nas 3 etapas a seguir:  
 

 Preparação: que se constituiu nas atividades de definição de abrangência (se o 
PDTI será aplicado a todas as unidades da SEFAZ; período de tempo que o PDTI se 
referirá); definição de equipe de elaboração do PDTI; definição de metodologia; 
alinhamento aos documentos de planejamento da Secretaria de Fazenda do 
Tocantins, e elaboração do Plano de Trabalho.  

 
 Diagnóstico: analisada a situação atual da área de TI. Identificadas as 

necessidades de TIC da SEFAZ e inventariadas, priorizadas demandas e/ou 
necessidades a serem atendidas.  

 
 Planejamento: para as necessidades identificadas na fase de diagnóstico, foram 

estipuladas metas e ações para atendê-las de acordo com a capacidade da SEFAZ-
TO. 
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5. Documentos de Referência 

5.1. Referenciais Estratégicos 

 
ID DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 

DR1  Relatório do Diagnostico do SIAT de 23 de abril de 2014 – Contrato 
empréstimo BID 2784/OC-BR  

DR2 Diagnostico do Processo – Desenvolvimento e Manutenção de Soluções 
informáticas de junho de 2014 

DR3 Modelo de Gestão Fazendária –Diagnóstico CIAT do Processo 10.1 – Operação 
dos Serviços de TI, de setembro de 2014 

DR4 Diagnóstico CIAT referente a pessoal de TIC onde encontramos Proposta CIAT 
de Cargos TIC de agosto de 2014 

DR5 Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO)  
DR6 Diário Oficial - Estado do Tocantins de 30 de abril de 2015 
DR7 PDTI - Guia de Elaboração - SISP v1.0 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – 
Brasília: MP/SLTI, 2012 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

SEFAZ-TOCANTINS 15 

6. Princípios e Diretrizes 

6.1. Princípios 

  
Os princípios são os aspectos que determinam o ponto de partida. Normalmente são 
delimitados por instrumentos legais, diretrizes de governo, recomendações e determinações 
das instâncias de controle, melhores práticas de mercado e pelo próprio contexto da 
estrutura de TIC do órgão.  
 
Dessa forma, os princípios que guiaram a elaboração deste PDTI foram os seguintes: 

 
Id   Princípios 

P1 Alinhamento dos objetivos institucionais de TIC às estratégias de negócio.  
P2 As contratações de bens e serviços de TIC deverão ser precedidas de planejamento, 

seguindo o previsto no PDTI.  
P3 Garantia de suporte de informação adequado, dinâmico, confiável e eficaz.  
P4 Estímulo ao desenvolvimento, à padronização, à integração, à normalização dos 

serviços e à disseminação de informações.  
P5 Utilização racional dos recursos de TIC, visando a melhoria da qualidade e da 

produtividade do ciclo da informação.  
P6 Promoção da integração entre os sistemas de gestão governamental do Estado. 
P7 Estímulo à adoção de soluções livres sempre que estas atenderem às necessidades 

do negócio.  
P8 Garantia da segurança em TIC.  
P9 Garantia da melhoria contínua da infraestrutura de TIC.  
P10 Melhoria da eficiência dos processos de TIC.  
P11 Estímulo e promoção da formação, do desenvolvimento e do treinamento dos 

servidores que atuam na área de TIC. 
P12 Alinhamento da estrutura organizacional da TIC com as necessidades da SEFAZ 
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6.2. Diretrizes 

 
As diretrizes são as linhas segundo as quais se traça um plano para atingir uma finalidade. 
Portanto, as diretrizes que serão as instruções para alcançar os objetivos do PDTI são as 
seguintes: 
 
Id Diretrizes 
D1 Promover a governança de TIC na SEFAZ para enfrentar problemas e aproveitar 

oportunidades.  
D2 Buscar excelência e inovação na gestão de TIC.  
D3 Garantir que as propostas orçamentárias de TIC sejam elaboradas com base em 

planejamentos e alinhadas com os objetivos de negócio.  
D4 Garantir a disponibilidade e integridade da informação. 
D5 Investir no aumento da produtividade e otimização dos recursos de TIC.  
D6 Promover a melhoria dos sistemas de informação da SEFAZ.  
D7 Buscar a integração entre os sistemas de gestão governamental estadual. 
D8 Estimular a adoção de metodologia de desenvolvimento de sistemas, 

procurando assegurar padronização, integridade e segurança.  
D9 Adotar padrões abertos no desenvolvimento de tecnologia da informação e 

comunicação, sempre que possível.  
D10 Garantir a segurança da informação e comunicações.  
D11 Buscar a melhoria contínua da infraestrutura de TIC. 
D12 Manter os processos internos de TIC mapeados, formalizados, mensurados e 

otimizados.  
D13 Promover capacitação / formação de servidores de TIC da SEFAZ. 
D14 Adequar o quadro de pessoal e estrutura organizacional da TIC às necessidades 

da SEFAZ. 
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7. Organização da SEFAZ-TO 
 
 
Como sede fazendária do Governo do Estado do Tocantins, a Secretaria da Fazenda mantém 
em sua competência administrativa as funções de gestão tributária e gestão do tesouro 
propiciando o efetivo funcionamento da grande maioria dos demais órgãos componentes da 
estrutura governamental estadual.  
 
O organograma a seguir mostra, em linhas gerais, a organização das áreas de negócio da 
Secretaria de Fazenda do Tocantins.  

 

 
Organograma SEFAZ 15 (DOE nº 4365, 30/04/15, pág. 11/12) 
 
São realizadas, diuturnamente, diversas transações, dentre as quais convém destacar o 
pagamento de fornecedores, pagamento de servidores, recebimento de tributos e o 
recebimento de débitos. Além de outras de suporte, como a fiscalização de estabelecimento 
e de mercadorias em trânsito, a administração de dívida e haveres. Visualiza-se, por meio de 
tais transações, o necessário mecanismo utilizado pela Secretaria para viabilizar a entrada de 
recursos ao governo, bem como cumprir com suas obrigações.  
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8. Organização da Superintendência de Projetos Tecnológicos 
(SPT) 

 

 
A SEFAZ possui atualmente um parque computacional diversificado de equipamentos de 
informática, divididos em estações de trabalho, notebooks e servidores de rede utilizados 
como concentradores dos serviços corporativos. A integração desse conjunto de 
microcomputadores, por meio da utilização de softwares, sistemas e aplicativos, permite a 
obtenção dos diversos serviços que interligam a comunicação e subsidiam os trabalhos dos 
usuários.  
 
Portanto, o instrumento auxiliar e de apoio para as atividades governamentais da Secretaria 
de Estado de Fazenda está centrado na Tecnologia da Informação, por meio de ferramentas 
desenvolvidas pela área de TIC da SEFAZ e disponibilizadas aos seus usuários. 
 
O organograma que representa o atual modelo da TIC pode ser visto na figura abaixo. 
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A área de TIC da SEFAZ tem as seguintes competências básicas:  
 

 Planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades de informatização da 
Secretaria; 

 Desenvolver e administrar os sistemas de informação da Secretaria; 

 Propor políticas, estratégias e normas relativas ao uso de tecnologia da informação e 
sistemas de comunicação que viabilizem a gestão do conhecimento e da informação 
na Secretaria, para aprovação pelo Comitê de Gestão Estratégica da SEFAZ;  

 Elaborar e coordenar a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da 
Secretaria;  

 Elaborar projetos básicos de aquisições de soluções em tecnologia da informação e 
de sistemas de comunicação;  

 Realizar prospecção de tecnologia da informação para a Secretaria;  

 Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

  



 

 

 

 

 

SEFAZ-TOCANTINS 20 

9. Referencial Estratégico de TIC 
 

A Superintendência de Projetos Tecnológicos (responsável pela TIC da SEFAZ/TO) é 
uma unidade organizacional subordinada aoSecretário da Fazendae segue, portanto, os 
referenciais estratégicos da SEFAZ/TO. 
 

9.1. Missão 

Arrecadar e gerir recursos públicos com equidade e eficiência, promovendo o equilíbrio 
fiscal, prestando serviços de excelência, contribuindo assim ao bem-estar da sociedade 
Tocantinense.  
 
Maximizar com eficiência a arrecadação, atendendo com equidade o contribuinte e 
colaborando para o desenvolvimento do Estado do Tocantins. 
 

9.2. Visão de Futuro 

Ser uma instituição reconhecida pela excelência em gestão fiscal e serviços de qualidade 
para o cidadão, por meio do desenvolvimento do capital humano e tecnológico.  

9.3. Valores 

 

 Ética: O comportamento dos Servidores da SEFAZ se caracteriza pelo respeito a todos, o 
trato honesto e leal, a impessoalidade das colocações, a razoabilidade das definições e 
na tomada das decisões, e a racionalidade no uso dos recursos, mais ainda por 
compreender que são bens públicos.  

 

 Profissionalismo: Os servidores da SEFAZ, em todos os níveis, compreendem e assumem 
as atribuições e responsabilidades do posto de trabalho, com alto grau de compromisso 
e dedicação.  

 

 Qualidade: O trabalho feito pelos Servidores da SEFAZ envolve um alto grau de 
qualidade, devida à definição de padrões no estabelecimento e cumprimento de níveis 
de serviço, a busca permanente da melhoria e efetividade dos processos, o foco nas 
necessidades dos clientes e o desenvolvimento excelente dos projetos.  

 
 Transparência: Os servidores da SEFAZ disponibilizam as informações que devem ser 

comunicadas e providenciam os serviços requeridos pelos clientes, oportunamente, sem 
acrescentar dados, ou atividades desnecessárias, amenizando possíveis conflitos. A 
SEFAZ procura que a sociedade tenha acesso a todas as informações pertinentes, no 
âmbito da administração tributária e do tesouro estadual, mostrando sempre a 
realidade.  
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9.4. Objetivos estratégicos de TIC 
 

Id Objetivos estratégicos de TIC 
OE1 Aperfeiçoar a Governança de TIC na SEFAZ. 
OE2 Aprimorar a gestão dos processos de TIC na SEFAZ. 
OE3 Aumentar a disponibilização e ampliar a maturidade de serviços públicos por 

meios eletrônicos. 
OE4 Aprimorar a gestão orçamentária de recursos de TIC. 
OE5 Aprimorar a gestão dos sistemas informatizados da SEFAZ. 
OE6 Apoiar a modernização dos sistemas estruturantes da SEFAZ. 
OE7 Prover e melhorar continuamente a infraestrutura de TIC do SEFAZ, atualizada 

e segura. 
OE8 Aprimorar a segurança da informação e comunicação na SEFAZ. 
OE9 Investir na capacitação dos servidores de TIC da SEFAZ. 
OE10 Buscar o alinhamento das ações de TIC com as áreas de negócio. 
OE11 Aprimorar a gestão de pessoas de TIC. 
OE12 Adequar a estrutura de TIC às necessidades da SEFAZ. 

9.5. Análise SWOT 
 

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário ou análise de 
ambiente, sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico de uma 
organização. Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os fatores 
intervenientes para um posicionamento estratégico da Unidade de TIC no ambiente em 
questão.  
 
O termo SWOT é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), 
Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). As oportunidades e ameaças são 
originadas do ambiente externo e a Organização não exerce controle sobre elas. Já as 
fraquezas e forças espelham a realidade interna da Organização. 

 

ANÁLISE SWOT 
AMBIENTE INTERNO 

FORÇAS FRAQUEZAS 
- Existência do Comitê de Gestão de 
Estratégica da SEFAZ-TO; 
- Implementadas duas salas seguras, 
primária e secundária conectadas por 
fibra; 
- Diagnósticos dos sistemas Tributários 
efetuados com solução de 

- Contingenciamento orçamentário; 
- Inexistência do Comitê específico de 
Gestão de TIC; 
- Quantidade insuficiente de servidores 
efetivos de TIC; 
- Servidores não efetivos fazendo 
gestão dos serviços e recursos de TIC; 
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desenvolvimento em andamento; 
- Contratos com organismos 
internacionais especializados em 
tributação e TIC. 
- Reconhecimento da TIC como área 
estratégica - Superintendência; 

 
 

 
- Parque tecnológico de hardware e 
software necessitando atualização; 
- Falta de processos e metodologias de 
trabalhos formalizados;  
- Necessidade de formalização da base 
de conhecimento de serviços de TIC 
- Insuficiente incentivo financeiro para 
todos os servidores de TIC da SEFAZ  
- Insuficiente documentação do legado; 
- Insuficiente estrutura de backup, 
política e gerenciamento adequados; 
- Sistemas legados desenvolvidos em 
plataformas antigas  
- Diversidade e desatualização de 
softwares  
- Ausência de política de descarte de 
informação; 
 

AMBIENTE EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 
- Cenário favorável à normatização de 
procedimentos de TIC 
- Apoio do CIAT, entidade especializada, 
nas questões tributárias; 
- Inovações tecnológicas disponibilizadas 
pelo mercado; 
- Provas de conceito de alta qualidade 
disponibilizadas por terceiros para 
análise; 
 

 

-Demandas não planejadas; 
-Falta de capacitação adequada; 
- Inexistência regras claras da utilização 
do montante necessário do FUNSEFAZ 
para manutenção da sustentabilidade 
da TIC. 
- Risco de violação de segurança da 
informação; 
- Sistema Financeiro em risco eminente 
de desastre Estadual; 
-Estrutura Organizacional insuficiente às 
necessidades de TIC; 
-Insuficientes recursos de pessoal no 
setor de TIC; 
-Greves e paradas inesperadas; 
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11. Alinhamento com a Estratégia da Organização 
 

A transferência das áreas de TIC para uma posição mais estratégica no organograma tem se 
tornado uma tendência nos órgãos da Administração Pública. Não por acaso, essas unidades 
estão deixando de ocupar uma posição simplesmente operacional para assumir posições 
decisivas na estratégia da organização.  
 
Para se conseguir o alinhamento estratégico da área de TIC é necessário refletir o 
planejamento estratégico da organização no planejamento das ações da TIC, e assim, 
permitir que a unidade de TIC esteja alinhada aos objetivos organizacionais, tendo, suas 
ações e atividades, relação com as ações planejadas para a organização.  
 
Dessa forma, este PDTI, com seus princípios, diretrizes e ações, está alinhado ao 
Planejamento Estratégico desenvolvido na SEFAZ-TO e sua quinta oficina realizada em março 
de 2015. 
 
São destaques do Planejamento Estratégico 2015os seguintes objetivos e eixos estratégicos 
desta Secretaria em consonância com a Superintendência de Projetos Tecnológicos:  
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12. OBJETIVO GERAL 
 
Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da 

aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da 
credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente. 

 

13. Mapa Estratégico SEFAZ 
 

 
 
  



 

 

 

 

 

SEFAZ-TOCANTINS 25 

 

14. Objetivos Estratégicos SEFAZ 
 
Objetivo estratégico 1.1.- Incrementar o nível de arrecadação em relação com o potencial 
Objetivo estratégico 1.2.- Coletar, analisar e disseminar informações que permitam atingir o 
equilibro fiscal e avaliar a qualidade do gasto 
Objetivo estratégico 2.1.- Criar uma excelente plataforma de serviços ao contribuinte 
Objetivo estratégico 2.2.- Atualizar a legislação tributária procurando a racionalização do 
sistema tributário  
Objetivo estratégico 2.3.- Criar uma plataforma efetiva de execução dos serviços contábil e 
financeiro  
Objetivo estratégico 3.1.- Criar política e planos estratégicos de TIC 
Objetivo estratégico 3.2.- Tornar sustentável a área de TIC 
Objetivo estratégico 3.3.- Implementar um modelo de gestão de conhecimento 
Objetivo estratégico 3.4 - Redesenhar e automatizar processos 
Objetivo estratégico 4.1.- Implementar modelo de gestão da SEFAZ 
Objetivo estratégico 4.2.- Estabelecer Política permanente de melhoria de Infraestrutura 
Objetivo estratégico 4.3.- Fortalecer a EGEFAZ 
Objetivo estratégico 5.1.- Adequar Infraestrutura tecnológica e física 
Objetivo estratégico 5.2.- Implementar um modelo de gestão de pessoas 
Objetivo estratégico 5.3.- Prover os elementos para um bom clima organizacional 
Objetivo estratégico 5.4.- Adequar a estrutura organizacional 
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15. Análise das Ações Estratégicas SEFAZ 
 
Analisando as ações estratégicas da SEFAZ, chegamos que mais que 64% envolvem 

TIC, o que significa que cada vez mais a tecnologia permeia todas atividades da secretaria, 
conforme tabela abaixo: 

 
 
 

  

1.- Sociedade e 
governo  

22% 

2.- Produtos e 
serviços 

22% 

3.- Processos TIC 
32% 

4.- Processos - 
Inovação e 

Aprendizagem 
13% 

5.- Inovação, 
aprendizagem e 

estrutura 
11% 

PERSPECTIVA 
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16. Inventário de Necessidades 

 

16.1. Critérios de Priorização 

 
A priorização das demandas levantadas foi realizada por cada Unidade da SEFAZ, indicando 
quais demandas teriam maior ou menor prioridade. Lembrando que, por se tratar de um 
plano, esta priorização pode ser alterada durante sua execução.  
 

16.2. Necessidades Identificadas e priorizadas 

 
Neste tópico é apresentada a consolidação do inventário de necessidades que foram 
levantadas pela equipe de elaboração do PDTI.  
 
As necessidades foram divididas por áreas, sendo: Demandas transversais específicas para o 
Novo Sistema de Administração Tributária (SAT), Infraestrutura (INFRA), Governança (GOV), 
Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (DES), Necessidades dos Sistemas Financeiros 
(SAF).  

 

Id Necessidade (problema/oportunidade) Fonte Prioridade 

SAT-1 

Serviços Transversais: Gestão de Segurança, 
Gestão de Documentos, Monitoramento, 
Gestão de Fluxos de trabalho, Sistema de 
Gestão de Controle Interno. 

PROFISCO 1 

SAT-2 

Solução de Servidores de rede, virtualização, 
sistema operacional de servidores de rede, 
comunicação, Certificados SSL de Servidores 
de rede para o novo Sistema Tributário 

PROFISCO 1 

SAT-3 

Solução de segurança para Banco de Dados, 
Autenticação, Comunicação, 
Telecomunicações, Balanceador de Carga, 
Detecção de Intrusos, IPS, DMZ, Honeypot, 
WAF/DBFW, Gestão de Performance (APM), 
gerenciador para redes WIFI, Log Server,  
Servidor SMS, BI/ETL, Ambiente de Testes e 
Desenvolvimento, Bug Tracker, Livraria de 
Código Fonte e Ambiente de Treinamento. 

PROFISCO 1 

SAT-4 
Fábrica de Software e capacitação nas 
ferramentas definidas para esta fábrica e sua 
administração 

PROFISCO 1 
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Id Necessidade (problema/oportunidade) Fonte Prioridade 

GOV-1 
Elaborar e implementar o plano diretor da TIC 
da SEFAZ-TO 

SPT/CIAT 1 

GOV-2 
Definir padrões e normatização dos sistemas 
de informações 

SPT 1 

GOV-3 Modernizar os sistemas SPT 1 

GOV-4 Elaborar um plano de sustentabilidade de TIC SPT 1 

GOV-5 Implantar o EAD na Escola EGEFAZ DEF/SPT 2 

GOV-6 
Elaborar política de substituição, descarte e 
aquisição de equipamentos de tecnologia da 
informação 

SPT 2 

SAF-1 Implantar o novo sistema financeiro / contábil SPT/SCCG/STE 1 

SAF-2 
Implantar o sistema de dívida publica 
 

SPT/DGDP 2 

SAF-3 Implantar sistema de custo SPT/DDCC/UG’s 2 

SIS-1 
Integrar o sistema contábil/financeiro com os 
demais sistemas (patrimonial, orçamentário, 
etc.) 

SPT/SCCG/STE/UG’s 2 

SIS-2 Automatizar os relatórios legais SPT/SCCG 2 
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Id Necessidade (problema/oportunidade) Fonte Prioridade 

INFRA-1 
Atualização da solução de antivírus, 
AntiSpam e Filtro de conteúdo. 

Orçamento SEFAZ/ 
FUNSEFAZ 

sustentabilidade 
 

2 

INFRA-2 Suporte SUN/Oracle/APC 

Orçamento SEFAZ/ 
FUNSEFAZ 

sustentabilidade 
 

1 

INFRA-3 Suporte técnico para equipamentos IBM 

Orçamento SEFAZ/ 
FUNSEFAZ 

sustentabilidade 
 

1 

INFRA-4 
Serviços contínuos de suporte técnicos 
para plataforma NATURAL/ADABAS 

Orçamento SEFAZ/ 
FUNSEFAZ 

sustentabilidade 
 

1 

INFRA-5 
Atualizar o parque tecnológico utilizado 
pelos usuários da SEFAZ 

Mediante estudos, 
verificar compra, 

PROFISCO ou 
manutenção com 

recursos de 
sustentabilidade. 

1 

INFRA-6 

Aprimoramento do Serviço de 
atendimento e suporte técnico de 1º nível 
(telefônico e remoto) e 2º nível 
(presencial) aos usuários de soluções de 
TIC da SEFAZ – (Service Desk) 

Princípios e Diretrizes 
(P5/D5) 

1 

INFRA-7 Licenças de software para desktop ? 1 

INFRA-8 Modernização da Rede 

Mediante estudos, 
verificar compra, 

PROFISCO ou 
manutenção com 

recursos de 
sustentabilidade. 

2 
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Id Necessidade (problema/oportunidade) Fonte Prioridade 

DES-1 
Desenvolvimento e manutenção dos 
sistemas fazendários 

Mediante estudos, 
verificar recursos 

próprios ou terceirização  
 

1 

DES-2 Business Intelligence– Serviços e licenças 
Princípios e Diretrizes 

(P5/D5) 
1 

DES-3 
Ferramentas de desenvolvimento de 
sistemas 

Software livre e 
consultorias PROFISCO 

1 
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17. Plano de Metas e de Ações 

 
O Plano de Metas define marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis para a 

satisfação de cada necessidade identificada. 
As tabelas abaixo apresentam, para cada necessidade da área de TI, quais as metas a 

serem alcançadas e quais ações serão realizadas para viabilizar o cumprimento das metas. As 
metas são compostas por indicadores e prazos estimados. 

O Plano de Ações define quais ações serão executadas durante a vigência do PDTI 
para o atendimento das metas definidas.  

Alinhados com os objetivos Estratégicos da SEFAZ, os indicadores extraídos das 
oficinas de planejamento estratégico, elaborados pelo grupo de trabalho encabeçado pelo 
SPT e sua equipe (documento “Indicadores Estratégicos Propostos SEFAZ-TO” extraído na 
quinta oficina de planejamento estratégico de maio de 2015) são: 

 
ID Objetivo Estratégico / 

Descrição da meta 
Indicador Valor a ser 

atingido 
Prazo/Meta Ações 

3.1 Criar política e planos 
estratégicos de TIC. 

 
Porcentagem de ações 
estratégicas que 
reportam atraso 
atribuível a sistemas de 
informação 
 
Tipo: Eficácia. 

 
Ações estratégicas 
reportando atraso 
atribuível a sistemas de 
informação 

 
aa * 100 / at 

 
Onde: aa é a quantidade de 
ações estratégicas que 
reportam atraso atribuível a 
sistemas de informações, at é 
a quantidade total de ações 
estratégicas que incluem 
atividades de TIC. 

 

< 50% 75% 1º. Ano; 
 

70% 2º. Ano; 
 

60% 3º.Ano; 
 

50% 4º. Ano 

3.1.1, 
3.1.2 e 
3.1.3 

3.2 Tornar sustentável a área 
de TIC / Índice dos custos 

financeiro de TIC 
 

Tipo: Eficiência. 
 

Melhoria no nível de 
recursos disponível em 
relação ao planejado. 

 
((oa i-1 / on i-1) - (oa i / on i) 
/ (oa i / on i) * 100 
 
oa = Orçamento Autorizado; 
on - Orçamento necessário; 
i = ano medido; 
i-1 = ano anterior 

Ganho de 
20% anual 

 

Cálculo anual 3.2.1 

3.3 Redesenhar e 
automatizar os processos 

da SEFAZ 
 
Tipo: Eficácia. 

Nível de automatização 
de processos 

Processos Automatizados / 
Processos existentes* 100  

65% 25% 1º. Ano; 
 35% 2º. Ano; 
50% 3º.ano; 
65% 4º. Ano 

3.3.1 
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Ações estratégicas extraídas da quinta oficina de planejamento estratégico de maio de 2015 
 

Ação O Que Porque Quem Período Onde Como 

3.1.1 - Elaborar 
e implementar 
o plano diretor 
da TIC da 
SEFAZ 

1 - Elaborar o projeto básico e o termo 
de referência da contratação da 
consultoria para elaboração do PDTI 
2 - Acompanhar o processo licitatório 
3 - Elaborar o PDTI junto a Consultoria 
Contratada 
4 - Executar o PDTI 

1 - Atualizar para atender novas 
demandas 
2 - Garantir que ocorra dentro 
do prazo previsto e responder 
aos questionamentos 
3 - Apoiar a consultoria para 
descrever o plano de 
atendimento das necessidades 
da TI 
4 - Implementar as 
recomendações 

1 - Assessor 
técnico da SPT 
2 - Assessor 
técnico da SPT 
 
3 –SPT 
 
 
 
4 - SPT 

1 - mar a 
abr/15 
2 - mai a 
out/15 
 
3 - nov a 
mar/16 (4 
meses) 
 
4 - a partir de 
abr/16 

SPT 
1 - Revisando os documentos 
existentes e realizando reuniões 
internas 
2 - Acompanhando o andamento 
do processo 
3 - Levantar diagnóstico, 
identificar necessidades e propor 
plano de trabalho 
4 - Acompanhando a execução do 
plano de trabalho 
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Ação O Que Porque Quem Período Onde Como 

3.1.2 - Definir 
padrões e 
normatização 
dos sistemas 
de informações 

1 - Solicitar adequação do quadro, 
cargos e funções 
2 - Solicitar capacitações de acordo com 
perfil requerido pelo TDR da Fábrica de 
Software 
3 - Solicitar um comitê de avaliações de 
demandas de TI 
4 - Definir as responsabilidades da TIC 
diante das fábricas de softwares 
5 - Definir padrões e normatização dos 
sistemas de informações, incluindo 
infraestrutura de redes, banco de 
dados, desenvolvimento e suporte 
6 - Definir padrões de segurança dos 
sistemas de informações, incluindo 
infraestrutura de redes, banco de 
dados, desenvolvimento e suporte 
7 - Instituir administração de usuários 
centralizados (SSO - Single SignOn) 
8 - Instituir administração de dados 
centralizados 
9 - Redesenhar a infraestrutura de 
redes, comunicação e segurança 

1 - Adequar a capacidade de 
atendimento as novas 
necessidades 
2 - Capacitar a equipe junto as 
atualizações tecnológicas e 
novas funções requeridas pela 
Fábrica de Software 
3 - Definir as prioridades de 
atendimento 
4 - Estabelecer matriz de 
responsabilidades 
5 - Melhorar a produtividade e 
tornar os processos impessoais 
6 - Garantir o sigilo fiscal do 
contribuinte e a segurança da 
informação 
7 - Garantir a integridade dos 
dados e unificar a autenticação 
8 - Garantir a não redundância e 
integridade dos dados. 
9 - Adequar a nova estrutura 
adquirida e atender ao 
diagnóstico do CIAT 

1 –SPT 
 
 
2 - SPT 
 
 
3 - SPT 
 
 
4 - SPT 
 
5 - SPT 
 
6 - SPT 
 
 
7 - SPT 
 
8 - SPT 
 
9 - Chefe de 
divisão de redes 

1 - abr/15 
 
 
2 - fev/15 a 
dez/15 
 
3 - fev/15 a 
mai/15 
 
4 - fev/15 a 
abr/15 
5 - nov/2014 
a jun/15 
6 - nov/2014 
a jun/15 
 
 
7 - nov/15 a 
mai/16 
8 - fev/16 
 
9 - fev/15 a 
mai/16 

1 - RH/SPT 
 
 
2 - EGEFAZ 
 
 
 
3 - 
SPT/GASEC 
4 - SPT 
 
5 - SPT 
 
6 - SPT 
 
 
 
7 - SPT 
 
8 - SPT 
 
9 - SPT 

1 - Através de concurso público e 
recrutamento interno 
2 - Definindo, identificando e 
treinando segundo as 
necessidades de capacitação 
requeridas pela Fábrica de 
Software 
3 - Apresentar justificativas para 
definição do comitê 
4 - Através de reuniões internas 
5 - Avaliar os padrões existentes e 
reuniões com as respectivas áreas 
e fábrica de software 
6 - Avaliar os padrões de 
segurança existentes e reuniões 
com as respectivas áreas 
7 - Coletando informações de 
acessos, perfis e implementando a 
centralização 
8 - Definindo responsabilidades 
9 - Realizando o levantamento da 
estrutura atual e adequando a 
estrutura proposta 
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Ação O Que Porque Quem Período Onde Como 

3.1.3 - 
Modernizar os 
sistemas 

1. Renovar Parque 
1.1 - Renovar o parque de ativos de 
redes, comunicação e segurança 
1.2 - Adquirir e atualizar licenças de 
sistemas operacional dos servidores de 
redes, sistemas e aplicações 
1.3 - Adquirir e implantar servidores de 
aplicações na plataforma Windows (X86 
ou X64) 
1.4 - Adquirir e atualizar licenças de 
aplicativos de escritórios 

1.1 - Prover a qualidade do 
serviço e garantir a estabilidade 
das conexões/serviços 
1.2 - Garantir a atualização dos 
sistemas operacionais, 
atendendo as recomendações 
propostas pelo CIAT 
1.3 - Reestruturar o parque 
tecnológico atual, atendendo as 
recomendações propostas pelo 
CIAT 
1.4 - Atender aos aspectos legais 
de uso de software e atualização 
das ferramentas 

SPT mar/15 a 
mar/16 

SPT 1.1 - Através do processo de 
compras adquirindo e 
implantando ativos de redes, 
comunicação e segurança 
1.2 - Através do processo de 
compras adquirindo novas licenças 
e atualizando as atuais" 
1.3 - Através de processo de 
compras e implantando os 
servidores adquiridos 
1.4 - Adquirindo novas licenças e 
atualizando as atuais 

3.1.3 - 
Modernizar os 
sistemas 

2. - Modernizar os sistemas que estão 
na plataforma Natural / ADABAS 
2.1 - Decidir entre as opções disponíveis 
para modernizar o sistema financeiro, 
incluindo o legado. 
 
2.2 - Subsidiar a gestão sobre as 
alternativas de ação para manter os 
sistemas de Licitação, Compras, Pregão, 
Portal da Transparência, SPL, SIOR, 
SIOF. 
 
2.3 - Implantar a plataforma definida 
para modernização dos sistemas 

2. Melhorar e garantir o 
funcionamento e a prestação 
dos serviços 
2.1 - Garantir o funcionamento 
do sistema 
 
2.2 - Garantir a continuidade da 
prestação dos serviços 
 
 
 
 
2.3 - Melhorar e garantir o 
funcionamento e a prestação 

2. SPT 
 
2.1 - SPT / 
Diretora da SGC 
 
 
2.2 –SPT 
 
 
 
 
 
 
2.3 - SPT 

2. mar/15 a  
 
2.1 - mar/15 
a dez/16 
 
 
2.2 - mar/15 
a dez/15 
 
 
 
 
 
2.3 - Jan/16 a 

2. SPT 
 
2.1 - GASEC 
/ SPT/ SGC 
 
 
2.2 - GASEC 
/ SPT / 
SEPLAN 
 
 
 
 
2.3 – SPT 

 
 
2.1 - Definindo entre as opções 
disponíveis e analisando com as 
áreas responsáveis. Consulta 
SERPRO 
2.2 - Formalização junto à SEPLAN 
de documento informando da 
necessidade de mudança de 
plataforma tecnológica dos 
sistemas de Licitação, Compras, 
Pregão, Portal da Transparência, 
SPL, SIOR, SIOF. 
2.3 - Implantar plataforma 
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Ação O Que Porque Quem Período Onde Como 

 
2.4 - Manter os sistemas legados 

dos serviços 31/12/16 
2.4 Contínuo 

 
2.4-SPT 

definida para modernização dos 
sistemas 

3.1.3 - 
Modernizar os 
sistemas 

3. - Modernizar os sistemas que estão 
nas demais plataformas (diária, 
avaliação de desempenho etc.) 3.1 - 
Manter os sistemas legados 

Garantir a continuidade da 
prestação dos serviços 

SPT 3 - Dez/15 a 
dez/17 
 
3.1 -Contínuo 

DTI Desenvolvimento das ferramentas 
conforme descrito no PDTI 

3.1.3 - 
Modernizar os 
sistemas 

4. - Prover nova plataforma de 
desenvolvimento 
4.1. - Preparar ambiente de 
desenvolvimento, homologação e 
produção para plataforma Java 
4.2. - Acompanhar os trabalhos 
desenvolvidos pela fábrica de software 

4. Implantar a plataforma de 
desenvolvimento proposta pelo 
CIAT 
4.1 - Adequar o ambiente a nova 
plataforma proposta pelo 
diagnóstico do CIAT 
4.2 - Fornecer meios para que a 
fábrica de software possa 
interagir com a nova plataforma 
de desenvolvimento 

SPT / CIAT/ 
Fábrica de 
Software 

4. mar/15 a 
dez/17 
 
4.1 - Mar/15 
a dez/15 
 
4.2 - até 
Dez/17 

DTI  
 
4.1 - Configurando os servidores 
com as novas ferramentas 
proposta 
4.2 - Concedendo acessos, 
direitos, permissões aos 
componentes da plataforma e 
mecanismo de interação 

3.2.1 - Elaborar 
um plano de 
sustentabilidad

1 - Levantar as necessidades dos 
recursos - investimentos, custeio e 
gestão; 

1 - Identificar montante 
necessário para manutenção da 
TIC e evitar colapsos; 

1 - Assessor 
técnico da SPT 

Nov. a dez/15 1 - SPT 1 - Coleta de informações junto às 
áreas da TIC e aos processos de 
contratação. Consolidação dos 
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Ação O Que Porque Quem Período Onde Como 

e de TIC dados 

3.2.1 - Elaborar 
um plano de 
sustentabilidad
e de TIC 

2 - Propor adequação da lei do 
FUNSEFAZ 

2 - Garantir recursos para 
sustentabilidade da TI 

2 - SPT Nov./2015 a 
dez/15 

2 - SPT 2 - Realizar estudos pertinentes, 
formalizar proposta e submeter ao 
Comitê para aprovação; 

3.2.1 - Elaborar 
um plano de 
sustentabilidad
e de TIC 

3 - Criar a campanha educativa sobre 
preservação e conservação de 
equipamentos e energia; 

3 - Aumentar a vida útil dos 
equipamentos e diminuir custeio 

3 - Assessor 
técnico da SPT / 
ASCOM 

abr/15 a 
ago/15 

3 - SPT / 
ASCOM 

3 - Elaborar curva ABC no custeio; 
elaborar“checklist” com 
orientações sobre a preservação e 
conservação de equipamentos e 
energia. Elaborar e enviar Briefing 
a ASCOM. Validar proposta da 
ASCOM e executar a campanha. 

3.2.1 - Elaborar 
um plano de 
sustentabilidad
e de TIC 

4 - Conscientizar os gestores quanto 
importância da manutenção e 
preservação dos investimentos; 

4 - Garantir a manutenção dos 
investimentos, informações e 
serviços 

4 - SPT Abr/15 a 
ago/15 

4 - SPT 4 - Elaborar plano de riscos da TIC 
e apresentar aos gestores. 

3.2.1 - Elaborar 
um plano de 
sustentabilidad
e de TIC 

5 - Elaborar o Plano de capacitação da 
TI 

5 - Manter a equipe capacitada e 
atualizada para a 
sustentabilidade dos serviços de 
TI. 

5 - SPT / EGEFAZ  Abr/16 5 - SPT / 
EGEFAZ  

5 - Acompanhar as demandas de 
capacitação e encaminhar a 
EGEFAZ 

3.2.1 - Elaborar 
um plano de 
sustentabilidad
e de TIC 

6 - Identificar mecanismos de 
modernização e otimização dos 
recursos de TIC 

Buscar novas 
técnicas/ferramentas visando 
melhorias e otimizando a relação 
custo/benefício 

SPT Abr/16 a 
maio/16 

DTI Através de reuniões periódicas, 
análise de viabilidade de 
implementação e custos 
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Ação O Que Porque Quem Período Onde Como 

3.2.1 - Elaborar 
um plano de 
sustentabilidad
e de TIC 

7 - Criar critérios de auditoria na 
utilização dos padrões e normativas de 
TIC definidos 

Garantir o cumprimento dos 
padrões e normativas 

SPT Abr/16 a 
maio/16 

DTI Através de auditorias cruzadas 
periódicas (intercâmbio de áreas) 

3.2.1 - Elaborar 
um plano de 
sustentabilidad
e de TIC 

8 - Elaborar planilha de gestão 
contratos de manutenção para os itens 
inventariados 

Garantir a continuidade da 
manutenção, suporte e garantia. 

SPT Mar a junho 
de 15 

DTI Através de gestão de contratos 

3.2.1 - Elaborar 
um plano de 
sustentabilidad
e de TIC 

9 - Adquirir o parque de ativos de 
redes, comunicação e segurança 
atualizado 

Garantir a continuidade da 
manutenção, suporte e garantia. 

SPT Mar/15 a 
abr/16 

DTI Elaboração de Projeto Básico de 
aquisição, suporte, treinamento e 
manutenção 

3.3.1 - 
Redesenhar e 
automatizar os 
processos da 
SEFAZ 

 
1- Mapear e Elaborar Diagnóstico dos 
processos da SEFAZ 
2 - Redesenhar dos Processos 
3 - Validar proposta de redesenho 
4 - Fornecer especificações técnicas à 
Fábrica de Software 
5 - Validar e homologar os produtos 
desenvolvidos pela Fábrica de Software 
6 - Colocar em produção os novos 
processos 
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18. Plano de Gestão de Pessoas 
 

Quantitativo de servidores de TI 
 

 O atual quadro de servidores da Tecnologia se mostra insuficiente 
quantitativamente para o desempenho das atividades propostas. Estes servidores 
preferencialmente dão suporte às coordenações de infraestrutura, de Sistemas Contábeis, 
Financeiros, Administrativos e Tributários e outros projetos desta Secretaria. Cabe ressaltar 
que há grande carência de pessoal em TIC conforme foi exposto nas diversas reuniões e 
relatórios. 

 Ainda novos serviços que estão sendo agregados a TIC, novos sistemase 
manutenção da alta disponibilidade dos serviços web da SEFAZ. É importante que a SEFAZ 
possa dispor de profissionais do quadro para garantir a qualidade e continuidade destes 
serviços.  

 
 Sabendo que as funções gerenciais e as atividades estratégicas da área de TIC 

devem ser executadas, preferencialmente, por servidores efetivos do quadro permanente e 
que o quantitativo de servidores efetivos atuais da SEFAZ encontra-se insuficiente, 
demonstramos na tabela abaixo o quantitativo de servidores do quadro permanenteatuale o 
quantitativo desejado para execução das atividades desta. 

 

Atividade Estratégica 
Quantitativo atual  Quantitativo ideal segundo 

proposta CIAT * 
(Junho 2015) 

Tecnologia da 
Informação 

41 servidores  80 servidores 

TOTALIZADOR 41 80 

 
*Quantitativo retirado da proposta CIAT de agosto de 2014 (a seguir), que deve ser ajustado 
a estrutura organizacional do organograma SEFAZ publicado (DOE nº 4365, 30/04/15, pág. 
11/12) que ainda pode sofrer mudanças. Até a conclusão do PDTI estavam pendentes 
algumas nomeações. 
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Proposta CIAT de Cargos TIC de agosto de 2014 
 
Cargo Atual* Mínimo Ideal 

Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 1 1 1 

 - Assessor de TIC 2 1 2 

 - Secretaria (utilizadas por todos departamentos) 1 2 3 

Departamento de Infraestrutura e Operações 1 1 1 

 - Suporte a Banco de Dados 5 2 3 

 - Suporte a Rede e Comunicação 3 2 3 

 - Administração e Suporte a Servidores e 
Armazenamento 2 3 4 

 - Suporte a Usuários Palmas (Sede e Delegacia) 5 3 4 

 - Suporte a Usuários Interior (1 / 50 equipamentos)  0 12 12 

Departamento de Sistemas Fazendários 3 1 1 

 - Desenvolvimento de sistemas (Analistas, A. Negócio, 
desenvolvedor) 18 24 30 

 - Web designer 0 2 2 

 - Arquiteto de Sistemas  0 2 2 

 - Administração de Dados 0 2 2 

Departamento de Gestão de TIC 0 1 1 

 - Gestão de Demandas (Negocio, Financeiro e Tributário) 0 3 3 

 - Normas, Segurança, Padrões de Desenvolvimento 0 2 2 

 - Gestão de Contratos 0 2 2 

 - Auditoria de Sistemas e Gestão de Qualidade 0 2 2 

 
41 68 80 

(*Atual fornecido por SPT em 12 jun. 2015)  
 
Capacitação/treinamento/transferência de conhecimento dos servidores de TI 

 Vários contratos de TIC realizados durante a vigência do PDTI possuíam 
treinamentos no escopo da contratação ou transferência de conhecimento. 
 Ainda com novos contratos, fábrica e novo modelo de desenvolvimento, 
devem seguir fortes os investimentos em capacitação e transferência de tecnologia. 
 Encontra-se em fase final o termo de referência de capacitação nas novas 
tecnologias adotadas pelo novo sistema tributário, o que deve ser avaliado numa 
próxima reavaliação do PDTI. 

Alguns postos podem ser preenchidos por terceirização o que estará sendo 
avaliado no próximo período do PDTI. 
 O PDTI 2015-18 dará continuidade ao incentivo de participação em cursos 
acadêmicos, treinamentos realizados pelas Escolas Fazendárias, da Administração 
Pública, intercâmbio de informações e ainda aqueles disponibilizados pelas 
contratações de serviços de TI, conforme demonstrado no planejamento das ações 
deste documento.  
 



 

 

 

 

 

SEFAZ-TOCANTINS 40 

Servidores Folha 

SEFAZ 1.641  R$ 18.633.389,81  
TIC 41  R$ 173.199,01  

2,50%  0,93% 

1.800 Usuários SEFAZ 

1.848 Usuários SIAFEM 

74 UG´s 

145 Unidades SEFAZ 

1.500 Estações de trabalho 

 1.209 contas webmail SEFAZ 

51 Servidores 

3 Sites distintos 

60 novos relatórios SIAT 

320 manutenções SIAT 

2.082 chamados TIC – Jan/15 

732 chamados suporte 

250 conexões SIAT /dia 

400  conexões SIAFEM /dia 

800 conexões Portal /dia 

Principais Sistemas Suportados pela SPT 
 Portal da Sec. da Fazenda do Estado do Tocantins 

 SIAT  - Sistema Integrado de Adm. Tributário 

 Intranet - SEFAZ 

 SIAFEM - Sistema Integrado de Adm. Financeira 

 SIOR  - Sistema Orçamentário 

   - Sistema de Licitação do Estado do Tocantins 

   - Pregão Eletrônico do Estado do Tocantins 

 Compras/TO - Sistema de Compras  
   - Portal da Transparência do Estado do Tocantins 

   - Sistema de Diárias 

   - Sistema de Avaliação de Servidores 

 SIATO  - Sistema Integrado Adm. do Tocantins 

 SGD  - Sistema de Gestão de Documentos 

 
 
 
Ainda sobre pessoal, a TIC representa menos de 1% da folha de pagamento da SEFAZ 
de acordo com a apresentação feita em 2 de junho de 2015 à administração, o que 
demonstra o baixo investimento neste setor que alavanca cerca de 64% dos projetos 
da SEFAZ. 
 
 
 
 
 

 Dados extraído da apresentação de 2 de junho de 
2015 ao Secretário e representantes da 
Administração  
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19. Plano de Investimento e Custeio 
 

Para consolidar o plano de investimento e custeio deste PDTI, foram analisadas as 
ações planejadas e estimados os gastos necessários para realização de cada uma dessas 
ações, identificando as despesas com investimento e custeio. 

 
Ressalta-se que os valores apresentados constituem estimativas baseadas em análise 

de mercado, contratos vigentes na SEFAZ e em outros órgãos da Administração Pública. 
Portanto, não possuem caráter definitivo e podem variar durante a vigência do PDTI. Além 
disso, a execução destas ações está diretamente relacionada a capacidade administrativa, 
técnica e negocial da SEFAZ. 
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 Em milhares de reais (1 =R$1.000,00) 
 

Id 
Necessidade (problema/ 
oportunidade) 

Desmembramento 
Invest. 
2015 

Custeio 
2015 

Invest. 
2016 

Custeio 
2016 

Invest. 
2017 

Custeio 
2017 

Invest. 
2018 

Custeio 
2018 

SAT-1 

Serviços Transversais: Gestão de 
Segurança, Gestão de Documentos, 
Monitoramento, Gestão de Fluxos 
de trabalho, Gestão de Controle 
Interno. 

Gestão segurança 123            150    

Gestão de Documentos 175            200    

Monitoramento 150            180    

Gestão de Fluxos Trabalho 510            700    

Gestão de controle Interno 176            200    

Subtotal     1.134  0  0  0  0  0  1.430  0  

SAT-2 

Solução de Servidores de rede, 
virtualização, sistema operacional 
de servidores de rede, comunicação, 
Certificados SSL de Servidores de 
Rede para o novo Sistema Tributário  

Solução de Servidores de Rede  200    100    100    100    

Virtualização 35    20    20    20    

Sistemas Oper. Servidores de Rede 250                

Comunicação (rede) 141 Links MPLS 
Adesão ata registro preço 

  3.045    3.045    3.045    3.045  

Comunicação (rede) Satélite   545    545    545    545  

Comunicação (rede) Embratel 
Adesão ata registro preço 

  56    56    56    56  

Comunicação (rede) core 
(Distribuição e rede interno) 

1.000    2.000    300    500  300  

Certificados SSL p/ Serv. De Rede   5    5    5    5  

Subtotal     1.485  3.651  2.120  3.651  420  3.651  620  3.951  
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SAT-3 

Solução de segurança para Banco de 
Dados, Autenticação, Comunicação, 
Telecomunicações, Balanceador de 
Carga, Detecção de Intrusos, IPS, 
DMZ, Honeypot, WAF/DBFW, 
Gestão de Performance, 
Gerenciador para redes WIFI, Log 
Server, Servidor SMS, BI/ETL, 
Ambiente de Testes, 
Desenvolvimento e treinamento, 
Bug Tracker, Livraria de Código 
Fonte. 

                  

Solução de Segurança para BD  500                

Autenticação (AD) 50                

Balanceadores de carga (141 links) 
Acelerador WAN 

3.300                

Detecção de intrusos                 2.000  

              

IPS (Sistema p/ Prevenção Intrusos)   

DMZ   

Honeypot   

WAF/DBFW   

Gestão de Performance APM   

Gerenciador de Rede WIFI   

Log Server                 

Servidor SMS 70                

ETL / Qualidade de dados   40  150  40    40    40  

Ambiente de Testes 10                

Ambiente de Desenvolvimento 10                

Ambiente de Treinamento 10                

Bug Tracker                 

Livraria de código fonte                 

Subtotal     5.950  40  150  40  0  40  0  40  
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SAT-4 
Fabrica de Software e 
capacitação  

Contratar Fabrica de Software 7.000            3.000    

Capacitação na linguagem e 
metodologias Fabrica 

1.000    300    200        

Subtotal     8.000  0  300  0  200  0  3.000  0  

Id 
Necessidade (problema/ 
oportunidade) 

Desmembramento 
Invest. 
2015 

Custeio 
2015 

Invest. 
2016 

Custeio 
2016 

Invest. 
2017 

Custeio 
2017 

Invest. 
2018 

Custeio 
2018 

GOV-1 
Elaborar e implementar o plano 
diretor da TIC da SEFAZ-TO 

SPT / CIAT                 

GOV-2 
Definir padrões e normatização dos 
sistemas de informações: 

SPT                  

GOV-3 Modernizar os sistemas SPT                  

GOV-4 
Elaborar um plano de 
sustentabilidade de TIC 

SPT                  

GOV-5 Implantar o EAD na Escola EGEFAZ DEF / SPT      50            

GOV-6 

Elaborar política de substituição, 
descarte e aquisição de 
equipamentos de tecnologia da 
informação  

SPT / CIAT                 

Subtotal     0  0  50  0  0  0  0  0  
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Id 
Necessidade (problema/ 
oportunidade) 

Desmembramento 
Invest. 
2015 

Custeio 
2015 

Invest. 
2016 

Custeio 
2016 

Invest. 
2017 

Custeio 
2017 

Invest. 
2018 

Custeio 
2018 

SAF-1 

Implantar o novo sistema financeiro 
/ contábil 

  12.000    1.000    1.000    1.000    

Aquisição de armazenamento para o 
novo sistema financeiro 

  1.500            1.500    

SAF-2 
Implantar o sistema de dívida 
publica 

      1.500        1.500    

SAF-3 Implantar sistema de custo       1.500        1.500    

Subtotal     13.500  0  4.000  0  1.000  0  5.500  0  

Id 
Necessidade (problema/ 
oportunidade) 

Desmembramento 
Invest. 
2015 

Custeio 
2015 

Invest. 
2016 

Custeio 
2016 

Invest. 
2017 

Custeio 
2017 

Invest. 
2018 

Custeio 
2018 

SIS-1 

Integrar o sistema 
contábil/financeiro com os demais 
sistemas (patrimonial, 
orçamentário, etc.) 

      500            

SIS-2 Automatizar os relatórios legais       500            

Subtotal     0  0  1.000  0  0  0  0  0  
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Id 
Necessidade (problema/ 
oportunidade) 

Desmembramento 
Invest. 
2015 

Custeio 
2015 

Invest. 
2016 

Custeio 
2016 

Invest. 
2017 

Custeio 
2017 

Invest. 
2018 

Custeio 
2018 

INFRA-1 
Atualização da solução de antivírus, 
AntiSpam e Filtro de conteúdo. 

  150            150    

INFRA-2 Suporte SUN/Oracle/APC     600    2.000    1.000    1.000  

INFRA-3 
Suporte técnico para equipamentos 
IBM 

    400    400    400    400  

INFRA-4 
Serviços contínuos de suporte 
técnicos para plataforma 
NATURAL/ADABAS 

        330    360    400  

INFRA-5 
Atualizar o parque tecnológico 
utilizado pelos usuários da SEFAZ 

      3.000    1.500    1.500    

INFRA-6 

Aprimoramento do Serviço de 
atendimento e suporte técnico de 
1º nível (telefônico e remoto) e 2º 
nível (presencial) aos usuários de 
soluções de TI da SEFAZ – (Service 
Desk) 

        200    200    200  

INFRA-7 Licenças de software para desktop       70    70    70    
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INFRA-8 
Modernização da Rede (parte feita 
por SAT-2) 

      500    500    500    

Subtotal     150  1.000  3.570  2.930  2.070  1.960  2.220  2.000  

Id 
Necessidade (problema/ 
oportunidade) 

Desmembramento 
Invest. 
2015 

Custeio 
2015 

Invest. 
2016 

Custeio 
2016 

Invest. 
2017 

Custeio 
2017 

Invest. 
2018 

Custeio 
2018 

DES-1 
Desenvolvimento e manutenção dos 
sistemas fazendários 

        500    500    500  

DES-2 
Business Intelligence– Serviços e 
licenças 

  300            300    

DES-3 
Ferramentas de desenvolvimento de 
sistemas / Fabrica 

      100            

Subtotal     300  0  100  500  0  500  300  500  

      
Invest. 
2015 

Custeio 
2015 

Invest. 
2016 

Custeio 
2016 

Invest. 
2017 

Custeio 
2017 

Invest. 
2018 

Custeio 
2018 

Total     30.519  4.691  11.290  7.321  3.690  6.351  13.070  6.691  

                      

   

Total 
2015 

35.210 
Total 
2016 

18.611 
Total 
2017 

10.041 
Total 
2018 

19.761 
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20. Proposta Orçamentária de TI 
 

Para os softwares, equipamentos, produtos e serviços necessários para atender o 
Plano de Investimento apresentado neste PDTI, abaixo consolidação orçamentária para 
vigência deste PDTI. 

 
Em milhares de reais (1 =R$1.000,00) 

  Gastos estimados 

Ano Investimento (R$) Custeio (R$) 

2015 30.519  4.691  

2016 11.290  7.321  

2017 3.690  6.351  

2018 13.070  6.691  

Total 58.569  25.054  
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21. Plano de Gestão de Riscos 
 
 Um risco, segundo a ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009, é a combinação da 
probabilidade de um evento e suas consequências. O gerenciamento dos riscos requer 
atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização com relação a esses riscos. 
Deste modo, o PDTI contempla a estrutura mínima para identificação, organização, 
categorização e especificação dos riscos que podem comprometer a execução ou o resultado 
de cada necessidade. 
 
Os riscos foram identificados e agrupados em categorias, com vistas a facilitar seu 
gerenciamento. São 5 categorias: 
 
• Operacional– Riscos que afetam o desempenho e a qualidade das atividades operacionais 
de TI. Os riscos devem ser mitigados, transferidos, eliminados ou explorados, pois não 
poderão ser aceitos. 
 
• Recursos Humanos – Riscos relacionados à adequação dos recursos humanos em termos 
de número (falta de pessoal de TI), conhecimentos, habilidades e experiência necessárias 
para execução da meta ou ação. Somente serão aceitos quando não houver possibilidade de 
realocação de pessoas, redefinição das prioridades, terceirização do serviço ou extensão dos 
prazos. 
 
• Orçamentário– Riscos relativos à falta, corte ou não aprovação de recursos orçamentários 
e/ou financeiros necessários para execução da meta ou ação.Somente serão aceitos quando 
não houver condições de execução da meta/ação por equipe interna e os recursos 
existentes. 
 
• Externo– Riscos externos ao controle direto do SEFAZ, mas que ainda assim podem afetar 
o sucesso das metas e ação (reestruturação organizacional, suporte organizacional, 
mudanças no governo, mercado e tecnologias etc.). Os riscos externos podem ser aceitos, 
pois independem de ação direta do SEFAZ. 
 
• Reputação – Riscos que podem afetar a imagem da organização. Os riscos devem ser 
mitigados, transferidos, eliminados ou explorados, pois não poderão ser aceitos.Para se 
calcular a probabilidade de acontecimentos de determinado evento, no âmbito destePDTI, 
utilizou-se um critério qualitativo de classificação. Desse modo, as áreas finalísticas podem 
estimar um valor percentual de ocorrência baseando-se em características pré-
estabelecidas. 
  



 

 

 

 

 

SEFAZ-TOCANTINS 50 

 

22. Principais Riscos identificados 
 
SIAFEM / IBM 
Atualmente o principal risco que a SEFAZ apresenta, no setor de TIC, afeta todos os 
pagamentos do estado, que são feitos pela a utilização do sistema SIAFEM, originalmente 
produzido e mantido pelo SERPRO, que descontinuou algumas vezes o suporte e 
manutenção do mesmo, e atualmente está sem manutenção e suporte.  
Este produto, SIAFEM, roda sob uma plataforma NATURAL/ADABAS, que está sem contrato 
de manutenção, sem atualizações de software, com atraso em pagamentos ao fornecedor, o 
que inviabiliza qualquer solicitação de suporte e manutenção/ atualização destes softwares 
(Natural/Adabas).  
Igualmente sua infraestrutura de hardware, IBM, também estão sem contrato de 
manutenção, tanto servidores de rede, cluster, Storage, sob alto risco de parar todos os 
pagamentos do estado. 
 
Não existe solução de continuidade, plano de contingencia, nem projeto de substituir a curto 
prazo a infraestrutura, softwares, produtos para no caso de indisponibilidade deste sistema. 
É alto o risco de todo estado ficar alguns meses sem executar seus trâmites financeiros. A 
solução é a contratação / desenvolvimento de um novo sistema financeiro e a migração dos 
dados essenciais. 
 
Infraestrutura de rede 
Existem diversas falhas na rede de comunicação de dados que atende a SEFAZ, conhecidas 
pela SPT e relatadas nos diagnósticos CIAT de 2014 que serão sanadas na execução das 
prioridades “SAT” deste PDTI. 
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23. Processo de Monitoramento e Avaliação da Execução do 
PDTI 
 

ASPT executará monitoramento das ações do PDTI a cada 3 (três) meses apresentará 
relatório de progresso ao Comitê de Gestão de Estratégica daSEFAZ-TOtrimestralmente. 

 
 

24. Processo de Revisão do PDTI 
 

 O Plano deverá ser avaliado no máximo ao final de um ano, a partir da sua assinatura. 
O PDTI/SEFAZ-TO poderá ser atualizado sempre que condicionantes dinâmicas de natureza 
política, econômica, social, tecnológica, administrativa, ambiental, legal, indicarem a 
necessidade de mudança e o Comitê de Gestão de Estratégica daSEFAZ-TOautorizá-las de 
forma justificada de acordo os relatórios de progresso e monitoramento. 
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25. Fatores Críticos para a Implantação do PDTI 
 

 Os Fatores Críticos de Sucesso são as condições que precisam, necessariamente, ser 
satisfeitas para que o PDTI tenha sucesso, tais como: credibilidade, compromisso e 
aceitação. Esses fatores precisam ser observados, tornando-se condições fundamentais a 
serem cumpridas para que alcance seus objetivos.  
 

 Os Fatores Críticos de Sucesso identificados na elaboração deste PDTI foram: 
 

 Envolvimento do Comitê de Gestão de Estratégica da SEFAZ-TOno 
acompanhamento e decisões das ações de TIC da SEFAZ;  

 
 Controle e Monitoramento periódico do PDTI; 

 
 Revisões periódicas do PDTI para contemplar mudanças na estrutura 

organizacional e/ou alterações nas diretrizes estratégicas; 
 

 Ser entendido como instrumento dinâmico e contínuo, não se configurando 
um evento único e pontual; 

 
 Alinhamento das ações de TIC ao PDTI;  

 
 Divulgação institucional das ações e projetos de TIC;  

 
 Aprimoramento do processo de planejamento das contratações de serviços 

de TIC;  
 

 Consistência do Planejamento Institucional da SEFAZ;  
 

 Disponibilidade orçamentária e de pessoal de TIC; 
 

 Apoio da alta direção da SEFAZ-TO. 
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26. Conclusão 
 

 “Muito pode-se dizer atualmente sobre a atuação de TIC, que se tornou muito mais 
que um processo de suporte, deixando de ser TIC por TIC e gerando valor à estrutura de 
negócio das organizações, auxiliando a tomada de decisões, alinhada ao planejamento 
estratégico das corporações. 
 
 Tecnologia da Informação, neste contexto, é o lubrificante de uma engrenagem 
complexa e dinâmica, funcionando como um grande integrador entre as áreas de negócio. É 
essencial que haja uma direção concreta rumo a exercer efetivamente a gestão de recursos, 
custos e riscos, através do uso de melhores práticas e modelos de referência conhecidos no 
mercado. ” (Implantando a Governança de TIC da Estratégia à Gestão dos Processos e 
Serviços -  2ª Edição) 
 
 Neste contexto, a elaboração deste Plano foi possível devido à participação de todas 
as áreas de negócio da Secretaria de Fazenda. As áreas de negócio indicaram suas demandas 
e expectativas, o que contribuiu para o alinhamento estratégico de TIC aos objetivos 
estratégicos da SEFAZ. 
 
 Destacamos que as implementações das ações previstas neste PDTI viabilizarão a 
otimização dos processos de trabalho das áreas de negócios e a disponibilização de novas 
funcionalidades e serviços de TIC, como também o provimento de soluções de TIC com 
maior celeridade, confiabilidade e segurança. 
 
 Portanto, é de suma importância o controle da execução e acompanhamento 
contínuo do Planejamento de TIC a fim de garantir o alinhamento das ações executadas aos 
objetivos institucionais. 
 
 


