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1.OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO
Formalizar as metas pactuadas entre o órgão central (STI/MP) do Sistema de Administração dos Recursos de
Tecnologia da Informação - SISP, o órgão setorial, contemplando, indusive, os seccionais a ele vinculados e sua
Secretaria Executiva, as quais relacionam-se à alocação de Analistas de Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão nestes Órgãos. As metas estão dispostas em 3 grupos: projetos estratégicos dos
Órgãos; princípios e objetivos da Estratégia de Governança Digital — EGD; e melhoria dos processos estruturantes de
governança e gestão de TI.
2.GRUPO DE METAS — Projetos Estratégicos
Projeto
Modernização da Solução Tecnológica que sustenta os processos do DOU

Responsável

Prazo

IN

Marco 1 - Adequar a atual plataforma tecnológica que sustenta a estruturação
do DOU com a substituição do módulo utilizado para efetuar a diagramação
das matérias — GN3; Finalizar a implantação da estrutura de WEB Services
com os sistemas estruturantes da Administração Pública Federal

Dez / 2016

Marco 2 - Efetuar as adequações necessárias na solução atual tendo como
base os estudos efetuados para desenvolvimento da nova solução que
sustentará o DOU

Dez / 2017

Definição de uma nova solução para o DOU — Arquitetura e Sistema

IN

Marco 1 - Elaborar proposta para nova solução do Diário Oficial da União sob
coordenação da Casa Civil (IN) e participação do Ministério do Planejamento
(511) e Arquivo Nacional

Dez / 2016

Marco 2 - Criação do projeto e desenvolvimento dos módulos da nova
solução de acordo com mapeamento dos processos efetuados e alinhado aos
padrões estabelecidos pela STI de dados abertos, software público e
interoperabilidade (e-ping)

Dez / 2017

Modernização das instalações tecnológicas que sustentaram as soluções
de TIC da Imprensa Nacional

IN

3. GRUPO DE METAS — Estratégia de Governança Digital
Responsáveis: IN e ITI

Acesso a Informação

Prazo

Meta

Pilar da EGD

Dez / 2016

Publicar Plano de Dados Abertos

Acesso a Informação

Implantar metodologia de gestão de Segurança da Informação e
Comunicações (SIC), induindo: plano de metas de SIC, Política de Segurança da
Informação e Comunicações, Comitê de Segurança e Equipe de Tratamento de
Incidente de Redes (ETIR)

Dez / 2017

Acesso a Informação

Manter atualizados os dados publicados no Portal de dados abertos
(dados.gov.br), de acordo com a periodicidade estipulada no PDA

Dez / 2017

Acesso a Informação

Dez / 2017

Implementar, ao menos, 75% do Plano de Dados Abertos

Prestação de Serviços

Implantar processo administrativo eletrônico (SE ou SADWeb + Protocolo
Integrado + Barramento)

Dez / 2016

Prestação de Serviços

Cadastrar 100% dos serviços prestados à Sociedade no Portal de Serviços
(www.servicos.gov.br)

Dez / 2016

Prestação de Serviços

100% de demandas de interoperação com a Controladoria-Geral da União
(CGU) atendidas, em relação às demandas registradas do websetvice da LAI

Dez / 2017

Prestação de Serviços

Identificar os processos de trabalho prioritários a serem mapeados e
aprimorados por meio da Tecnologia da Informação

Dez /2016

Prestação de Serviços

Implementar rotina de homologação de produtos de desenvolvimento de
sistemas verificando a acessibilidade das entregas por validação automática

Dez /2017

Prestação de Serviços

Ofertar 50% de serviços públicos digitais em relação ao número de serviços
públicos que constarem no Portal de Serviços

Dez /2017

Participação Social

Realizar consulta pública antes da publicação de 90% de normativos que têm
impacto na sociedade

Dez / 2016

Participação Social

Utilizar redes sociais on-line como canal efetivo de Interação com a sociedade
(público-alvo)

Dez / 2017

4. GRUPOS DE METAS — PROCESSOS ESTRUTURANTES
Ação

Responsável

Prazo

Alinhar o PDTI à EGD

IN e ITI

Jun / 2016

Mapear as necessidades de uso ou oferta de sistemas e/ou infraestrutura como serviço

IN e ITI

Dez / 2016

Cumprir as etapas previstas no Plano de Disseminação do Uso IPv6

IN e M

Dez / 2017

ITI

Dez / 2017

Implantar método para gerenciamento de portfálio
Termos:

1. A Casa Civil se compromete a concentrar esforços e recursos de tecnologia da informação para o
cumprimento das metas estabelecidas neste documento, indusive das que estiverem sob
responsabilidade de seu(s) vinculado(s).
2. A contrapartida da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/MP) é a alocação de Analistas em
Tecnologia da Informação - ATI e a manutenção das Gratificações Temporárias do Sistema de
Administração dos Recursos de Informação e Informática — GSISP que estiverem ocupadas, nas
unidades gestoras dos recursos de Tecnologia da Informação dos órgãos mendonados neste
documento, no período compreendido entre a assinatura do presente Plano de Trabalho e 31 de
dezembro de 2017.
3. Os ATI podem ser alocados em atividades conforme interesse do órgão ou entidade, não estando
restritos à atuação específica para cumprimento das metas e projetos contidos neste Plano de
Trabalho.
4. A STI/MP realizará avaliação anual do cumprimento das metas.

Marco 1 - Estruturar projeto para identificar a melhor alternativa de ambiente
tecnológico que sustentará a nova solução do DOU

Dez / 2016
Dez / 2017

Marco 2 - Implementar a nova solução com base no projeto estruturado
Fomentar a utilização de certificado digital nas soluções de TI utilizadas no âmbito
dom

ITI

Marco 1 - Incentivar a utilização de certificação digital nos serviços prestados pela
CGPOA/CODIS aos colaboradores do ITI para alinhar as soluções de TI aos
mecanismos de segurança definidos pelo próprio Instituto.
Fomentar o desenvolvimento de novas aplicações que façam uso da
Certificação Digital ICP Brasil no âmbito governamental e privado

Dez / 2016
ITI

Marco 1 - Incentivar e prestar apoio técnico ao desenvolvimento de novas aplicações
que façam uso da Certificação Digital ICP Brasil e os produtos associados no âmbito
governamental e privado
Aperfeiçoar o gerenciamento da infraestrutura tecnológica institucional

Dez / 2016
M

Marco 1 - Implementar mecanismos automatizados de manutenção e administração
da infraestrutura de hardware atualizada e operacional para garantir o apoio
tecnológico contínuo às aplicações do negócio
Disponibilizar e aperfeiçoar a gestão de softwares aplicativos em
alinhamento com os requisitos do negócio

Dez / 2016

NI

Marco 1 -Traduzir os requisitos de negócio em especificações de projeto para a
aquisição, a manutenção e o desenvolvimento de softwares do Instituto, a fim de
apoiar de forma adequada as operações do negócio, levando em consideração o
direcionamento tecnológico e a arquitetura de informação
Desenvolver e manter criptossistema em código aberto com tecnologia
nacional

Dez / 2016

In

Marco 1 - Manter o hardware e software (SGC-Ywapa, Ywyra e Hawa) da AC-Raiz da
ICP Brasil atualizados, de acordo com os requisitos operacionais e de algoritmos
criptográficos
Modernizar a infraestrutura tecnológica da AC Raiz da ICP — Brasil

Dez / 2016

ni

Marco 1 - Prover infraestrutura de rede, armazenamento e segurança da AC
Raiz com sistemas e equipamentos atualizados tecnologicamente.
Normalização e Pesquisa

Dez / 2016
ITI

Marco 1 - Realizar pesquisas e propor a revisão, atualização e
suplementação das normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê
Gestor da ICP — Brasil, observados os demais aspectos jurídicos sobre a
matéria, com vistas a garantir a adoção de padrões de interoperabibdade e
segurança compatíveis com as normas brasileiras e internacionais
Aperfeiçoar o processo de identificação do sistema ICP - Brasil

Dez / 2016

M

Marco 1 - Mitigar os riscos decorrentes das fragilidades no processo de
identificação do Sistema Nacional de Certificação Digital ICP - Brasil
Prover Infraestrutura para operação da Entidade de Carimbo do Tempo

Dez / 2016
ITI

Marco 1 - Manter hardware e software para operação da Entidade de Carimbo
de Tempo
Manter ambiente seguro principal e de contingência para a AC Raiz

Dez / 2016
M

Marco 1 - Manter estrutura física de contingência para operação da AC Raiz
da ICP — Brasil e Entidade de Carimbo de Tempo

Dn / 2016

Marco 2 - Manter a estrutura física para operação da AC Raiz da ICP — Brasil
e Entidade de Auditoria de Tempo

Dez / 2017

5. O número de Ali poderá ser alterado pela STI/MP a depender do resultado da avaliação do
cumprimento das metas.
6. Havendo variação do número de Ali ou de ocupantes de GSISP, por qualquer motivo, poderá
haver repactuação das metas por inciativa dos Órgãos.
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