
PORTARIA PGR/MPF Nº 560 DE 14 DE AGOSTO DE 2013 

Institui o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação  do  Ministério  Público  Federal  para  o 
período 2012-2020.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
49, incisos XX e XXII,  da Lei Complementar nº 75, de 20/5/1993, e tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.010776/2013-13, resolve:

CAPÍTULO I
DA ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Art. 1º Instituir o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI do Ministério 
Público Federal  -  MPF,  em alinhamento com o Planejamento Estratégico  Institucional  -  PEI,  para  o 
período 2012-2020, na forma estabelecida no Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação constante 
do Anexo I desta Portaria.

§ 1º As regras dispostas nesta Portaria constituem as diretrizes estratégicas que nortearão a 
tecnologia da informação e comunicação no MPF até 2020.

§ 2º Todas as ações,  projetos,  planos,  indicadores e metas de gestão da tecnologia da 
informação e comunicação no MPF deverão estar  alinhados às diretrizes  estratégicas  estabelecidas 
nesta Portaria.

Art.  2º As diretrizes estratégicas da área de tecnologia da informação e comunicação do 
MPF são:

I  -  priorizar  as  iniciativas  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação  e  alinhá-las  aos 
objetivos estratégicos da Instituição;

II  -  permitir  que  a  área  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação  tenha  um 
posicionamento claro em relação aos clientes internos e externos;

III - alinhar a arquitetura de tecnologia da informação e comunicação às necessidades da 
Instituição;

IV - definir políticas, normas e procedimentos de tecnologia da informação e comunicação 
comuns  às  Unidades  Gestoras  do  MPF,  a  fim  de  proporcionar  maior  padronização  e  garantir  o  
alinhamento das ações de tecnologia da informação aos objetivos estratégicos do MPF; e

V  -  definir  um  modelo  que  determine  regras  claras  para  a  atuação  dos  servidores  de 
tecnologia da informação e comunicação no âmbito do MPF, de forma a proporcionar maior integração 
entre  as  Unidades  Gestoras  do  MPF,  priorizando  ações  nacionais  alinhadas  com  os  objetivos 
estratégicos.

Art.  3º  A identidade  estratégica  em que se  baseia  o  PETI  do  MPF é  constituída  pelos 
seguintes componentes:

I  -  Missão: prover com excelência soluções de tecnologia da informação e comunicação 
para o cumprimento da missão institucional do MPF;

II - Visão de futuro: até 2020, que a área de tecnologia da informação e comunicação seja 
reconhecida pela excelência de seus serviços e soluções, com atuação nacional unificada e consolide-se 
como área estratégica para o MPF;

III - Atributos de valor para a área de tecnologia da informação e comunicação do MPF: 
ética,  excelência,  efetividade,  integração,  transparência,  compromisso,  inovação,  sustentabilidade, 
respeito às pessoas; e

IV - dezesseis objetivos estratégicos de tecnologia da informação e comunicação.



Art.  4º  Os  objetivos  estratégicos  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação  estão 
distribuídos em três perspectivas e treze temas, conforme elencados abaixo:

I - Perspectiva Aprendizado e Crescimento:

a) tema 13 - Pessoas:
1. OETI 15: Atrair, capacitar, motivar e reter talentos.
b) tema 12 - Conhecimento:
1. OETI 16: Construir, reter e compartilhar o conhecimento na Instituição.

II - Perspectiva Processos Internos:

a) tema 11 - Estrutura Organizacional:
1. OETI 14: Fomentar uma estrutura organizacional que possibilite uma atuação estratégica 

da tecnologia da informação.
b) tema 10 - Arquitetura:
1.  OETI  13:  Promover  e  garantir  a  arquitetura  de  tecnologia  da  informação  de  forma 

unificada.
c) tema 9 - Governança:
1. OETI 12: Promover a gestão da tecnologia da informação integrada em âmbito nacional.
d) tema 8 - Segurança da Informação:
1. OETI 11: Garantir a segurança da informação integral.
e) tema 7 - Eficiência Operacional:
1. OETI10: Otimizar a relação custo/benefício de tecnologia da informação.
f) tema 6 - Inovação:
1. OETI 9: Desenvolver soluções de forma unificada e colaborativa; e
2.  OETI  8:  Promover  a  evolução  contínua  de  processos  e  soluções  de  tecnologia  da 

informação, agregando valor à atuação institucional.
g) tema 5 - Comunicação e Colaboração:
1. OETI 7: Assegurar um processo de comunicação ágil e eficaz que favoreça a atuação 

integrada; e
2. OETI 6: Fortalecer a imagem de integração da TI Nacional.
h) tema 4 - Orçamento:
1.  OETI 5:  Assegurar  a transparência do orçamento de tecnologia da informação e sua 

aplicação em projetos alinhados à estratégia institucional.
i) tema 3 - Gestão de Demandas:
1. OETI 4: Garantir um processo de gestão de demandas eficiente e transparente.

III - Perspectiva Clientes:

a) OETI 1: Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a 
estratégia; 

b) tema 2 - Clientes Externos:
1. OETI 3: Prover soluções tecnológicas para viabilizar parcerias com instituições públicas e 

privadas.
c) tema 1 - Clientes Internos:
1. OETI 2: Atender as expectativas de tempo e qualidade acordadas com o cliente.

Parágrafo  único.  Os indicadores dos objetivos  estratégicos  de tecnologia  da informação 
constam no Anexo II desta Portaria.

Art. 5º Compete ao  Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação promover as 
atividades de planejamento e gestão de tecnologia da informação e comunicação do MPF e as demais 
ações decorrentes desta Portaria.



Art.  6º  Compete  aos  coordenadores  de  informática  das  Unidades  Gestoras  do  MPF 
promover  ações necessárias  à consecução das iniciativas estratégicas  e a  gestão de tecnologia  da 
informação e comunicação no âmbito de cada unidade.

CAPÍTULO II
DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Art.  7º  As  ações definidas  no  PETI  poderão  ser  transformadas em projetos,  que  serão 
executados até 2020, por meio do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.

§  1º  O  PDTI  deverá  incluir  as  iniciativas  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação 
derivadas do PEI, dos mapas temáticos dos órgãos do MPF, dos painéis de contribuição dos órgãos do 
MPF, do PETI; e as ações de tecnologia da informação e comunicação de naturezas tática e operacional 
das Unidades Gestoras do MPF.

§ 2º Os coordenadores  de informática das Unidades Gestoras do MPF deverão prestar 
todas as informações necessárias à elaboração do PDTI, bem como promover o acompanhamento dos 
projetos sob sua responsabilidade.

Art. 8º O PDTI será elaborado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
-  STIC, em conjunto com o Grupo Técnico de Tecnologia da Informação e Comunicação -  GTTI,  e 
submetido para parecer do Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação - SETI.

Parágrafo único. Após a manifestação do SETI, o PDTI deverá ser submetido à aprovação 
do Secretário-Geral.

Art. 9º O PDTI deverá contemplar um biênio e ser elaborado anualmente.

§ 1º Ao final de cada exercício será realizada a avaliação da execução do PDTI.

§ 2º A inclusão de novas ações e projetos no PDTI deverá seguir um fluxo de gestão de 
demandas a ser formalizado e aprovado pelo Secretário-Geral.

CAPÍTULO III
DO MODELO DE ATUAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Art.  10.  O  modelo  de  atuação  da  área  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação  é 
baseado na atuação integrada de forma nacional, a fim de promover agilidade na prestação de serviços e 
alinhamento às necessidades da Instituição.

Art.  11.  A gestão  da  tecnologia  da  informação  e  comunicação  é  organizada  em  três 
dimensões principais:

I  -  Gestão  Nacional:  proporciona  políticas  nacionais  para  o  desempenho  uniforme  dos 
profissionais de tecnologia da informação, gestão segura e democrática de projetos de valor no âmbito 
nacional, central de serviços unificada com gestão do atendimento, processo contínuo de saneamento de 
problemas e um Centro de Serviços Compartilhado - CSC, que consolida a infraestrutura tecnológica, 
propiciando redução de custos e continuidade da operação;

II  -  Centros  de  Excelência:  estruturas  descentralizadas  com  especialização  em  diferentes 
segmentos de tecnologia da informação, propiciando a sinergia dos profissionais da área e agilidade no 
desenvolvimento de soluções inovadoras; e

III - Unidades: captação dos requisitos locais para serem contemplados nas soluções nacionais, 
relacionamento local com os clientes internos e manutenção da infraestrutura local em consonância com 
as políticas estabelecidas pela Gestão Nacional.

CAPÍTULO IV



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A STIC será responsável pela implantação e acompanhamento do PETI, do PDTI e 
da Governança de TI no âmbito do MPF.

Parágrafo único.  Compete aos coordenadores de informática das Unidades Gestoras do 
MPF fornecer as informações das atividades em andamento na respectiva unidade.

Art. 13. As versões atualizadas dos documentos constantes do PETI e do PDTI deverão ser 
publicadas.

Art. 14. Compete ao Secretário-Geral do MPF dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação do 
disposto nesta Portaria, sendo os casos omissos decididos pelo Procurador-Geral da República.

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS

Publicado no DMPF-e nº 115 de 16/08/2013, Administrativo, página 01.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/45534/DMPF-ADMINISTRATIVO-2013-08-15.pdf?sequence=1


Anexo I da Portaria PGR/MPF nº 560/2013

Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação



Anexo II da Portaria PGR/MPF nº 560/2013 

Indicadores dos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação

I - Perspectiva Aprendizado e Conhecimento

a) Tema 13 - Pessoas

OETI 15: Atrair, capacitar, motivar e reter talentos.
Descrição: Prestar permanente atenção ao clima organizacional, mantendo um ambiente que estimule o 
crescimento  profissional  e  pessoal,  por  meio  da  capacitação,  da  valorização  da  carreira  e  do 
envolvimento e da participação constantes.

Indicador Índice de rotatividade de funcionários de TI
Propósito Medir o grau de evasão de servidores da área de TI do MPF
Unidade 

Responsável
Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação Gestor Secretário de Tecnologia da 

Informação e Comunicação

Indicador Média de horas oferecidas de treinamento por servidor de TI
Propósito Medir o número de horas de treinamento por servidor da área de TI
Unidade 

Responsável
Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação Gestor Secretário de Tecnologia da 

Informação e Comunicação

b) Tema 12 - Conhecimento

OETI 16: Construir, reter e compartilhar o conhecimento na instituição.
Descrição: Implementar  e  prover  ferramentas  e  metodologias  de  retenção  de  informações  que 
agreguem valor ao conhecimento na Instituição.

Indicador  Índice de publicação de documentação das soluções nacionais de TI
Propósito Verificar o índice de documentação das soluções nacionais de TI
Unidade 

Responsável Escritório de Governança Gestor Gestor do Escritório de Governança

Indicador Percentual de horas de treinamento com instrutoria interna realizada
Propósito Verificar a participação da instrutoria interna sobre o total de treinamentos realizados
Unidade 

Responsável Escritório de Governança Gestor Gestor do Escritório de Governança

II - Perspectiva Processos Internos

a) Tema 11 - Estrutura Organizacional

OETI14: Fomentar uma estrutura organizacional que possibilite uma atuação estratégica da TI.
Descrição: Estabelecer uma estrutura organizacional que favoreça a proximidade da equipe técnica com 
os clientes internos e a agilidade na prestação dos serviços, sem prejuízo da centralização das diretrizes 
estratégicas e de uma governança nacional.

Indicador Percentual de implantação da nova estrutura
Propósito Medir o estágio de implantação da nova estrutura organizacional da área de TI
Unidade 

Responsável
Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação Gestor Secretário de Tecnologia da 

Informação e Comunicação

Indicador Percentual de profissionais de TI atuando em suas atribuições definitivas na nova 
estrutura

Propósito Medir o estágio de implantação da nova estrutura organizacional da área de TI
Unidade 

Responsável
Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação Gestor Secretário de Tecnologia da 

Informação e Comunicação



b) Tema 10 - Arquitetura

OETI13: Promover e garantir a arquitetura de TI de forma unificada.
Descrição: Propor um modelo de arquitetura de TI para a instituição e promover a sua adoção por todas 
as Unidades Gestoras do MPF.

Indicador Índice de adesão aos padrões de arquitetura definidos
Propósito Medir o grau de adesão das Unidades Gestoras aos padrões de arquitetura definidos
Unidade 

Responsável Escritório de Governança Gestor Chefe do Escritório de Governança

c) Tema 9 - Governança

OETI 12: Promover a gestão da TI integrada em âmbito nacional.
Descrição: Desenvolver  e  implementar  processos,  controles  e  padrões,  adotando  as  práticas 
consagradas de governança,  para realizar a gestão de TI  em âmbito nacional,  garantindo o uso de 
recursos alinhado aos objetivos estratégicos institucionais.

Indicador Índice de adoção dos processos de governança nas Unidades Gestoras
Propósito Medir o grau de adoção dos processos de governança nas Unidades Gestoras
Unidade 

Responsável Escritório de Governança Gestor Chefe do Escritório de Governança

d) Tema 8 - Segurança da Informação

OETI 11: Garantir a segurança da informação integral.
Descrição: Promover o conceito de que a segurança da informação é de responsabilidade de todos na 
instituição e difundir e implantar as melhores práticas voltadas para a preservação da continuidade dos 
serviços e da confidencialidade e da integridade das informações.

Indicador Percentual de implementação de normas e procedimentos de Segurança da 
Informação (PSI) previstos.

Propósito Verificar o grau de conformidade da área de TI com as recomendações constantes do 
Plano de Segurança Institucional para a segurança da informação

Unidade 
Responsável Segurança da Informação Gestor Gestor de Segurança da 

Informação

e) Tema 7 - Eficiência Operacional

OETI 10: Otimizar a relação custo/benefício de TI.
Descrição: Reduzir sistematicamente o custo de sustentação das soluções de tecnologia da informação, 
de forma que ele passe a representar uma fatia menor sobre o orçamento total da área, restando mais 
recursos para investimento em inovação.

Indicador: Percentual do custo de sustentação das soluções de TI

Propósito Medir quanto do orçamento total da área de TI está destinado à manutenção dos 
serviços

Unidade 
Responsável Escritório de Governança Gestor Gestor do Escritório de 

Governança

f) Tema 6 - Inovação

OETI 9: Desenvolver soluções de forma unificada e colaborativa.
Descrição: Empreender esforços para que as novas soluções de tecnologia da informação possam 
contemplar as necessidades de um maior número de unidades do MPF e tenham seu uso disseminado 
pela Instituição.

Indicador Percentual de projetos nacionais em relação ao total de projetos
Propósito Medir o percentual de desenvolvimento de soluções nacionais
Unidade 

Responsável Escritório de Projetos Gestor Chefe do Escritório de Projetos



OETI 8: Promover  a evolução contínua de processos e soluções de TI,  agregando valor  à atuação 
institucional.
Descrição: Assegurar que a evolução contínua dos processos e soluções de TI esteja voltado para o 
aperfeiçoamento da atuação institucional e para a preservação da continuidade dos serviços.

Indicador Percentual de satisfação dos clientes de TI com os serviços prestados pela TI
Propósito Medir o grau de satisfação dos clientes com os serviços prestados pela área de TI
Unidade 

Responsável Escritório de Governança Gestor Chefe do Escritório de Governança

g) Tema 5 - Comunicação e Colaboração

OETI 7: Assegurar um processo de comunicação ágil e eficaz que favoreça a atuação integrada.
Descrição: Comunicar  as  informações  de  TI  de  forma  ágil  e  objetiva  que  permita  a  sinergia  e  a 
integração entre as equipes de TI de todo o MPF e promova o fortalecimento da ideia da TI Nacional.

Indicador Percentual de implementação do processo de comunicação integrada 
Propósito Medir o grau de implantação do processo de comunicação integrada
Unidade 

Responsável Escritório de Governança Gestor Chefe do Escritório de Governança

OETI 6: Fortalecer a imagem de integração da TI Nacional.
Descrição: Disseminar e sedimentar a política de integração da área de tecnologia da informação (TI 
Nacional)  por  todas as unidades do MPF,  com o objetivo de proporcionar um ambiente de trabalho 
favorável à colaboração e à unificação.

Indicador Índice de adoção de soluções nacionais de TI do MPF

Propósito Medir o grau de adoção de soluções nacionais por parte das Unidades Gestoras do 
MPF

Unidade 
Responsável Escritório de Governança Gestor Chefe do Escritório de Governança

Indicador Percentual de respostas positivas da pesquisa de percepção da TI Nacional
Propósito Medir o grau de percepção da TI Nacional
Unidade 

Responsável Escritório de Governança Gestor Chefe do Escritório de Governança

h) Tema 4 - Orçamento

OETI  5: Assegurar  a  transparência  do  orçamento  de  TI  e  sua  aplicação  em  projetos  alinhados  à 
estratégia institucional.
Descrição: Orientar os gastos de tecnologia da informação prioritariamente para as ações alinhadas com 
o planejamento estratégico  institucional  e  para  os  investimentos  definidos  em políticas  aprovadas e 
publicadas.

Indicador Percentual de orçamento para iniciativas definidas em políticas ou projetos 
estratégicos

Propósito Medir o percentual do orçamento de TI que está sendo utilizado em projetos 
estratégicos e em iniciativas previstas em políticas

Unidade 
Responsável Escritório de Governança Gestor Chefe do Escritório de Governança

Indicador Percentual de cumprimento do orçamento previsto sobre o realizado
Propósito Medir a capacidade de execução do orçamento previsto para o exercício
Unidade 

Responsável Escritório de Governança Gestor Gestor do Escritório de Governança



i) Tema 3 - Gestão de Demandas

OETI 4: Garantir um processo de gestão de demandas eficiente e transparente.
Descrição: Definir  um  processo  de  gestão  de  demandas  célere  e  transparente,  que  permita  o 
acompanhamento das solicitações, e que estabeleça as responsabilidades dos atores envolvidos e nivele 
as expectativas da área de TI e dos clientes internos.

Indicador Percentual de demandas atendidas de acordo com os critérios definidos no processo 
de gestão de demandas

Propósito Verificar se o atendimento das demandas tem seguido o fluxo definido no processo de 
gestão de demandas

Unidade 
Responsável Escritório de Projetos Gestor Chefe do Escritório de Projetos

III – Perspectiva Clientes

a) OETI 1: Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia
Descrição: Assegurar  o  aprimoramento  dos  serviços  de  TI  e  de  comunicação,  orientados  para  a 
realização  dos  objetivos  estratégicos,  valorizando  a  inovação  e  a  qualidade,  por  meio  da 
institucionalização de comitê  estratégico de TI  integrado por  membros  e servidores.  Nesse  objetivo, 
dentre outros fatores, deve-se desenvolver:

1. planejamento estratégico de TI;
2. política nacional de TI;
3. governança de TI;
4. sistemas de informação institucionais, corporativos e integrados;
5. sistemas de informação gerenciais e de apoio à decisão; e
6. sistemas estratégicos (processo eletrônico, Sistema Único).

Indicador Implementação do Planejamento Estratégico de TI
Propósito Estimular o alcance das metas propostas no Planejamento Estratégico de TI do MPF
Unidade 

Responsável
Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação Gestor Secretário de Tecnologia da Informação 

e Comunicação

b) Tema 2 - Clientes Externos

OETI 3: Prover soluções tecnológicas para viabilizar parcerias com instituições públicas e privadas.
Descrição: Garantir as soluções tecnológicas necessárias para viabilizar as parcerias com instituições 
públicas e privadas.

Indicador Percentual de demandas atendidas por meio de parcerias com outros órgãos
Propósito Medir o atendimento às demandas que exigem parcerias com outros órgãos
Unidade 

Responsável
Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação Gestor Secretário de Tecnologia da Informação 

e Comunicação

c) Tema 1 - Clientes Internos

OETI 2: Atender as expectativas de tempo e qualidade acordadas com o cliente.
Descrição: Criar mecanismos objetivos de medição do atendimento das expectativas do usuário em 
relação às suas solicitações à área de TI. Para o caso de projetos, deverá ter documento que conte com 
cronograma e relação de produtos que serão entregues, e requisitos que serão atendidos, assinados 
pelas partes envolvidas. Esse documento irá nortear o processo de aceite das entregas do projeto, que 
deverá ser formalizado pelo cliente. Para o caso de serviços, a área de TI deverá possuir catálogo de 
serviços  publicado,  no qual  conste  o  acordo  de  nível  de serviço  (SLA)  para cada  um dos serviços 
prestados.

Indicador Percentual de Acordos de Nível de Serviço (ANS) definidos

Propósito Definir Acordos de Nível de Serviço para os serviços constantes do catálogo de 
serviços

Unidade 
Responsável Central de Serviços Gestor Chefe da Central de Serviços



Indicador Percentual de atendimentos dentro do Acordo de Nível de Serviço definido

Propósito Medir o percentual de atendimentos dentro do Acordo de Nível de Serviço 
estabelecido

Unidade 
Responsável Central de Serviços Gestor Chefe da Central de Serviços

Indicador Percentual de projetos finalizados dentro do prazo previsto e com os requisitos 
atendidos

Propósito Medir o percentual de projetos finalizados dentro do prazo previsto e com os 
requisitos atendidos

Unidade 
Responsável Escritório de Projetos Gestor Chefe do Escritório de projetos


