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1. Apresentação 

O principal propósito do presente documento é apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI) do Ministério Público Federal (MPF) para o biênio 2015/2016, compreendendo as ações da área de 
tecnologia da informação e comunicação da Instituição, composta pelo órgão central de coordenação da 
área, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, situada na Procuradoria Geral da República, 
e pelas coordenadorias de tecnologia da informação e comunicação situadas nas procuradorias regionais da 
República e procuradorias da República nas unidades da federação. 

O PDTI ora apresentado é uma continuidade do processo de planejamento e gestão de TIC no âmbito do 
Ministério Público Federal e, para a sua perfeita compreensão, é recomendável a leitura dos PDTIs 
anteriores, disponíveis na página http://www.modernizacao.mpf.mp.br/planejamento-estrategico-de-
tecnologia-da-informacao/plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-pdti. 

A elaboração do PDTI fez parte do escopo do Projeto de Modernização da Gestão Administrativa (PMGA) do 
Ministério Público Federal que, em sua primeira fase, teve como principal produto o Planejamento 
Estratégico Institucional (PEI) 2011/2020. A fase seguinte, denominada de Desdobramento da Estratégia 
Institucional, foi marcada pela elaboração dos planejamentos temáticos para o MPF, no qual duas etapas 
foram dedicadas à área de tecnologia da informação. A primeira foi destinada à construção do Planejamento 
Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), sucedida pela elaboração do presente documento, o PDTI. 

A estratégia de tecnologia da informação, materializada no PETI, apresenta os direcionadores tecnológicos 
da instituição, entretanto, há a necessidade de traduzir a estratégia em ação. Com essa função surge o PDTI, 
com o propósito de desdobrar a estratégia em ações e projetos para um horizonte de dois anos, com 
revisões anuais. A publicação regular do PDTI representa um acordo de resultados permanente da área de 
tecnologia da informação com a Instituição. 

 
Figura 1 - Relação entre PEI, PETI e PDTI 
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2. Metodologia 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI é reconhecidamente uma boa prática para gestão e 
governança que visa o planejamento e diagnóstico para administração dos recursos tecnológicos e 
otimização dos processos de trabalho com o objetivo de garantir o melhor investimento possível em 
consonância com os objetivos da instituição. 

Não obstante, é também uma obrigação legal, conforme recomendações de órgãos de controle como o TCU 
(Acórdão 2094/2004 item 9.1.1), SLTI/MP (portaria nº2/2010) e CNJ (Resolução nº90/2009), dentre outros. 

A presente edição do Plano Diretor de Tecnologia da Informação contempla o biênio 2015/2016. A fim de 
continuamente aprimorar a forma de gestão das ações previstas no PDTI, permitindo um amadurecimento 
deste instrumento gerencial, o PDTI foi organizado em seis capítulos, sendo que os três primeiros tratam da 
apresentação, metodologia e ações de governança que servem de embasamento teórico para o 
entendimento desse documento. Os três capítulos seguintes detalham o Planejamento Orçamentário, o 
Quadro de Pessoal e o Planejamento das Ações de TIC. 

Vale ressaltar que o capítulo sobre o Quadro de Pessoal está sendo apresentado junto com o PDTI nesta 
versão com o intuito de dar mais transparência quanto à alocação de pessoal e capacidade de produção das 
áreas de TIC do MPF, em especial, detalhando as estruturas de Centro de Serviços Compartilhados - CSCs, 
que tratam da sustentação de serviços nacionais e mantém alocada parte da mão de obra disponível da TI, e 
os Centros de Excelência - CEs, que foram constituídos em dezembro de 2015 para otimizar o 
desenvolvimento nacional de soluções de TIC. 

O levantamento de necessidades de TIC, das diversas áreas do MPF, segue o processo de gestão de 
demandas descrito a seguir. 

 Gestão de Demandas 2.1.

A primeira versão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal teve como 
principal qualidade a possibilidade de se reunir, pela primeira vez, todas as iniciativas e ações de tecnologia 
da informação em curso na Instituição. Para tal, todas as necessidades de TI constantes do Planejamento 
Estratégico Institucional, dos mapas temáticos, dos painéis de contribuição, bem como as ações planejadas 
e/ou em andamento nas unidades gestoras, foram incluídas no PDTI, sem que houvesse a possibilidade de 
se confrontar as demandas com a capacidade de entrega da área ou de se aplicar algum critério de 
priorização.  

Assim, na primeira versão, como forma de fazer com que todas as unidades gestoras se reconhecessem no 
PDTI, e considerando que quando da elaboração do Plano uma série de ações já estava em curso, optou-se 
por incluí-las todas no documento, sem qualquer análise de pertinência ou de alinhamento, tendo tão 
somente sido suprimidas as duplicidades e as sobreposições de esforços. Apenas para as demandas 
derivadas do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, sobre as quais a área de TI teve maior 
controle, foi possível estabelecer um critério baseado em complexidade e benefício, e distribuí-las ao longo 
dos dois anos de PDTI de uma forma mais equilibrada, levando-se em consideração a relevância das 
iniciativas. 

Essa estratégia de construção do PDTI, embora tenha sido considerada apropriada para a produção de uma 
primeira versão do documento, prestou-se apenas para tal, e não poderá ser aplicada nas revisões do Plano. 

Para as revisões posteriores, o MPF precisará enfrentar uma questão crucial para a área de TI de qualquer 
organização, seja ela pública ou privada, de pequeno, médio ou grande porte. A avalanche de demandas 
sobre a área de TI é sempre superior a sua capacidade de entrega e o enfrentamento dessa questão se dá 
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pelo estabelecimento de um processo de gestão de demandas formal e conhecido por toda a Instituição, 
que exima a área de TI da responsabilidade sobre a decisão do que fazer e do que não fazer, e com qual 
prioridade fazer. 

Essa questão é ainda mais crucial para o MPF, que tem abrangência nacional, e uma equipe de TI 
geograficamente dispersa e administrativamente vinculada a várias estruturas. Essa preocupação está 
expressa no mapa estratégico de TI do MPF, no objetivo estratégico de TI nº 4, cuja declaração é “garantir 
um processo de gestão de demandas eficiente e transparente”. O referido objetivo estratégico deu origem 
a iniciativa T1.2 - Padronizar o processo de gestão de demandas.  

Para fazer frente à questão da gestão de demandas de TI, a Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, por intermédio de sua Assessoria Técnica, propôs um método para apresentação e aprovação 
de demandas de TI no âmbito do MPF, baseado em um formulário e um fluxo de tramitação de solicitações. 

O novo método de apresentação e de aprovação de demandas de TIC no MPF foi sancionado pelo 
Secretário-Geral, juntamente com a primeira versão do PDTI (2013/2014). Ele se inicia pelo Formulário de 
Apresentação de Demandas de TIC, que se encontra disponível online no endereço: http://pesquisa-
tic.mpf.mp.br/limesurvey/index.php/631532/lang-pt-BR 

O fluxo de gestão de demandas representa o processo, que deve ser continuamente revisado e está 
disponível para consulta no site http://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/governanca-
stic/processos/demandas/index.html.   

Para facilitar o entendimento, uma versão simplificada deste fluxo é apresentada junto com este PDTI. 
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Fluxo Simplificado das demandas de TIC  

Figura 2 – Fluxo de Demandas Simplificado 
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 Acompanhamento e Execução do PDTI 2.2.

O acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação é de responsabilidade da Assessoria 
Técnica da STIC, subordinada diretamente ao Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação. A 
metodologia está em constante busca de melhorias mas estabelece um conjunto mínimo de informações 
que deverão ser cadastradas para cada um dos projetos:  

1. Cadastro dos projetos no Sistema Channel; 

2. identificação da fase em que cada projeto se encontra; 

3. cadastro dos marcos para os projetos, com previsão de início e término para cada marco; e 

4. padronização de nomes, dados classificatórios e lançamentos no Sistema Channel. 

Apesar de a atualização cadastral ser um fator importante e verificado através de rotina automática, para o 
biênio 2015/2016 a proposta de acompanhamento da execução do PDTI tem um foco maior na qualidade 
das informações apresentadas, procurando associar a capacidade de entrega com a mão de obra 
disponível e projetos em andamento, além de garantir um controle maior sobre prazos, atrasos e 
antecipações. 

Para isso, foi desenvolvida uma ferramenta de BI – Bussiness Inteligence, disponível no endereço 
http://bi2.mpf.mp.br/ que disponibiliza relatório eletrônico para facilitar o acompanhamento das 
demandas cadastradas, onde é possível realizar filtros para recuperar as informações relevantes conforme 
o contexto desejado. 

Também foi elaborado um relatório de análise de demandas, que deve passar a integrar o PDTI, na medida 
em que novas demandas surgirem e forem aprovadas e priorizadas conforme o fluxo.  

 

2.2.1. Revisões do PDTI 

Cada edição do Plano Diretor de Tecnologia da Informação contempla um biênio, com previsão de 
atualização anual. Porém, é necessário atender diversas demandas que surgem ao longo do período de 
vigência do PDTI, algumas são demandas externas como Portarias do CNMP ou recomendações do TCU, 
sobre as quais o MPF não tem controle de prazos para recebimento, e outras internas, que não puderam 
ser previstas durante o período de elaboração do PDTI mas que são relevantes e passíveis de serem 
atendidas. Com isso, o processo de gestão de demandas e as alterações no PDTI são consideravelmente 
dinâmicos e, portanto, demandam um instrumento mais célere de aprovação, alteração e publicação. 

Por isso, para o biênio 2015/2016, somente a formalização inicial do PDTI será mantida por meio de 
Portaria da Secretaria Geral. As revisões e alterações subsequentes serão publicadas na internet 
diretamente como apêndices, conforme aprovação e priorização seguindo o fluxo de demandas onde 
constarão as assinaturas das autoridades competentes. Até o mês de novembro de 2015, será elaborado 
relatório com atualização do planejamento de 2016 para nova publicação do PDTI por meio de Portaria da 
Secretaria Geral. 
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3.  Ações de Governança de TIC 

 SETI – Subcomitê de TIC 3.1.

O Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação (SETI), criado pela Portaria 733/2011, tem como 
intuito atuar como instância consultiva no estabelecimento de prioridades e diretrizes para a tecnologia da 
informação. Cabe ao SETI, conforme o Artigo 20, Portaria 733/2011 (Alterada pela Portaria 865/2013): 

I - propor as políticas e diretrizes de tecnologia da informação alinhadas aos objetivos estratégicos institucionais; 

II - propor o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação; 

III - emitir parecer sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação proposto pela STIC ou eventuais Grupos Técnicos; 

IV - emitir parecer sobre as recomendações de prioridades dos investimentos em tecnologia da informação, propostas 
pela STIC ou eventuais Grupos Técnicos; 

V - emitir parecer sobre as prioridades sugeridas pela STIC ou eventuais Grupos Técnicos para execução de projetos de 
tecnologia da informação; 

VI - emitir parecer sobre as propostas de padrões de funcionamento, integração, qualidade e segurança para os serviços 
e produtos de tecnologia da informação emitidas pela STIC ou eventuais Grupos Técnicos; e 

VII - emitir parecer sobre as propostas de diretrizes para a aquisição de bens e contratação de serviços de tecnologia da 
informação emitidas pela STIC ou eventuais Grupos Técnicos. 

O calendário de reuniões, os editais e as atas das reuniões são publicados periodicamente no endereço 
abaixo, acessível pela internet. 

http://www.modernizacao.mpf.mp.br/sige/subcomite-de-tecnologia-da-informacao/pautas-e-atas-de-
reuniao  

 

 

Para o ano de 2015 estão previstos quatro reuniões ordinárias.  

Até 2013

4 Reuniões Ordinárias

1 Reunião Extraordinária

Principais Assuntos

- Panorama da TI do MPF, avaliação e homologação
do Planejamento Estratégico de TI;

- Processo Judicial Eletrônico (PJE): panorama e
integração com o Único Audiências judiciais por
teleconferência/videoconferência;

- Projeto Nacional de Sala de Oitivas;

- Serviços em nuvem;

- Uso de dispositivos móveis (tablets);

- Expansão da área de armazenamento local e da
solução de cópias de segurança (backup) para os
processos digitais;

- Tramitação eletrônica de inquéritos policiais;
- Tramitação eletrônica de procedimentos
administrativos, inquéritos civis públicos e
procedimentos investigatórios criminais;
- Processo eletrônico: compatibilização das
Resoluções (em tramitação) do Conselho Superior do
MPF e do Conselho Nacional do Ministério Público;

- Panorama da política de segurança da informação;
- Política de alocação de recursos humanos de TI;
- Elevação do Índice de Governança de TI no MPF
apurado pelo TCU;

- Treinamento na utilização do Sistema Único para
Membros e servidores do MPF;

- Novos certificados digitais do MPF;

- Videoconferência entre MPF e Justiça Federal;

- Plano Diretor de TI 2013-2014;

- Business Intelligence (BI) do MPF.

2014

2 Reuniões Ordinárias

Principais Assuntos

- Situação da TI no MPF e alocação de pessoal  de 
tecnologia da informação;

- Plano Diretor de TI 2013-2014: situação, propostas 
de alteração e novos projetos;

- Política de comunicação aos usuários de problemas 
técnicos identificados pela STIC;

- Política de centralização dos diversos sistemas e 
aplicativos usados no MPF;

- Pesquisa de Satisfação com a TIC;

- Relatórios sobre os eventos: IV Mostra de 
Tecnologia da Informação e Prêmio CNMP.

2015

2 Reunião Ordinária

Principais Assuntos

- Processo Eletrônico e MNI;

- Resultados da Pesquisa de Avaliação com a TIC: 
pontos fortes/fracos e açoões a serem tomadas;

- Criação de grupo técnico de TIC: proposição de 
solução para Outsourcing;

- Nova Governança do Sistema Único;

- Centros de Excelência - Projetos em andamento;

- Centros de Serviços Compartilhado - CSC - Serviços 
e Unidades participantes;

- Contratação de Telefonia Móvel, Outsourcing de 
Impressão e Big Data;

- Utilização de armazenamento em nuvem pública 
para documentos não sigilosos;

- GTTI e proposta de Política de Pessoal de TIC;

- Processo Eletrônico / Integrações com Tribunais;

- Catálogo Nacional de Serviços;

- Portal de Gerenciamento dos Serviços;

- Plano Diretor de TI 2015-16;
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Visão 

Até 2020, ser reconhecida pela excelência de seus serviços 
e soluções de tecnologia da informação e comunicação, 
com atuação nacional unificada e consolidar-se como área 
estratégica para o Ministério Público Federal. 

Missão 

Prover com excelência soluções de tecnologia da 
informação e comunicação para o cumprimento 
da missão institucional do Ministério Público 
Federal. 

 

 

Figura 3 Calendário de Reuniões Previstas do SETI em 2015 

 

 

 PETI – Plano Estratégico de TIC 3.2.

3.2.1. Missão, Visão e Valores 

Valores 

Os valores traduzem os princípios e compromissos que norteiam a conduta dos integrantes da área de TI 
do MPF. 

� Ética 
� Excelência 
� Efetividade 
� Integração 
� Transparência 

� Compromisso 
� Inovação 
� Sustentabilidade 
� Respeito às pessoas 

�  
Mapa Estratégico de TI 
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Figura 4 – Mapa Estratégico de TIC 

 

3.2.2. Execução do PETI 

 

 
Figura 5 – Execução do PETI 
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 Portarias, Instruções Normativas e 3.3.
Políticas 

Dentre os diversos habilitadores para governança de TIC, este se refere aos mecanismos de comunicação 
implementados para transmitir a orientação e as instruções da administração. Este PDTI encontra-se 
alinhado à essas normas, que são listadas abaixo para referência e consulta. 

 

A lista completa, com acesso ao teor na íntegra de cada normativo, pode ser encontrada no sítio: 
https://wiki.mpf.mp.br/index.php5/STIC2:Normas  

 
  

• Política de Tecnologia da Informação nº 01/2011 - Regras para alocação e para renovação do parque de microcomputadores de 
mesa(desktops);

• Política de Tecnologia da Informação nº 01/2012 - Conjunto padrão de equipamentos servidores e de armazenamento para as 
procuradorias regionais da República e procuradorias da República; 

• Política de Tecnologia da Informação nº 01/2014 (Revoga a POLTI nº 02/2011) - Regras para alocação e para renovação do parque 
de equipamentos portáteis (notebooks, netbooks e tablets).

Políticas

•Instrução Normativa SG/MPF nº 1/2014 - Dispõe sobre os procedimentos de cópia de segurança e restauração de arquivos no 
âmbito do Ministério Público Federal.

•Instrução Normativa SG/MPF nº 2/2014 - Dispõe sobre a utilização dos serviços de videoconferência e transmissão de eventos 
institucionais no âmbito do Ministério Público Federal.

•Instrução Normativa SG/MPF nº 3/2014 - Dispõe sobre os processos de emissão de Certificados Digitais aos membros, servidores, 
equipamentos e aplicações do Ministério Público Federal.

•Instrução Normativa SG/MPF nº 7/2014 - Dispõe sobre a utilização do Portal de Vídeos Institucionais no âmbito do Ministério 
Público Federal.

•Instrução Normativa SG/MPF nº 8/2014 - Dispõe sobre a criação e forma de atuação do Centro de Serviços Compartilhados da 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal.

•Instrução Normativa SG/MPF nº 10/2014 - Dispõe sobre a política unificada de retenção de mensagens no sistema de correio 
eletrônico do Ministério Público Federal.

•Instrução Normativa SG/MPF nº 11/2014 - Dispõe sobre a política de senhas no Ministério Público Federal (alterada pela Portaria 
SG/MPF nº 1.210/2014).

•Instrução Normativa SG/MPF nº 01/2015 - Dispõe sobre a padronização da tecnologia de redes sem fio local do Ministério Público 
Federal.

Instruções Normativas

•Orientações aos Coordenadores de Tecnologia da Informação e Comunicação acerca dos procedimentos relativos aos serviços de 
telefonia;

•Parecer SEORI/AUDIN-MPU nº 2.648/2014 possibilita o recebimento das faturas de telefonia (fixa e móvel) em mídias (CD e/ou 
DVD);

•Orientações aos Coordenadores de Tecnologia da Informação e Comunicação acerca dos procedimentos recomendados em caso de 
Phishing;

•Orientações sobre inspeções do CNMP relacionadas a TI.

Orientações Técnicas

•Instrução Normativa de Contratações de Soluções de TIC, alinhado com a Resolução CNMP nº 102/2013;

•Instrução Normativa sobre Elaboração dos Planos de Continuidade de Negócio;

•Política sobre impressoras e outsourcing de impressão;

•Processo de gerenciamento de liberação e implantação, como norma de cumprimento obrigatório (Recomendação iGovTI do TCU);

•Processo de gerenciamento de incidentes, como norma de cumprimento obrigatório (Recomendação iGovTI do TCU);

•Melhorias no Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC, com mensurações periódicas

Normativos em elaboração
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4. Planejamento Orçamentário  

 Alinhamento com o PEI e o PETI  4.1.

Os seguintes objetivos estratégicos do Plano Estratégico Institucional são a base do planejamento orçamentário da TI: 

• OE 5. Assegurar a transparência e a qualidade do gasto e da gestão orçamentária 

• OE 6. Estabelecer prioridades claras na realização de investimentos 

Ainda, no PETI são acompanhados os indicadores abaixo detalhados. 

 
Código Nome do Indicador Fórmula Meta 

OETI 05.1 Percentual de orçamento para iniciativas definidas em políticas ou projetos 
estratégicos. 

(Orçamento para iniciativas definidas em políticas ou projetos 
estratégicos/Orçamento total)*100. 

55% em 2013, + 5 pp a cada ano, alcançando 90% 
em 2020. 

OETI 05.2 Percentual de cumprimento do orçamento previsto sobre o realizado. (Orçamento realizado / orçamento previsto)*100. 97,5% a cada ano. 

OETI 10.1 Percentual do custo de sustentação das soluções de TI. (Custos total de sustentação das soluções de TI/Orçamento 
total de TI)*100. 

Reduzir em 10% a cada ano. 

Tabela  - Indicadores do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 2012/2020. 
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 Custeio 4.2.
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Custeio 2014 

Fonte: STIC (Junho/2015)  
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Custeio 2015 

Fonte: STIC (Junho/2015) 
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 Investimento 4.3.

 

  



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015/2016 26 

 

Sistemas

Políticas
de TIC

Plano de Metas
3.871.793

Outras
Secretarias

Infraestrutura
12.586.536

Atendimento e Relacionamento
6.378.858

Finalidade

Atendimento e Relacionamento

Infraestrutura

Outras Secretarias

Plano de Metas

Políticas de TIC

Sistemas Corporativos

Sistemas Negociais

Investimento 2014 

Fonte: STIC (Junho/2015) 
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Investimento 2015 

Fonte: STIC (Julho/2015) 
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4.3.1. Aquisições e Contratações Nacionais 

Contratações/Aquisições em andamento (posição em 29/05/15) 
Tipo Código Nome das iniciativas ou projetos Expectativa de prazo para 

conclusão da licitação 
Nº Processo Adm. 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 

1350 Contratação de serviço de suporte técnico de alto nível para a 
infraestrutura do Sistema Único 

Já informada disponibilidade 
orçamentária, retornou do jurídico 
com nota técnica a ser observada. 
Última atualização - 13/04/2015 

1.00.000.004765/2014-77 

1313 Contratação de serviço de testes de invasão em sistemas Retornou do jurídico com nota 
técnica a ser observada. 
Última atualização - 22/04/2015 

1.00.000.006189/2014-01 

1515 Contratação de atualização de versão e de suporte técnico do 
software NetIQ Access Manager (software para portal de acesso 
seguro para aplicações nacionais do MPF) 

Jul/15 – em andamento 1.00.000.012643/2014-54 

A
te

n
d

im
e

n
to

 2014-52 Aquisição de softwares diversos para atender diferentes setores 
da PGR (CAR) - 2015 

Tramitando na SA 1.00.000.002315-2014-40 

CNTI13 Aquisição de Impressora térmica jul/15 1.00.000.005172/2014-28 

2015-08 Monitor de 27'' (Baixa ARP 55-B-2014 - CAR)  Realizando baixa de ARP 1.00.000.006366-2015-21 

2015-05 OutSourcing de Impressoras - Projeto Nacional (CAR) Jul/15  

Si
st

e
m

as
 

934 Contratação de Fábrica de Software Java - 2015 Fev/15 – sem tramitação desde 
27/11/14 

1.00.000.006405/2014-18 

1578 Contratação de empresa de desenvolvimento de software para 
demandas negociais do sistema BENNER 

Aguardando disponibilidade 
orçamentária 

1.00.000.005171/2014-83 

276 Contratação da sustentação do Sistema ASI WEB (módulos de 
almoxarifado, patrimônio) 

out/15 1.00.000.010157/2011-59 
Substituído por 
1.00.000.017854-2014-83 

 

Contratações/Aquisições em planejamento 
 Ano Código Nome das iniciativas ou projetos Prazo da STIC para entrega do TR à 

SA ou número do processo 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 

 
2

0
1

5 

 Aquisição de Capacidade de Armazenamento - 2015   

 Aquisição de novos switches e módulos para rede local da PGR - 2015   

 
Aquisição de solução de Nuvem Privada para o MPF Composta por Servidores e 
Software para Virtualização e Autoprovisionamento - 2015 

 

 Aquisição de solução de Rede Convergente para a PGR - 2015   

 Aquisição de solução de rede sem fio para a PGR  

1437 Aquisição Nacional de Cofres de Mídias 

1.00.000.002090-2015-11 
Enviado em 12/02 para a 
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES 
NACIONAIS ESTRATÉGICAS/SA, sem 
movimentação desde então 

 Aquisição Nacional de Racks para PRs e PRMs - 2015  

1458 
Contratação Nacional de Extensão de Garantia e Manutenção de Servidores de Rede, 
Armazenamento e Switches SAN no MPF 

 

 Fitas LTO e etiquetas (ARP DIPROD) PGR-00105439-2015 

2
0

1
6 

 Aquisição de ferramenta de análise computacional - 2016  

 
Aquisição de licenças da suíte básica de escritório para novos usuários (rede, arquivo, 
impressão, correio eletrônico e inventário) - 2016  

 Aquisição de software para portal de acesso seguro para aplicações nacionais do MPF  

 
Aquisição de solução de Nuvem Privada para o MPF Composta por Servidores e 
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Software para Virtualização e Autoprovisionamento - 2016 

 Aquisição de solução de segurança para proteção da rede  

 Aquisição de solução de segurança para proteção de aplicações  

 Contratação de fornecimento e atualização de novas licenças de antivírus TrendMicro  

A
te

nd
im

en
to

 e
 R

el
ac

io
na

m
en

to
 

20
15

 

 Aquisição de equipamentos de digitalização para Unidades - 2015  

 Aquisição de impressoras para Membros e Unidades - 2015  

 Aquisição de microcomputadores para membros e servidores ingressos - 2015  

 Aquisição de microcomputadores para novas PRMs - 2015  

 Aquisição de notebooks para membros ingressos - 2015  

330 Contratação da Nova Rede de Voz MPF - 2015  

901 Contratação de Atendimento de 1º nível de TIC para o MPF (Help Desk) dez/15 

1426 Contratação Nacional de Telefonia Móvel PGR-00281450-2013 

 Manutenção rede estruturada PGR (DITEL) 1.00.000.002181-2015-48 

20
16

 

  Aquisição de equipamentos de digitalização para Unidades - 2016   

  Aquisição de impressoras para Membros e Unidades - 2016  

  Aquisição de microcomputadores para membros e servidores ingressos - 2016   

  Aquisição de microcomputadores para novas PRMs - 2016  

  Aquisição de softwares diversos para atender diferentes setores da PGR (CAR) - 2016   

  Contratação da Nova Rede de Voz do MPF - 2016  

CNTI27 Contratação Nacional de Telefonia Fixa jul/16 

P
ol

ít
ic

as
 20

15
 

 
Aquisição para atendimento da Política de Tecnologia da Informação nº 01/2011 
(Alocação e renovação do parque de microcomputadores) - 2015  

 
Aquisição para atendimento da Político de Tecnologia da Informação nº 01/2012 
(Aquisição Nacional de Servidores de Rede para PRs e PRMs) - 2015  

 
Aquisição para atendimento da Política de Tecnologia da Informação nº 01/2012 
(Aquisição Nacional de dispositivos de armazenamento para PRs e PRMs) - 2015  

 
Aquisição para atendimento da Política de Tecnologia da Informação nº 01/2014 
(Alocação e renovação de equipamentos portáteis) - 2015  

20
16

  
Aquisição para atendimento da Política de Tecnologia da Informação nº 01/2011 
(Alocação e renovação do parque de microcomputadores) - 2016  

  
Aquisição para atendimento da Política de Tecnologia da Informação nº 01/2014 
(Alocação e renovação de equipamentos portáteis) - 2016   

Si
st

e
m

as
 20

15
 

 Aquisição de scanner de vulnerabilidade em aplicação - 2015   

1324 
Contratação de Sistema Informatizado de análise estatística e mineração de dados - 
2015 

 

1160 Contratação de solução de Gestão de Pessoas por Competências  

2
0

1
6 

 Aquisição de scanner de vulnerabilidade em aplicação - 2016  

 Contratação de Fábrica de Software Java - 2016  

 
Contratação de Sistema Informatizado de análise estatística e mineração de dados - 
2016  

ST
IC

 

2
0

1
5 

1737 Sala de oitivas 1.00.000.005736-2015-11 

 Baixa da Ata de Registro de Preço da contratação Gartner 1.00.000.005819-2015-01 
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 Aquisições Descentralizadas 4.4.

Posição da Reprogramação de Março/2015. Fonte: Plano de Metas. 

 

Unidades    

 Capital Corrente TOTAL 

PR/AC  R$         64.656,00   R$         1.190,00   R$            65.846,00  

PR/AL  R$           7.801,00   R$                      -     R$              7.801,00  

PR/AM  R$         78.396,00   R$                      -     R$            78.396,00  

PR/AP  R$           3.970,00   R$                      -     R$              3.970,00  

PR/BA  R$       110.694,00   R$         6.294,00   R$         116.988,00  

PR/CE  R$       114.592,00   R$         2.520,00   R$            63.572,00  

PR/DF  R$         31.860,00   R$                      -     R$            31.860,00  

PR/ES  R$         50.584,00   R$                      -     R$            50.584,00  

PR/GO  R$           8.285,00   R$         4.490,00   R$            12.775,00  

PR/MA  R$         16.562,00   R$                      -     R$            16.562,00  

PR/MG  R$       177.405,00   R$         6.255,00   R$         183.660,00  

PR/MS  R$         68.670,00   R$         8.000,00   R$            76.670,00  

PR/MT  R$         48.227,00   R$         8.279,00   R$            56.506,00  

PR/PA  R$       124.014,00   R$             748,00   R$         124.762,00  

PR/PB  R$       101.781,00   R$     102.609,00   R$         141.625,00  

PR/PE  R$         17.589,00   R$               50,00   R$            17.639,00  

PR/PI  R$         99.560,00   R$       76.243,00   R$         175.803,00  

PR/PR  R$       159.364,00   R$       15.900,00   R$         173.274,00  

PR/RJ  R$       118.925,00   R$             253,00   R$         119.178,00  

PR/RN  R$         35.520,00   R$       20.000,00   R$            55.520,00  

PR/RO  R$                        -     R$                      -     R$                           -    

PR/RR  R$         29.556,00   R$             590,00   R$            30.146,00  

PR/RS  R$         77.200,00   R$       28.000,00   R$         105.200,00  

PR/SC  R$       304.900,00   R$       21.000,00   R$         191.140,00  

PR/SE  R$         10.867,00   R$             850,00   R$            11.717,00  

PR/SP  R$       396.176,00   R$     402.380,00   R$         798.556,00  

PR/TO  R$         75.745,00   R$                      -     R$            75.745,00  

PRR/1º - DF  R$         41.300,00   R$                      -     R$            41.300,00  

PRR/2º - RJ  R$                        -     R$                      -     R$                           -    

PRR/3º - SP  R$                        -     R$       15.000,00   R$            15.000,00  

PRR/4º - RS  R$                        -     R$                      -     R$                           -    

PRR/5º - PE  R$         90.440,00   R$                      -     R$            90.440,00  

TOTAL  R$   2.464.639,00   R$     720.651,00   R$      2.915.735,00  
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 Investimento em Capacitação 4.5.

A capacitação dos servidores de TIC está regulado pela Portaria PGR nº198/2011, que regulamenta o 
programa de treinamento, desenvolvimento e educação do MPU. Anualmente é realizado o Levantamento 
de Necessidades de Treinamento, entre os meses de novembro e dezembro do ano anterior para 
planejamento  das ações no ano seguinte. 

 

Alinhado aos Objetivos Estratégicos Institucionais: 

OE 2. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores 

OE 5. Assegurar a transparência e a qualidade do gasto e da gestão orçamentária 
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Para 2015/2016 estão previstas as seguintes ações de treinamento, além daquelas indicadas pelas 
coordenadorias e subsecretarias de TIC. 

 
Nome da Ação Público-Alvo 

TEAL – Treinamento Experiencial ao Ar Livre Servidores de TIC 

Contratações de Produtos e Serviços de TIC Servidores de TIC 

(2016) Governança aplicada ao MPF  Servidores de TIC 

Sistema Channel – Nova metodologia de gestão de projetos (Ênfase na utilização de linha de 
base) 

Servidores de TIC 

LimeSurvey (Criação de formulários e pesquisas online) Usuários do MPF 

Gestão de Contratos  Servidores de TIC 

Programa de ambientação dos novos servidores da PGR Novos servidores 

Gestão na Administração Pública Coordenadores/Subsecretários da STIC 

Comunicações eficazes Coordenadores/Subsecretários da STIC 
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4.5.1. Alinhamento com o PEI e o PETI 

Objetivos estratégicos do PEI: 

• OE 2. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores 

• OE 3. Assegurar a atratividade das carreiras do MPF 

• OE 6. Estabelecer prioridades claras na realização de investimentos 

Os investimentos em capacitação estão alinhados com objetivos estratégicos claros e relevantes, conforme 
demonstrado na tabela abaixo. Desde o início de sua medição, os indicadores tem se mantido positivos.  

 
Código Nome do Indicador Fórmula Meta 

OETI 15.2 Média de horas oferecidas de treinamento por servidor 
de TI. 

Número total de horas de 
treinamento/número total de servidores de 
TI. 

15 horas por servidor em 2013, + 5 
horas a cada ano, alcançando 50 
horas em 2020. 

OETI 16.2 Percentual de horas de treinamento com instrutoria 
interna realizada. 

(Número total de horas de treinamento 
realizadas com instrutoria interna/número 
total de horas de treinamento)*100. 

22,5% em 2013, +2,5 pp a cada ano, 
alcançando 40% em 2020. 

Tabela - Indicadores do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 2012/2020. 
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5. Quadro de pessoal 

A política de distribuição de vagas de técnicos e analistas é um assunto que vem sendo analisado no MPF 
desde 2012, ainda sem uma solução definitiva, mas que tem profundo impacto na capacidade de entrega de serviços 
de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ao MPF e à sociedade. 

Aliado a essa ausência normativa, outro fator que influencia diretamente a produtividade da área de TIC é 
a reduzida aderência das Unidades do MPF à iniciativa de “TIC Nacional” – sistema cooperativo formado pelas áreas 
de TIC de todas as Unidades do país a fim de otimizar o uso de recursos humanos, financeiros e materiais através da 
execução compartilhada de trabalhos cujo resultado seja de uso comum. Para fins de exemplificação dessa iniciativa, 
tem-se o serviço de correio eletrônico que é utilizado nacionalmente e cuja disponibilidade exige a consecução de 
diversas atividades contínuas de monitoramento, além de procedimentos específicos quando há interrupção não 
programada do serviço. Na perspectiva de TI Nacional, a área de TIC da PGR não seria a única a atuar no serviço de 
correio eletrônico, mas outras Unidades poderiam se candidatar para compartilhar o suporte desse serviço, 
promovendo:  

• Maior rapidez no atendimento de problemas inesperados que venham a ocorrer uma vez que o 
quantitativo do corpo técnico de TI habilitado e disponível para solucionar esses incidentes 
estaria mais próximo do considerado adequado para o serviço;  

• Melhor qualidade no processo de monitoramento contínuo do serviço pelos mesmos motivos 
indicados no item anterior e; 

• A implementação de inovações tecnológicas que atendam a todo o MPF, mas que hoje estão 
represadas pela falta de equipe técnica disponível na PGR. 

O fato é que realizar o planejamento e alocação de recursos humanos é uma tarefa onerosa que requer a 
identificação de uma série de diferentes combinações de alocação possíveis e fatores muitas vezes conflitantes.  
Além da informação acerca do projeto ou atividade em termos de: 

• duração,  

• custo,  

• urgência e  

• relevância estratégica, e outros 

também devem ser considerados fatores relacionados aos próprios recursos humanos como: 

• afastamentos,  

• competências,  

• experiência e 

• disponibilidade, e outros. 

Assim, a presente seção consiste em um levantamento do cenário (em 03 de junho de 2015) da alocação 
dos recursos de TIC do MPF, partindo de uma visão geral que apresenta a distribuição de pessoal por cargos, área 
geográfica e área de atuação, ressaltando informações relevantes como a quantidade de recursos humanos de TIC 
que não estão alocados nas áreas de TIC do MPF. Em seguida, apresentam-se dados referentes às contribuições das 
Procuradorias do MPF em atendimento à iniciativa da “TIC Nacional” e, ao final, uma visão detalhada da alocação 
dos recursos humanos de TI dos projetos. 

Espera-se, dessa forma, prover maior transparência para viabilizar a tomada de decisão gerencial e 
estratégica das Unidades com relação à atuação nacional da TI, que deve ser apoiada por informações atualizadas e 
relevantes.  A figura abaixo ilustra os diferentes níveis gerenciais e as decisões mais comuns que cada nível trabalha 
em termos de conhecimento da capacidade e alocação dos recursos, a título de exemplo. 
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Figura:  Framework Hierárquico – Fonte: Adaptado de HANS et al. (2007) 

Por fim, outro assunto de extrema relevância que também influencia a alocação de pessoal e carecerá de 
atenção futura é a questão da contratação de empresas especializadas para prestação de serviços de TI, processo 
conhecido como outsourcing. Apenas a título de exemplo, essas contratações podem envolver desde a terceirização 
do serviço de impressão até a utilização de mão-de-obra terceirizada para o atendimento inicial de suporte técnico 
aos usuários. Desse modo, evidencia-se a necessidade de diretrizes e decisões estratégicas com relação à alocação 
de pessoal de TIC, que poderão ser melhor embasadas com este levantamento e outros documentos e relatórios 
complementares. 

 Detalhamento da área de TIC 5.1.

5.1.1. Os profissionais de TIC 

O Quadro de Pessoal do MPU dispõe de 4 cargos de provimento efetivo cuja área de atividade ou 
especialidade estão relacionadas à atuação na área de TIC, conforme Portaria PGR/MPU nº 302/2013 que fixa as 
atribuições comuns e básicas dos cargos das carreiras de Analista e Técnico do MPU. 

A fim de simplificar a apresentação das informações relacionadas a esses cargos ao longo do relatório, 
optou-se por ocasionalmente mencioná-los por nomes abreviados, conforme indicado: 

 

Tabela 1 - Cargos de provimento efetivo na área de TI 

Abreviatura Cargo Área de atividade Especialidade 

Analista – Desenvolvimento Analista do MPU Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

Desenvolvimento de Sistemas 

Analista – Infraestrutura Analista do MPU Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

Suporte e Infraestrutura 

Analista – Perícia Analista do MPU Perícia Tecnologia da Informação e Comunicação 

Técnico de Informática Técnico do MPU Apoio Técnico-Administrativo Tecnologia da Informação e Comunicação 

Além disso, acredita-se pertinente compreender em linhas gerais a distinção e complementariedade 
entre esses perfis profissionais uma vez que as contribuições de TIC passíveis de serem ofertadas pelas Unidades 
estão diretamente associadas à existência local de servidores com os respectivos cargos citados. Assim, seguem 
elencadas as principais atribuições básicas dos cargos de TIC: 
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Tabela 2 – Principais atribuições básicas dos cargos de provimento efetivo na área de TI 

Cargo Abreviado Principais atribuições básicas 

Analista – Desenvolvimento - Realizar a gestão de projetos de desenvolvimento de sistemas de informação finalísticos e 
corporativos; 
- Identificar necessidades da organização e prospectar soluções tecnológicas disponíveis no mercado; 
- Acompanhar o processo de contratação de bens e serviços de TI, inclusive a fase de execução; 
- Estabelecer e monitorar processos, normas e padrões para o desenvolvimento de sistemas; 
- Estabelecer e assegurar os níveis de qualidade dos sistemas de informação e comunicação; 
- Disponibilizar informações de apoio a decisões estratégicas;  
- Realizar a gestão e a implementação da governança de TI. 

Analista – Infraestrutura - Realizar a gestão de projetos de instalação, configuração e manutenção de serviços de rede, banco 
de dados e ambientes operacionais, monitorando os níveis de qualidade; 
- Identificar necessidades da organização e prospectar soluções tecnológicas disponíveis no mercado; 
- Acompanhar o processo de contratação de bens e serviços de TI, inclusive a fase de execução; 
- Estabelecer e monitorar processos, normas e padrões para a infraestrutura tecnológica; 
- Estabelecer e assegurar os níveis de qualidade dos serviços de suporte e infraestrutura; 
- Disponibilizar informações de apoio a decisões estratégicas; 
- Realizar a gestão e a implementação da governança de TI; 
- Elaborar e gerenciar ações de contingência dos serviços de tecnologia da informação e 
comunicação. 

Analista – Perícia - Realizar vistorias, perícias, avaliações e estudos técnicos; 
- Coletar e analisar dados e pesquisas; 
- Prestar informações técnicas soba a forma de pareceres, laudos e relatórios, indicando a 
fundamentação técnica, métodos e parâmetros aplicados; 
- Atuar em processos administrativos e judiciais quando indicado pela autoridade competente, bem 
como em projetos, convênios e programas, em conjunto com outras instituições; 
- Realizar trabalhos que exijam conhecimentos básicos ou específicos de TIC. 

Técnico de Informática - Realizar trabalho de apoio no desenvolvimento de sistemas de informação finalísticos e 
corporativos; 
- Apoiar atividades de planejamento, instalação, implantação, configuração e gerenciamento de 
soluções de tecnologia da informação e comunicação; 
- Apoiar atividades de prospecção de soluções tecnológicas disponíveis no mercado, elaborando e 
validando especificações técnicas para contratação; 
- Acompanhar o processo de contratação de bens e serviços de TI, inclusive a fase de execução; 
- Prestar apoio tecnológico às unidades da organização em tarefas relacionadas à TIC; 
- Contribuição para a implementação de processos de segurança da informação e comunicação. 

 

5.1.2. Áreas de atuação 

A área de TIC no MPF, assim como na maioria das organizações, pode ser vista como uma grande 
prestadora de serviços. Tendo em vista que estes serviços diferem entre si quanto ao objetivo e/ou natureza, tem-se 
que a atuação dos profissionais de TIC pode ser dividida nas seguintes categorias: 

a. Gerencial 

• Área de Coordenação 

Compreende as atividades necessárias para o exercício das atribuições de direção e 
chefia das áreas técnicas de TIC; 

b.  Técnico 

• Área de Assessoria 

Abrange as atividades de assessoramento técnico aos ocupantes da área de 
coordenação no desempenho de suas funções; 

• Área de Desenvolvimento 

Compreende a construção de novos sistemas de informação ou novas 
funcionalidades em sistemas já existentes. Atualmente, cerca de 40 sistemas de 
informação estão em funcionamento no MPF, dentre eles: Sistema Único, Sistema de 
Gestão de Pessoas (GPS/Hórus) e Sistema de Informações Gerenciais (SIG); 
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• Área de Sustentação  

Trata de serviços destinados a manter o que já existe em funcionamento, como por 
exemplo: 

i. Prover internet: requer aquisição e gestão de contrato, monitoramento do 
serviço prestado em termos técnicos, implementação e monitoramento 
relacionados à segurança, entre outros; 

ii. Prover email, website, intranet; 

iii. Manter a rede de comunicação e armazenamento de arquivos; 

iv. Manter os sistemas de informação: requer atividades para garantir a 
disponibilidade dos sistemas para uso, resolução de bugs reportados e 
implementação de pequenas melhorias.  

v. Outros. 

• Relacionamento 

Essa área engloba os serviços de suporte técnico aos usuários, envolvendo desde 
dúvidas até problemas em equipamentos como impressoras e computadores; 

Importante observar que as áreas técnicas de Sustentação e Relacionamento abarcam o conjunto de 
serviços essenciais ao funcionamento do órgão, absorvendo grande parte da mão de obra disponível.  

Contudo, destaca-se que as áreas de TIC também são responsáveis por entregar valor e diferencial ao 
MPF, através de projetos com inovação e alinhamento estratégico. Alguns exemplos são: 

• Centralização do domínio e correio eletrônico: resultou em economia e otimização da mão 
de obra e de recursos físicos como equipamentos servidores, superando desafios técnicos através de 
colaboração nacional; 

• Aquisição e entrega de plataforma móvel: projeto que provê mobilidade e acesso aos 
membros, através de equipamento leve, moderno e integrado aos serviços já existentes no MPF como o 
acesso a alguns sistemas de informação, acesso ao email, impressão, dentre outros; 

• Sistema de Informações Gerenciais: projeto que permite a extração de dados consolidados 
provendo informações gerenciais (sob as formas gráfica e tabular) acerca das atuações judicial e extrajudicial 
do MPF bem como das informações ligadas às áreas administrativa e de pessoal do órgão. 

• MPF em números: projeto fundamentado nos objetivos estratégicos de transparência e 
comunicação; 

• Outros 

Uma vez feita essa contextualização dos cargos e atuação dos servidores de TIC, tem-se que as próximas 
seções deste documento são dedicadas à apresentação dos dados de alocação desses perfis profissionais no MPF. 
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Os 121 servidores alocados nas PRMs não são mostrados 
nesses gráficos, pois não é possível assegurar qual a real 
alocação dos mesmos.  

Há uma probabilidade de que estejam desempenhando 
funções na área de Relacionamento de TIC assim como 
terem assumido tarefas administrativas. 

5.1.5. Distribuição por cargo x área de atuação (lotados na Área de TIC) 
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5.1.6. Distribuição geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GPS (Junho/2015) 
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5.1.8. Distribuição nas estruturas de TIC Nacional (CSCs e 
CEs) 

Distribuição da força de trabalho nos CSCs 

Fonte: STIC (Junho/2015) 
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Distribuição da força de trabalho nos CEs 
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6. Estruturas de TIC Nacional 

 Centros de Serviços compartilhados – 6.1.
CSC 

O Centro de Serviços Compartilhados, regimentado pela Instrução Normativa SG/MPF nº 8/2014 é a entidade 
funcional responsável pelo gerenciamento e administração dos Serviços Nacionais no âmbito do Ministério Público 
Federal. 

O CSC é composto basicamente por 4 órgãos: 

Gerência Nacional: atua como instância superior do CSC, realizando a gerência dos CSC Polos, bem como a prestação 
de contas da atuação do CSC à STIC. 

CSC Polos: executam as atividades de suporte e gerência necessárias à manutenção dos Serviços Nacionais, 
estabelecendo de forma exclusiva o contato entre um determinado Serviço Nacional e as áreas de suporte à 
infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação e o CSC. 

Serviços Nacionais: é um conjunto de infraestruturas e sistemas que provêm uma solução de tecnologia da 
informação e comunicação alinhada à Estratégia Institucional. 

Equipes de Serviço Nacional: são as responsáveis pela atuação nos eventos relacionados a um serviço do CSC, de 
caráter nacional e passível de distribuição entre as unidades integrantes do MPF. 

A figura abaixo mostra a composição do CSC: 

 

 

As informações atualizadas sobre os CSCs são mantidas na Wiki na página 

https://wiki.mpf.mp.br/index.php5/STIC2:CSC  
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Posição em 10 de março de 2015.    Fonte: STIC.  Legenda: * CSC Pólo ou candidato a Pólo 
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 Centros de Excelência - CE 6.2.

6.2.1. Estrutura 

Os Centros de Excelência foram concebidos para o aproveitamento otimizado dos recursos humanos de 
TIC envolvidos no desenvolvimento de soluções. 

Os Centros de Excelência são vinculados diretamente ao Secretário de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, e objetivam o desenvolvimento de soluções nacionais uniformes, evitando o retrabalho que havia 
anteriormente, onde várias unidades desenvolviam, muitas vezes, diversas soluções para uma mesma necessidade. 

Em dezembro/2014, dois Centros de Excelência foram formalizados, sendo atualmente compostos pela 
seguinte estrutura: 

 

 

6.2.2. Competência 

Conforme art. 242 do Regimento Interno Administrativo do MPF (PORTARIA SG/MPF Nº 382, DE 13 de 
maio de 2015), ao Centro de Excelência compete: 

I - realizar o estudo e a proposição de padrões para o desenvolvimento de sistemas e soluções nas 
unidades do Ministério Público Federal; 

II - apoiar as unidades do Ministério Público Federal na implementação de padrões de desenvolvimento 
de sistemas e soluções, com equipes centralizadas ou distribuídas; 

III - apoiar o compartilhamento de recursos entre os integrantes do Centro de Excelência visando, entre 
outros objetivos, à melhoria contínua na qualidade de softwares produzidos no Ministério Público Federal, à 
maximização de resultados e à otimização da utilização de recursos; 

IV - realizar estudo e proposição de políticas de capacitação dos integrantes do Centro de Excelência 
com vistas à uniformização de competências, de modo a viabilizar o trabalho colaborativo entre equipes;  

V - apoiar a prospecção de projetos e serviços de desenvolvimento e sustentação de soluções nas 
unidades do Ministério Público Federal; 

VI - realizar a gerência nacional de projetos e serviços de desenvolvimento e sustentação de soluções 
nas unidades do Ministério Público Federal; 

VII - coordenar as fábricas de softwares alocadas em projetos sob sua responsabilidade; e 

VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia 
imediata. 



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015/2016 49 

  

Projetos em Andamento 

Os Centros de Excelência 01 e 02 estão vinculados a vários projetos institucionais, finalísticos e 
administrativos, conforme listados a seguir (fonte: STIC, Junho/2015): 

Unidade 
STIC 

Responsável 

Descrição da 
demanda 

Justificativa Área 
Demandante 

Expectativa 
de Prazo da 
Demanda 

Abrangência 
da solução 

Observação 

C
e

n
tr

o
 d

e
  

Ex
ce

lê
n

ci
a 

0
1

 

Sistema 
Stractus 

Projeto visa atender às 
necessidades de relatórios 
transacionais do Sistema Único, 
aqueles em que o BI não se 
aplica. Ferramenta deve focar 
em usabilidade e performance, 
sendo integrado ao Único (novo 
design). 

 

Secretaria Geral A definir Nacional Proposta de 
projeto em 
elaboração 

Sistemas de 
Informações 
Gerenciais: 
Financeiro, 
Processual e 
Indicadores 
 

Desenvolvimento de 
estatísticas sobre: a) execução 
financeira da SA; b) 
movimentação e localização 
processual; c) indicadores de 
gestão da SA, estabelecidos 
pelo Acordo de Resultados. 

Secretaria de 
Administração 

A definir Nacional  

Memória e 
Verdade – 
Repositório 
Digital 

Desde o fim da década de 1990, 
o MPF tem atuado em questões 
relativas às graves violações de 
direitos humanos ocorridas 
durante o período da Ditadura 
Militar (1964-1985). Considera-
se, ainda, seu papel como 
instituição que deve atuar 
efetivamente na defesa da 
sociedade por meio da 
proteção do Regime 
Democrático e promoção dos 
Direitos Fundamentais.  
Todo esse processo de 
apuração tem levantado uma 
grande documentação de valor 
histórico.  
A proposta deste projeto é criar 
um repositório digital que 
funcione como um centro de 
documentação sobre justiça de 
transição relativa ao período da 
Ditadura Militar, contendo o 
acervo acumulado e produzido 
pela Comissão Nacional da 
Verdade. 

Procurador Geral 
da República 

Agosto/2015 Nacional Projeto 
aprovado no 
SPF. 
Em negociação 
com demais 
Órgãos Federais 
responsáveis 
pela guarda das 
informações 
documentais. 

Aptus 4.0 O projeto tem como objetivo 
implementar novas 
funcionalidades no APTUS que 
irão agregar valores na gestão 
do conhecimento da área 
finalística, bem como permitir 
maior flexibilidade e celeridade 
na realização de pesquisas 
textuais, gerando subsídios 
para a atuação dos membros. 

Procurador Geral 
da República 

Agosto/2015 Nacional  
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 Sistema de 
Controle e 
Gerenciamento 
de Férias - 2ª 
Fase 

Hoje a solicitação de 
cancelamento de férias após 
processado o pagamento 
(Status GP), necessita ser 
solicitada por meio de 
formulário próprio (em papel) e 
verificado se é passível de 
reembolso. Nesse caso, é 
necessário o preenchimento de 
uma Guia de Recolhimento da 
União (GRU) para, então, 

Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

Dezembro/2015 Nacional Projeto em 
execução via 
AMGE 
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permitir o cancelamento. Da 
forma como são realizados hoje 
esses procedimentos, como a 
análise do pagamento da GRU é 
manual, o Membro ou Servidor 
pode ter seu pedido 
inconsistente. Atualmente as 
solicitações de Acumulação de 
Férias de Membros e 
Servidores são realizadas 
através de formulário próprio 
(em papel) e encaminhadas 
para as respectivas 
Coordenadorias de Gestão de 
Pessoas. Após todos os trâmites 
e aprovação, as informações 
contidas no formulário são 
lançadas em sistema próprio. 
Dessa forma, o processo torna-
se moroso e passível de falhas. 
Procedimento similar é 
realizado quando Membro ou 
Servidor tem férias 
interrompidas ou suspensas por 
necessidade de serviço 

Vitae - Sistema 
de 
Assentamentos 
Funcionais 
Digitais 

É necessária uma solução para 
o cadastro de documentos 
digitalizados referentes a 
assentamentos funcionais de 
membros e servidores, de 
modo que as pastas físicas e a 
redundância de informação 
possam ser eliminadas 
(respeitados os limites da 
legislação vigente). Este 
cadastro deve poder ser 
consultado através de sistema 
WEB pelas partes interessadas 
e ser integrado com o sistema 
GPS. Adicionalmente, deve-se 
reconstruir o Sistema Prisma 
como um módulo do Sistema 
Vitae, com integração com os 
sistemas GPS e UNICO, e com 
novas funcionalidades 
demandadas pela Corregedoria. 

Secretaria Geral e 
Corregedoria 

A definir  Proposta de 
projeto em 
elaboração 

FIPOL – 
Adequações da 
Ferramenta de 
Inspeção de 
IPLS 

Participação no projeto de 
implantação nacional do FIPOL, 
realizando adequações ao 
sistema inicialmente utilizado 
nas unidades do Paraná e Santa 
Catarina.  

2ª Câmara de 
Coordenação e 

Revisão 

A definir  Elaboração de 
Solicitação de 
Mudança de 
escopo e prazo 
em elaboração. 
Plano de 
Projeto em 
elaboração. 

As informações atualizadas sobre os CEs são mantidas na Wiki na página 

https://wiki.mpf.mp.br/index.php5/STIC2:CE 

 Alinhamento com o PETI 6.3.

Código Nome do Indicador Fórmula Meta 

OETI 06.1 Índice de adoção de soluções nacionais de TI do MPF. Somatório do número de soluções nacionais 
adotadas pelas unidades gestoras/número 
total de soluções nacionais de TI/número 
total de unidades gestoras. 

50% até 2015, + 10 pp a cada ano, 
alcançando 100% em 2020. 

OETI 09.1 Percentual de projetos nacionais em relação ao total de 
projetos. 

(Total de projetos nacionais/total de 
projetos)*100. 

40% até 2014, + 5 pp a cada ano, 
alcançando 70% em 2020. 

OETI 14.1 Percentual de implantação da nova estrutura. (Total de itens da nova estrutura implantados 
da nova estrutura/total de itens da nova 
estrutura)*100. 

30% em 2013, + 10 pp a cada ano, 
alcançando 100% em 2020. 
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OETI 14.2 Percentual de profissionais de TI atuando em suas 
atribuições definitivas na nova estrutura. 

(Total de funcionários de TI atuando na nova 
estrutura organizacional/ total de 
funcionários de TI)*100. 

30% em 2013, + 10 pp a cada ano, 
alcançando 100% em 2020. 

OETI 16.1 Índice de publicação de documentação das soluções 
nacionais de TI. 

Total de soluções nacionais de TI com 
documentação publicada/total de soluções 
nacionais de TI. 

0,6(60%) em 2013, + 0,05(5 pp) a 
cada ano, alcançando 0,95(95%) em 
2020. 

Tabela  - Indicadores do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 2012/2020. 
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7. Planejamento das Ações de TIC 

O presente capítulo apresenta as ações de tecnologia da informação constantes do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 2015/2016, com base em dados extraídos do Relatório de 
Análise de Demandas TIC, em 05 de junho de 2015. 

 TI Nacional – Quadro Geral 7.1.

Tendo em vista as estruturas do Modelo de Atuação Nacional, pode-se realizar um mapeamento 
atual da participação das unidades do MPF nos Centros de Serviços Compartilhados (em produção ou 
próximos de formalização), Centros de Excelência e Projetos Nacionais de TI (PNTI). 
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UF Unidade Centro de Serviços 

Compartilhados (CSC) 

Centros de  

Excelência (CE) 

Projeto Nacional de TI (PNTI) 

AM PR-AM  - CSC GCONS ÚNICO*   

CE PR-CE  CE01 -Nordeste 
          - Extractus 

 

DF PR-DF    - Portal do Cidadão 

PRR1  - CSC GCONS ÚNICO*   

ES PR-ES  - CSC EAD (Polo) 
 - CSC GCONS ÚNICO* 

  - Sistema Nacional de Pedidos 

MG PR-MG  - CSC GCONS Administrativo (Polo)  

 - CSC GCONS ÚNICO* 

  

PA PRM-SANTARÉM  - CSC GCONS ÚNICO*   

PB PR-PB  - CSC Switches H3C (Polo) CE01  
          - Extractus 

 

PE PR-PE  - CSC GCONS ÚNICO* (Polo) 
 - CSC Aptus* (Polo) 

CE01 (Gerência) 

          - Extractus 
          - Pericial 
          - BI Secretaria Administrativa 
          - Memória e Verdade 

 -  Aptus 4.0 

PRR5  CE01  

          - Pericial 

 

PR PR-PR  - CSC Sistema de Gestão de 
Questionários e Pesquisas* (Polo) 

CE02 
          - Sistema de Assentamentos 
Funcionais 
          - FIPOL 

 

RJ PRR2    - Sistema Nacional de Pedidos 

PR-RJ  - CSC GCONS ÚNICO*   

RS PRR4  CE02 
          - Sistema de Assentamentos 
Funcionais 

 

PR-RS  - CSC GCONS ÚNICO* CE02 (Gerência) 

          - Sistema de Assentamentos 
Funcionais 

 

SC PR-SC  CE02 
          - Sistema Férias 

 

SE PR-SE  CE01  
          - BI Sec. Administração 
          - Memória e Verdade 

 

SP PRM-TAUBATÉ  - CSC GCONS ÚNICO*   

PR-SP  - CSC GCONS ÚNICO*   - Pedidos de Tradução SCI 
 - Cidadão Móvel 
 - Pericial 

TO PR-TO  - CSC GCONS ÚNICO*   

* CSCs em processo de formalização 
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5 Projetos Institucionais

3 Finalísticos

1 

Estruturante

2 

Estratégicos

2 Administrativos

1 

Estratégico

1 

Estruturante

 Projetos Institucionais – Nacionais  7.2.

 A função estratégica da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação no MPF é refletida 
em sua atuação nos projetos institucionais nacionais, destacando-se no papel de gestor direto em 
aproximadamente 20% do total de projetos atualmente em execução. Além disso, verifica-se que cerca de 
40% dos demais projetos estão vinculados à participação da TIC para sua consecução, conforme verificado 
no diagrama abaixo. 

 

 

 

Fonte: Sistema Channel (10/07/2015). 

21
Gestão de 

outros 
Setores

8 
Participação 

da TIC

5 
Gestão 
da STIC

29
PROJETOS

EM EXECUÇÃO 

NO MPF
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 Sistemas de Informações Gerenciais - BI (Bussiness Inteligence) 7.3.

7.3.1.  Fluxo Simplificado das demandas de Bussiness Inteligence (BI)  
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*Proposta de nova categoria para o PDTI 2015/2016 com foco no atendimento às demandas das Câmaras de Coordenação e Revisão, normativos CNMP e MPF, disponibilização de informações gerenciais para 
Secretaria Geral, Alta Administração e Secretarias Nacionais. 

Sistemas de Informações Gerenciais (BI) do MPF 

Detalhamento das demandas em EXECUÇÃO (conforme priorização SG) 
  

Demanda MicroStrategy QlikView Powercenter Custo 
Estimado 
em Horas 

Prazo 
Estimado 

de 
entrega 

01. ArcGIS - Carga de dados para o projeto Monitora  

Projeto de geoprocessamento da SEJUD onde permitirá a visualização dos feitos judiciais e 
extrajudiciais do Único no mapa, além de possibilitar o uso de camadas de mapas. Possibilita 
identificar os feitos que ocorreram em determinada área geográfica (localização de tribos 
indígenas, reservas ecológicas, dentre outros). 

0 0 90 90 Maio/201
5 

02. Atendimento da portaria 551 e Resolução 74 

Modelagem de dados do Único para possibilitar a geração de relatórios para atendimento das 
determinações. A modelagem do Único Judicial foi concluída e a estamos validando as 
informações do extrajudicial. 

54 0 96 150 Junho/201
5 

03. Indicadores da Secretaria Geral 

Criação de painel gerencial das áreas de Pessoal, Treinamento, Viagens, Movimentação 
Processual, Projetos, Indicadores Estratégicos, Indicadores de Aderência ao Portal da 
Transparência e Contratos 

0 448 0 448 Setembro/
2015 

 

04. Informações Gerenciais da Ouvidoria 

Desenvolvimento de projetos referente às manifestações para a Ouvidoria. Projeto foi aprovado 
pelo SPF. 

0 272 0 272 Agosto/20
15 

05.  Remodelagem e carga do BI Único Judicial 

Reestruturação da modelagem de dados do Único para contemplar todos os indicadores 
estratégicos definidos pela SEJUD, dando flexibilidade para as áreas negociais extrair informações 
do Único. 

132 0 50 182 Junho/201
5 

06. Remodelagem e carga do BI Único Extrajudicial 438 0 300 738 Dezembro
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Reestruturação da modelagem de dados do Único para contemplar todos os indicadores 
estratégicos definidos pela SEJUD, dando flexibilidade para as áreas negociais extrair informações 
do Único. 

/2015 

 

Sistemas de Informações Gerenciais (BI) do MPF 

Detalhamento das demandas em PROPOSIÇÃO JÁ PLANEJADAS – Ordem priorizada pelo SG (14/05/2015) 

Demanda Previsão de 
início 

Previsão de 
término 

01. Gerenciador do Único – SEJUD/MOGAB 
Criação de mecanismo de extração de dados para viabilizar o funcionamento do novo gerenciador do Único (PowerCenter) 

Junho/2015 Julho/2015 

03. Centralização das bases de pessoal do MPU – SGP 
Projeto para coletar as informações de pessoas de todos os ramos do MPU na PGR (PowerCenter) 

Setembro/2015 Novembro/2015 

04. Projeto de Informações gerenciais de pessoal - SGP 
Desenvolvimento de projeto de informações gerenciais para atendimento do acordo de resultados da Secretaria de Gestão de 
Pessoas (PowerCenter MicroStrategy) 

Julho/2015 Dezembro/2015 

05. Informações gerenciais de contratos (Adequação do Portal da Transparência) – SA  
Substituição das informações gerenciais de contratos do SIASG para o sistema DEXTER, para permitir um amplo controle de 
contratos. (MicroStrategy) 

Julho/2015 Agosto/2015 

Demanda aprovada como projeto finalístico no último SPF   

06. BI Investigativo do Bolsa Família – 2ª CCR e 5ª CCR 
BI para investigar possíveis fraudes no programa Bolsa Família, tendo como piloto a realização de cruzamento de informações do 
estado do Tocantins e que será estendido para todo o país. (QlikView) 

Outubro/2015 Dezembro/2015 

07. Avaliação da Transparência dos Municípios Brasileiros– 5 ªCCR 
Disponibilização de ferramentas e indicadores de BI para realização de esforço concentrado para avaliar todos os municípios 
brasileiros quanto a existência de portal da transparência e sua aderência com as determinações legais. (QlikView) 

Outubro/2015 Dezembro/2015 

08. Fornecedor falecido - GT de Gestão de gastos Públicos - 5ª CCR 
BI para identificação das contratações efetuadas pela administração pública onde os contratados já faleceram ou que as pessoas 
jurídicas não estão ativas.( PowerCenter QlikView) 

Setembro/2015 Dezembro/2015 
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Análise da Capacidade versus Disponibilidade para priorização das demandas 

MicroStrategy Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Capacidade Mensal 144 144 144 144 144 144 144 144 

Total de horas no mês 72 144 144 144 144 144 144 144 

Disponibilidade em horas 
72 0 0 0 0 0 0 0 

50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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QlikView Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Capacidade Mensal 144 144 144 144 144 144 144 144 

Total de horas no mês 144 144 144 144 144 144 144 144 

Disponibilidade em horas 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Powecenter (ETL) Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Capacidade Mensal 144 144 144 144 144 144 144 144 

Total de horas no mês 144 144 144 144 144 144 144 144 

Disponibilidade em horas 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Sistemas de Informações Gerenciais (BI) do MPF 

Demandas em PROPOSIÇÃO a ANALISAR – Ordem priorizada pelo SG (14/05/2015) 

Demanda Previsão de início Previsão de 
término 

02. Demandas do projeto de Modernização de Gabinetes - AMGE 
Atendimento das demandas de Informações Gerenciais (BI) identificadas pelo MOGAB (PowerCenter) 
2.1 Controle de autuações e representações: Produzir relatório que permita a análise do tipo de representante (Ministério público, ONGs, 
Pessoas físicas, órgãos de controle). 
 
2.2 Controle das diligências e providências – Relatórios: Produzir relatório da quantidade de prorrogações sem vinculação com diligências 
realizadas por procurador e por unidade. Produzir relatório de inquéritos não relatados e relatados por procurador e por unidade. Permitir a 
verificação das 5 últimas diligências. Produzir relatório das últimas providências de PICs, Notícia de Fato e Inquéritos por tema, Câmara, 
procurador e unidade. 
 
2.3 Controle de prazos e prescrições – Relatórios: Produzir relatório por tema, vinculação com Câmara, procurador e unidade das 
prorrogações de prazos das Polícias. O relatório de incluir quais tipos penais devem ser priorizados para obtenção do tempo médio do relato da 
Polícia Federal, Polícia Legislativa, e Polícia Rodoviária Federal nos inquéritos policiais. 
 
2.4 Automatização da distribuição e vinculação do ofício às Câmaras e PFDC – Relatórios: Produzir relatório que permita a verificação da 
vinculação do ofício a uma ou mais Câmaras e PFDC de forma automatizada, com registro do histórico de mudanças e produção de relatório 
de ofícios por Câmara e por Estado.  
 
2.5 Controle de arquivamentos na justiça e por órgãos colegiados – Relatórios: Produzir relatório que permita a extração lista dos autos 
homologados e não homologados nas Câmaras, NAOPse Conselho Institucional, por tema, por membro e por unidade. Produzir relatório por 
tema, vinculação com Câmara, procurador e unidade. 
 
2.6 Suporte informacional para substituições de membros - Relatórios: Desenvolver ferramentais de análise de histórico dos autos judiciais e 
extrajudiciais. Deve permitir o controle da entrada, do andamento, da conclusão e dos momentos de substituição de ofícios. 
 
2.7 Padronização e automação das estatísticas dos núcleos Cível, Criminal, combate à corrupção, e destinadas ao Conselho Superior: 
Padronização e automação das estatísticas dos núcleos Cível, Criminal, combate à corrupção e voltadas ao Conselho Superior. Produzir 
relatório eletrônico específico. Deve incluir análise dos grupos de distribuição a exemplo dos “previdenciários” nas regionais. Deve comparar os 
modelos estatísticos dos Estados. Deve contemplar relatório automatizado de estatísticas da Portaria 551/2011. 
 
2.8 Sistema Único - Obrigatoriedade de íntegras para determinados tipos de expedientes  
 
2.9 Sistema Único – Ajustar pauta de julgamento para ser utilizada em dispositivos móveis  

Em análise Em análise 
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09. Evolução do projeto de BI Trabalho Escravo – 2ª CCR 
Adequar o projeto para que as modificações realizados no sistema Único na aba de julgamentos sejam acrescentadas no BI. (QlikView) 

2016 2016 

10. Informações Gerenciais - 3ª CCR 
Disponibilização de Informações Gerenciais para acompanhamento das políticas públicas referente aos eixos temáticos da Câmara. (A definir) 

A definir A definir 

11.  Informações Gerenciais - 6ª CCR 
Disponibilizar Informações Gerenciais referente aos processos em trâmite nos Tribunais Superiores na temática da Câmara. Dados a serem 
extraídos por meio de convênio. (A definir) 

A definir A definir 

12. Informações Gerenciais - SCI 
Disponibilizar informações referente ao montante financeiro repatriado, fluxo processual de interesse da Assessoria, controle de bloqueios 
financeiros, controle de extradições, controle das missões internacionais, controle dos gastos com traduções. (A definir) 

A definir A definir 

 

 

Sistemas de Informações Gerenciais (BI) do MPF 

Demandas aguardando maior detalhamento e nova submissão da área demandante 

Nome da Demanda Justificativa Unidad
e 

Área 
demandante  

Responsável 
pela demanda 

Priorização 
do 
Demandante 

Expectativa 
de Prazo da 
Demanda 

Abrangênci
a da 
solução. 

Parecer Inicial 

Expansão dos dados 
da SGP no BI de 
Gestão de Pessoas 

- É necessário que haja integração dos 
dados do MPU, com dados de todos os 
ramos, para que os gestores 
institucionais disponham de imediato as 
informações que requeiram: gerenciais, 
força de trabalho, financeiras e 
orçamentárias. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

 
Leonardo Peixoto de Melo 

 

2 - Urgente Agosto/201
5 

Nacional Necessidade de 
detalhamento do escopo da 
demanda por parte da SGP 
de modo a possibilitar 
análise de viabilidade 
técnica de implementação.  

(Em andamento) 
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 Sistemas de Informação 7.4.

7.4.1. Sistema Único/ Nova Governança - Fluxo de Atendimento às Sugestões de Melhorias 
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7.4.2. SUBSC – Subsecretaria de Sistemas Corporativos 

 

 Área Negocial: SEJUD - Secretaria Jurídica e de Documentação 7.4.2.1.
 

Sistemas	de	Informação	

Secretaria	Jurídica	e	de	Documentação	

Demandas	em	EXECUÇÃO	
 

Demanda Custo 
Estimado  

em Horas 

01. Processo Administrativo Eletrônico 4800 

02. Adequações no Módulo Colegiado para o CSMPF 480 

03. Melhoria da usabilidade do módulo Gerenciador de Gabinetes Judicial e 
Extrajudicial – MOGAB 

3000 

04. Automatização da distribuição e vinculação do ofício às Câmaras e PFDC - 
MOGAB 

480 

05. Suporte informacional para substituições de membros - MOGAB 960 

06. Módulo do Único para distribuição automática 3840 

07. Integração com o PJe - TRF1 240 

08. Integração com o PJe – TSE 960 
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SEJUD	–	Secretaria	Jurídica	e	de	Documentação	

Detalhamento das demandas em EXECUÇÃO 

 
 

Nome da demanda Justificativa Unid. Área 
demandante 

Priorização do 
Demandante 

Expectativa 
de Prazo da 
Demanda 

Abrangência 
da solução. 

Parecer Inicial 

01. Processo 
Administrativo 
Eletrônico 

Viabilizar a criação e tramitação de processos 
administrativos de forma totalmente eletrônica no 
Sistema Único. 

 

SG Secretaria Geral 4 - Crítica Dezembro/15 Nacional  

02. Adequações no 
Módulo Colegiado para 
o CSMPF 

Realizar adequações no Módulo Colegiado para melhor 
atender o CSMPF. 

 

PGR-
SEJUD 

SECRETARIA JURÍDICA 
E DE 

DOCUMENTAÇÃO - 
SEJUD 

3 – Muito Urgente Dezembro/15 Nacional  

03. Melhoria da 
usabilidade do módulo 
Gerenciador de 
Gabinetes Judicial e 
Extrajudicial – MOGAB 

As melhorias relativas à usabilidade do gerenciador 
devem contemplar: 

- definição de layout 

- definição de campos 

- definição interação Único 

- definição de tática por instância 

- definição de metodologia de validação 

SG Secretaria Geral 4 - Crítica Julho/15 Nacional  

04. Automatização da 
distribuição e 
vinculação do ofício às 
Câmaras e PFDC - 
MOGAB 

 

Adequações necessárias no sistema Único para: 

- Produzir relatório que permita a verificação da 
vinculação do ofício a uma ou mais Câmaras e PFDC de 
forma automatizada, com registro do histórico de 
mudanças e produção de relatório de ofícios por Câmara 
e por Estado.  

- Contemplar a implementação da automatização da 
distribuição nos 6 Estados que ainda são realizadas de 
forma manual. 

 

 

SG Secretaria Geral 4 - Crítica Julho/15 Nacional A implantação da rotina 
automática nos 6 estados 
faltantes depende da 
conclusão da demanda 
“Módulo do Único para 
distribuição automática”. 
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05. Suporte informacional 
para substituições de 
membros - MOGAB 

Adequações necessárias no sistema Único para: 

 - Desenvolver ferramentais de análise de histórico dos 
autos judiciais e extrajudiciais.  

- Permitir o controle da entrada, do andamento, da 
conclusão e dos momentos de substituição de ofícios. 

SG Secretaria Geral 4 - Crítica Julho/15 Nacional  

06. Módulo do Único para 
distribuição automática 

Desenvolvimento de módulo do Sistema Único para 
distribuição automática de autos judiciais, com base em 
regras padronizadas a ser construídas e homologadas 
pela SEJUD. A rotina atual atende a primeira instância, 
porém cada estado sustenta a sua rotina, sendo 
necessária a construção de algo unificado para os 
estados que aderirem, sendo desonerados da 
sustentação. 

PGR-
SEJUD 

Secretaria Jurídica e 
de Documentação 

2 – Urgente Ação Nacional Em 
planejamento 

Nacional Projeto a ser conduzido pela 
Subsecretaria de Sistemas 
Corporativos, com a 
participação da PR/PB 

07. Integração com o PJe - 
TRF1 

O PJe foi implantado no TRF1 em dezembro de 2014, 
para duas classes judiciais do DF. O sistema Único deve 
ser integrado ao PJe do TRF1 para que os processos 
judiciais eletrônicos sejam recebidos diretamente no 
sistema e que possam ser manipulados e suas 
manifestações enviadas também diretamente pelo 
Único. Atualmente os processos são alimentados no 
Único e no PJe pelos membros e servidores do MPF. 

PGR-
SEJUD 

Secretaria Jurídica e 
de Documentação 

2 – Urgente Ação Nacional Em 
planejamento 

Nacional  

08. Integração com o PJe – 
TSE 

O PJe será implantado no TSE em agosto de 2015, para 5 
classes judiciais. É necessário que o Sistema Único se 
comunique com o PJe para os processos judiciais 
eletrônicos do PJe sejam recebidos diretamente no 
Sistema Único. 

PGR-
SEJUD 

Secretaria Jurídica e 
de Documentação 

2 – Urgente Ação Nacional Em 
planejamento 

Nacional  
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Análise da Capacidade versus Disponibilidade para priorização das demandas 

 

2015 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Capacidade Mensal 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

TOTAL de horas no mês 2400 2640 2280 2280 1920 1080 1080 1080 

Disponibilidade em horas 
-240 -480 -120 -120 240 1080 1080 1080 

-11% -22% -6% -6% 11% 50% 50% 50% 
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SEJUD – Secretaria Jurídica e de Documentação 

Novas demandas aguardando PRIORIZAÇÃO da GOVERNANÇA DO ÚNICO (SUBSC) 

 

Demanda – em ordem alfabética Custo 
estimado em 

horas 

01. Certidão Negativa Eletrônica do MPF 2880 

02. Controle das diligências e providências - MOGAB 720 

03. Controle de arquivamentos na justiça e por órgãos colegiados - MOGAB 600 

04. Controle de prazos e prescrições - MOGAB 720 

05. Modelo lógico do uso dos campos descritivos e de pesquisa no Único 480 

06. Sala de Oitivas 2400 

 

 

Detalhamento das demandas acima elencadas para PRIORIZAÇÃO da GOVERNANÇA DO ÚNICO (SUBSC) 

Nome da Demanda Justificativa Unid. Área 
demandante 

Priorização 
do 
Demandante 

Expectativa 
de Prazo da 
Demanda 

Abrangência 
da solução 

Parecer Inicial 

01.Certidão 
Negativa 
Eletrônica do 
MPF 

A criação de um portal para Certidão Negativa 
Eletrônica no MPF possibilitará que qualquer 
cidadão obtenha informações sobre todos os 
processos e procedimentos administrativos, desde 
que não sigilosos, registrados no Sistema Único 
contra sua pessoa ou contra quem represente, de 
modo a garantir o cumprimento do art. 5º, XXXIV, 
“b”, da Constituição Federal. Finalidade: O 
implemento da Certidão Negativa Eletrônica no 
MPF visa garantir a uniformidade nas informações 
fornecidas pela instituição ao cidadão, a segurança 
das informações, a exatidão e transparência, sempre 
com o objetivo de defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal 

PGR-SEJUD Secretaria Jurídica e 
de Documentação 

3 – Muito Urgente 12 MESES Nacional Projeto a ser conduzido pela Subsecretaria de 
Sistemas Corporativos e PR-CE.  

Formalizar via AMGE -> 
Estratégico/Administrativo/Nacional 
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02.Controle das 
diligências e 
providências - 
MOGAB 

Adequações necessárias no sistema Único para: 

- Produzir relatório da quantidade de prorrogações 
sem vinculação com diligências realizadas por 
procurador e por unidade.  

- Produzir relatório de inquéritos não relatados e 
relatados por procurador e por unidade.  

- Permitir a verificação das 5 últimas diligências.  

- Produzir relatório das últimas providências de 
PICs, Notícia de Fato e Inquéritos por tema, 
Câmara, procurador e unidade 

SG Secretaria Geral 4 - Crítica Julho/15 Nacional  

03.Controle de 
arquivamentos na 
justiça e por 
órgãos colegiados 
- MOGAB 

Adequações necessárias no sistema Único para: 

- Produzir relatório que permita a extração lista dos 
autos homologados e não homologados nas 
Câmaras, NAOPse Conselho Institucional, por tema, 
por membro e por unidade. Desenvolver a forma de 
vinculação do arquivamento homologado ou não 
homologado aos enunciados das Câmaras. (Sugestão 
de cadastro nas CCRse nos gabinetes para os casos 
de arquivamentos que não forem enviados para as 
CCRs).  

- Produzir relatório por tema, vinculação com 
Câmara, procurador e unidade. 

SG Secretaria Geral 4 - Crítica Julho/15 Nacional  

04.Controle de 
prazos e 
prescrições - 
MOGAB 

Adequações necessárias no sistema Único para: 

- Contemplar a sistemática do cadastro de 
prescrições concretas e em abstrato. Deve 
contemplar a análise do uso nacional da calculadora 
da PRR3.  

- Contemplar o uso de alertas inclusive quanto aos 
ofícios e diligências.  

- Produzir relatório por tema, vinculação com 
Câmara, procurador e unidade das prorrogações de 
prazos das Polícias. O relatório de incluir quais tipos 
penais devem ser priorizados para obtenção do 
tempo médio do relato da Polícia Federal, Polícia 
Legislativa, e Polícia Rodoviária Federal nos 
inquéritos policiais. 

SG Secretaria Geral 4 - Crítica Julho/15 Nacional Anteriormente cadastrado com a descrição 
“Sistema Único - Prescrição de processos 
para os módulos judicial e extrajudicial”. 

05.Modelo lógico 
do uso dos 
campos 
descritivos e de 
pesquisa no Único 

1- Adequações necessárias no sistema Único para: 

- Desenvolver modelo que elimine a confusão da 
pesquisa dentro do único e no sistema APTUS.  

- Prever também a disponibilização de manual que 
padroniza realização de pesquisa de correlatos.  

- Produzir relatório com indicadores de inclusão de 

SG Secretaria Geral 4 - Crítica Julho/15 Nacional  



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015/2016 70 

    

íntegras prioritárias.  

- Produzir relatório por tema, vinculação com 
Câmara, procurador e unidade. 

 

2- Produzir estudo dos campos descritivos de modo 
a facilitar pesquisas posteriores. O estudo deve 
contemplar temas e vinculação com Câmara. 
Produzir estudo com sugestão de rotina para 
aprimoramento da identificação de irregularidades 
correlatas a exemplo das representações de um 
mesmo concurso público. 

06.Sala de Oitivas O registro de depoimentos colhidos em oitivas, em 
forma textual, traz sempre alguma perda, pois, salvo 
quando o Procurador ou outro servidor da 
Procuradoria possui dom para a literatura, a 
transcrição de emoções, tons de voz e expressões 
corporais em texto escrito é um procedimento 
bastante complexo e de difícil solução. Também é 
sabido que toda a dinâmica ocorrida em uma 
audiência ministerial não é transcrita textualmente 
para o processo e, em alguns casos, há interesse do 
Procurador que essa dinâmica seja registrada de 
alguma forma para utilização posterior. O registro 
em forma digital das oitivas permitiria uma melhor 
clareza dos fatos ocorridos e anotados. A utilização 
de modernas tecnologias de armazenamento de 
arquivos sonoros e de gerenciamento de 
informações irá possibilitar a geração do acervo de 
áudio e vídeo das oitivas e reuniões realizadas. 

PGR-
SEJUD/STIC 

Secretaria Jurídica e 
de Documentação 

1 - Normal Em planejamento. Nacional Foi encaminhado estudo de viabilidade à 
STIC, para apreciação e posteriormente foi 
encaminhado à SEJUD, com o intuito de 
escolha da solução de gravação de oitivas a 
ser adotada no MPF, além da definição dos 
requisitos funcionais, para propositura do 
projeto. 

 

Projeto a ser conduzido pela Subsecretaria de 
Infraestrutura. 
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SEJUD – Secretaria Jurídica e de Documentação 

Novas demandas aguardando APROVAÇÃO E PRIORIZAÇÃO (ESTADOS) 

 

Nome da 
Demanda 

Justificativa Unid. Área 
demandante 

Priorização do 
Demandante 

Expectativa 
de Prazo da 
Demanda 

Abrangência 
da solução 

Determinaç
ões legais 

Parecer Inicial 

Aprimoramen
to da 
Distribuição 
automática de 
autos judiciais 
na PRR1 

Melhoria das rotinas de distribuição automática. PRR1 Procuradora 
Chefe - PRR1 

2 – Urgente 60 dias Local  Adequação do nome para 
melhor identificar o projeto 
proposto: Aprimoramento da 
Distribuição automática de 
autos judiciais na PRR1. Nome 
anterior: Distribuição 
automática de autos judiciais 

Monitoramen
to de Fases de 
Autos Judiciais 
- TRF1 

Monitorar as movimentações de autos judiciais notificados 
pelo TRF1 de hora em hora, identificar se algum processo de 
interesse da PRR1 atingiu uma determinada fase. 

PRR1 Gabinete 
Procurador-
Chefe da PRR1 

2 – Urgente 30 dias Local  Propor ampliação para toda 
1ª região, aumentando o 
alcance da iniciativa de local 
para regional. 

 

Projeto a ser conduzido pela 
PRR1 

 

Sistema ELO O Ministério Público Eleitoral possui uma composição mista, 
sendo formado por membros do Ministério Público Federal 
(MPF) e do Ministério Público Estadual (MPE). 

Quando exercida por membros do Ministério Público 
Estadual, a função eleitoral é desempenhada por promotores 
eleitorais (promotores de Justiça que atuam junto às diversas 
zonas eleitorais), que exercem suas atribuições mediante 
coordenação de um PRE. 

A atuação do MPF na função eleitoral é controlada através 
do Sistema Único, sendo possível acompanhar as ações de 
forma detalhada, bem como extrair informações 
quantitativas relativas a esta atuação. 

Não existe, porém, uma solução informatizada que permita 
ao PGE acompanhar a atuação de todo o MPE em matéria 
eleitoral. Bem por conta disto, propõe-se que seja 

PR-SE Procuradoria da 
República de 
Sergipe 

2 – Urgente Março/2016 Nacional N/A Tendo em vista a 
complexidade da demanda e 
conforme novo fluxo de 
demandas do Único, sugere-
se encaminhamento para 
apreciação pela Governança 
do Único. 
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desenvolvida uma ferramenta com esta finalidade. 

APTUS - SDS Disponibilizar acesso de informações dos procedimentos 
extrajudiciais e autos judiciais/IPL da PR/PE para a Secretaria 
de Defesa Social em Pernambuco (SDS-PE) em convênio 
firmado de troca de informações. 

PR-PE Coordenadoria 
de Controle 
Externo da 
Atividade 
Policial 

1 - Normal Deverá ser 
concluído até 
abril/2015 

Local Convênio a ser 
firmado entre a 
Procuradoria da 
República em 
Pernambuco e a 
Secretaria de 
Defesa Social 
em 
Pernambuco 

PARECER SEJUD: Deverá ser 
solicitada autorização prévia 
da SG para fornecimento dos 
dados. 

Pauta Offline 
do sistema 
ÚNICO 

Os procuradores necessitam ter acesso às pautas de 
julgamento e ao teor das manifestações associadas aos 
processos quando estão sem conexão de rede que permita 
acesso ao Único. Também, uma pauta, uma vez carregada, 
permitirá acessos muito mais rápidos, mesmo que o acesso 
pela rede ao Único esteja disponível. É importante que os 
procuradores possam sempre ter acesso às pautas de 
julgamento cadastradas no Único e ao inteiro teor das 
manifestações associadas aos processos que serão julgados. 
Isso deve acontecer mesmo quando o acesso ao Único não 
for possível. Para que isso ocorra, é necessária uma solução 
que permita copiar de alguma forma para o computador do 
procurador este conteúdo. 

PRR5 Procuradoria 
Regional da 
República - 5ª 
Região 

1 - Normal 6 meses a 
partir da 
aprovação do 
projeto. 

Nacional  PARECER SEJUD:  OK. 

Integração 
com o TRF5 – 
Fase 2 

 

A integração de dados entre o MPF e o TRF facilitará muito o 
trâmite dos 
processos. 
A inserção manual dos dados dos processos quando entram na 
procuradoria é uma tarefa que consome tempo e que está 
sujeita a erros. É bem melhor que estes dados sejam 
transferidos automaticamente, a partir do TRF ou da Justiça 
Federal, como já ocorre com a PR-PB. A transferência dos 
dados das movimentações do MPF para o TRF ou para a 
Justiça Federal também facilitará a operação deles de seus 
sistemas. 
 

PRR5 Procuradoria 
Regional da 
República 5ª 
Região 

1 - Normal  4 meses a 
partir da 
disponibilizaçã
o pelo TRF5 
dos dados do 
Esparta e do 
PJE, , de 
acordo com o 
MNI  - Modelo 
Nacional de 
Interoperabili
dade, adotado 
pelo Conselho 
Nacional de 
Justiça. 

Regional  PARECER SEJUD:  OK. 
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Controle de 
Prescrição em 
Processos 
Judiciais 

Trata-se de um módulo do Sistema Único, pendente de 
implantação. Atualmente, os servidores responsáveis pelo 
controle de prescrição dispõem apenas de uma calculadora. 
Essa calculadora foi aprimorada, realizando cálculos precisos 
para o andamento de um processo em todas as instâncias 
judiciárias. O objetivo final deste projeto é armazenar os 
dados informados pelos analistas jurídicos, para fornecer 
relatórios pró-ativos a respeitos dos processos que estão 
para prescrever. Adicionalmente, teremos informações a 
respeito das penas aplicadas relacionadas diretamente à 
tipificação penal. Atualmente essa informação não existe. A 
calculadora avançada pode ser utilizada em 
https://progs.prr3.mpf.mp.br/nscp/prescricao_calc_20/ 

PRR3 

PGR-SEJUD 

SECRETARIA 
JURÍDICA E DE 
DOCUMENTAÇÃ
O - SEJUD 

1 - Normal Junho de 2015 Local N/A PARECER SEJUD:  OK. 

Gerenciador 
Gabinetes - 
Sistema Único 

Padronização dos procedimentos de utilização do sistema 
Único na PRDF mediante operacionalização do módulo 
Gerenciador de Gabinetes ao tempo que se promove a 
descontinuidade do sistema prateleira virtual. 

PR-DF Coordenadoria 
de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicação 

1 - Normal 06 (seis) 
meses 

Local Conformidade 
com as 
diretrizes de 
padronização 
do sistema 
Único 

Projeto a ser conduzido pela 
PR-DF (local) 

PARECER SEJUD: Já existe 
gerenciador no único. 
Sugestão: desenvolvimento 
do gerenciador ExtraJudicial 
e Documentos 

Visualização 
entre autos 
judiciais 

 

Facilidade na visualização em formato gráfico os 
relacionamentos existentes entre os autos judiciais. 

PRR1 Coordenadoria 
Juridica 

1 - Normal 45 dias Nacional Não se aplica. PARECER SEJUD: Falta 
informação. Proposta mais 
detalhada deve ser enviada à 
SEJUD. 

Plataforma 
para 
indexação e 
busca dos 
arquivos da 
rede da PRPA 
e sites 
jurídicos 

 

 

Necessidade 1 - Agilizar o processo de busca de documentos 
na rede da PRPA Necessidade 2 - Aprimorar o processo de 
busca de jurisprudência na internet.  

 

PR-PA Assessoria 
Especial da 
PRPA 

 

1 - Normal 

 

Dezembro - 
2015 

 

Regional 

 

 PARECER SEJUD:  Detalhar a 
demanda mas ela poderá ser 
atendida pela aquisição de 
Big Data em andamento. 
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Implantação 
do SAPO5 na 
PRR 1ª e PRR 
2ª 

 

Justificativa: 
 As ações penais originárias são uma parte muito importante 
da atuação do MPF. É interessante que existam ferramentas 
que permitam um melhor acompanhamento do trâmite 
dessas ações e dos prazos envolvidos. 

PRR5 Procuradoria 
Regional da 
República - 5ª 
Região 

1 - Normal 2 meses a 
partir da 
aprovação do 
projeto, e de 
acordo com a 
programação 
a ser 
estabelecida 
pelas duas 
unidades que 
irão implantar 
a solução, no 
caso a PRR1 e 
PRR2. 

Nacional  PARECER SEJUD: as 
funcionalidades do SAPO 
serão incorporadas ao Único. 

GGDI-PR 
Gerenciador 
de Grupos de 
Distribuição 
no Integração 

 

 

Quando da criação de grupos no Único pela área jurídica faz-
se necessário rodar instruções(SQL) no pacote de integração 
do Paraná. Assim, de maneira a facilitar o trabalho do Núcleo 
de Sustentação de Soluções consideramos necessário este 
front-end. 

PR-PR Núcleo de 
Sustentação de 
Soluções do 
PRPR 

1 - Normal Junho de 2015 Local N/A PARECER SEJUD:  Verificar o 
projeto de distribuição 
unificado. 
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7.4.3. SUBSINE – Subsecretaria de Sistemas Negociais 

 

  Área Negocial: SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas / CEDEP - Centro de Educação e Desenvolvimento 7.4.3.1.

Profissional 
 

 Sistemas de Informação 

SGP e CEDEP 

Demandas em execução ou a iniciar em 2º/2015 

Custo 
estimado em 

horas 

(ordem cresc.) 
E
m
 e
xe
cu
çã
o 

01. Emissão automatizada da certidão de tempo de serviço no Hórus 30 

02. Liberação de acessos ao sistema GPS para a ESMPU 60 

03. Histórico de titular de gabinete de Subprocuradores e demais 
membros 

120 

04. Inibição da impressão de contracheques e comprovantes de 
rendimentos 

150 

05. Sistema de Controle e Gerenciamento de Férias - 2ª Fase 180 

06. Férias de membros - novas regras de abono 210 

07. Assentamentos funcionais 240 

08. Módulo de controle de consignações 240 

09. Sistema de Bolsa de Idiomas 240 

10. Projeto de Modernização do sistema GPS 300 

11. Concurso de remoção permanente de servidores do MPU 360 

12. Módulo de Substituição de Ofícios no sistema Único e GPS 360 

13. Oráculo - Fase 2 420 

14. Descentralização do lançamento de benefícios 480 
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A
 in

ic
ia

r 
(2

º 
se

m
/1

5)
 

15. Certidões funcionais - adequações 90 

16. Automatização do pagamento de Gratificação de Projetos e de 
Perícia 

180 

17. Concluir migração do módulo de Férias para o ambiente Hórus 
(web) 

180 

 

 

SGP – Secretaria de Gestão de Pessoas / CEDEP - Centro de Educação e Desenvolvimento Profissional 

Detalhamento das demandas em EXECUÇÃO e A INICIAR 

 

Nome da Demanda Justificativa. Unidade Área 
demandante  

Priorização do 
Demandante 

Expectativa 
de Prazo da 
Demanda 

Abrangência 
da solução 

Det. legais Parecer Inicial 

01. Emissão 
automatizada da 
certidão de tempo 
de serviço no 
Hórus 

Geração automatizada de certidão de tempo de serviço no Hórus, 
considerando as informações funcionais presentes no sistema. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

4 - Crítica Maio/2015 Nacional N/A  

02.Liberação de 
acessos ao 
sistema GPS para 
a ESMPU 

Tendo em vista a publicação da Lei nº 13.032, de 24 de setembro 
de 2014, que regulamenta a criação de quadro próprio da ESMPU, 
torna-se necessária a disponibilização de telas do GPS para essa 
unidade. No entanto, conforme tratado em reunião realizada em 
12/02/2015, ficou acordo entre SGP e ESMPU que o acesso a ser 
concedido ao GPS será no perfil dos Estados. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

2 - Urgente - Regional Lei nº 13.032, 
de 24 de 
setembro de 
2014. 

 

03.Histórico de 
titular de gabinete 
de 
Subprocuradores 
e demais 
membros 

Registro e manutenção do histórico do titular de gabinete de 
Subprocuradores e demais membros no âmbito dos Estados. 
Exemplo: demonstrar quais subprocuradores ocuparam o 
GABSUB1, com as respectivas datas de início e fim. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

2 - Urgente 2 meses Nacional Indicação do 
membro para 
ocupar 
determinado 
gabinete. 
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04.Inibição da 
impressão de 
contracheques e 
comprovantes de 
rendimentos 

Providências técnicas a fim de permitir o envio de contracheques 
de pensionistas e comprovantes por email, em virtude da 
interrupção da impressão destes. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

4 - Crítica 2 meses Nacional N/A  

05.Sistema de 
Controle e 
Gerenciamento de 
Férias - 2ª Fase 

Hoje a solicitação de cancelamento de férias após processado o 
pagamento (Status GP), necessita ser solicitada por meio de 
formulário próprio (em papel) e verificado se é passível de 
reembolso. Nesse caso, é necessário o preenchimento de uma 
Guia de Recolhimento da União (GRU) para, então, permitir o 
cancelamento. Da forma como são realizados hoje esses 
procedimentos, como a análise do pagamento da GRU é manual, 
o Membro ou Servidor pode ter seu pedido inconsistente. 
Atualmente as solicitações de Acumulação de Férias de Membros 
e Servidores são realizadas através de formulário próprio (em 
papel) e encaminhadas para as respectivas Coordenadorias de 
Gestão de Pessoas. Após todos os trâmites e aprovação, as 
informações contidas no formulário são lançadas em sistema 
próprio. Dessa forma, o processo torna-se moroso e passível de 
falhas. Procedimento similar é realizado quando Membro ou 
Servidor tem férias interrompidas ou suspensas por necessidade 
de serviço. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

1 - Normal 10 meses Nacional N/A Projeto aprovado no 
SCP. 

06.Férias de 
membros - novas 
regras de abono 

Mudança nas regras para usufruto do abono pecuniário para 
férias de membros, tanto para marcação no sistema como seus 
efeitos na folha de pagamento, decorrentes de alterações na 
portaria. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

4 - Crítica 2 meses Nacional N/A  

07.Assentamentos 
funcionais 

Projeto que visa estruturar as informações funcionais de 
membros e servidores em seus assentamentos, para permitir a 
geração de certidões funcionais e no caso de membros, subsidiar 
melhor as análises disciplinares e de promoção na carreira. 

SGP e 
Corregedor
ia 

Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas e 
Corregedoria do 
MPF 

2 - Urgente 2 meses Nacional N/A  

08.Módulo de 
controle de 
consignações 

Providências técnicas a fim de adotar o sistema eConsig como 
solução de gestão de empréstimos consignados, em substituição à 
solução existente no Hórus. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

2 - Urgente 2 meses Nacional N/A  

09.Sistema de 
Bolsa de Idiomas 

 

Necessidade 1 - maior agilidade para o reembolso dos membros e 
servidores Necessidade 2 - minimizar os erros de reembolso 
Necessidade 3 - maior controle do orçamente e do processo como 
um todo Necessidade 4 - transparência Necessidade 5 - atender 
maior número de pessoas 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

3 - Muito Urgente  Até julho, tendo 
em vista que o 
Acordo de 
Resultados 
prevê que em 
julho/2015 seja 

Nacional N/A  
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 ampliada a 
oferta de Bolas 
em até 20% 

10.Projeto de 
Modernização do 
sistema GPS 

 

- Considerando-se que a plataforma em que o GPS se encontra 
desenvolvido (Forms/Report) foi descontinuada e é de complicada 
manutenção, faz-se necessária a codificação do sistema para 
outra linguagem. - Tendo sido desenvolvido há anos, o atual 
sistema GPS necessita de diversas manutenções corretivas, bem 
como evolutivas. - É desejável que a nova solução de sistema 
possa, se possível, integrar os demais ramos do MPU, permitindo-
se uma extração de informações mais eficaz e célere para os 
gestores. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

1 - Normal 10 meses Nacional N/A  

11.Concurso de 
remoção 
permanente de 
servidores do 
MPU 

Há um projeto pendente de avaliação da AMGE que servirá para 
redesenho do processo de remoção no âmbito do MPU que 
contemple o paradigma do concurso permanente. Após a 
definição formal do processo pela SGP, será desenvolvido o 
sistema com apoio dos ramos. 

PGR-SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

2 - Urgente Março/2015 Nacional N/A Processo aberto na 
AMGE, aprovado no 

Subcomitê de 
Estratégia no final do 

ano. 

12.Módulo de 
Substituição de 
Ofícios nos 
sistemas Único e 
GPS 

Criação de integração (validação) do sistema Único com o GPS, 
para os casos em que haja interpolação de datas entre 
afastamentos já existentes no GPS e o cadastramento de períodos 
de substituição de ofício. Considerando-se a necessidade de 
gravação de histórico dos lançamentos e do controle dos períodos 
corretos em que seja devido o pagamento de gratificação por 
substituição de ofícios, o sistema GPS também precisará ser 
evoluído. Deverão também serem desenvolvidos relatórios 
gerenciais tratando dos assuntos abordados. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

2 - Urgente Abril/2015 Nacional N/A  

13. Oráculo - Fase 
2. 

O projeto se justifica pela necessidade precípua do MPF saber 
informações atualizadas de todos os ramos. Atualmente estas 
informações, quando necessárias para algum trabalho interno, 
são obtidas por solicitações realizadas aos demais ramos. Isto 
resulta em lentidão para dar andamento às demandas do órgão e 
pode até gerar alguns outros problemas, como a inconsistência 
das informações, haja visto que não há um processo definido de 
verificação e validação das informações enviadas ao MPF. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

2 - Urgente 10 meses Nacional N/A  

14.Descentralizaçã
o do lançamento 
de benefícios 

 

Necessidade de otimizar os processos de trabalhos, evitando 
operações por demasiadas manuais e desnecessárias; - adequar a 
estrutura organizacional para atender aos requerimentos de 
benefícios dos servidores do MPF; - estabelecer um canal de 
comunicação direto entre servidor requerente, unidade de 
pessoal do estado e PGR/SGP, facilitando a resolução de 
intercorrências. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

4 - Crítica 2 meses Nacional N/A  
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15.Certidões 
funcionais - 
adequações 

Adequações e correções sugeridas pela SGP nas certidões 
funcionais disponíveis no Hórus 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

3 – Muito alta 2 meses Nacional N/A  

16.Automatização 
do pagamento de 
gratificação de 
projetos e de 
perícia 

Necessidade de estimar o custo real dos projetos controlados pela 
AMGE. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

2 - Urgente Julho/2015 Nacional   

17.Concluir 
migração do 
módulo de Férias 
para o ambiente 
Hórus (web) 

1) Possibilitar a administração das férias de membros e 
servidores, conforme as legislação e parâmetros mantidos 
sistema; 2) Descentralizar para as unidades as atividades 
administração das férias, provendo o acesso às informações de 
acordo com a abrangência; 3) Padronizar os módulos do tema 
férias, que deixariam de ser tratados no sistema GPS dispensando 
tecnologia oracle forms/reports (em obsolescência); 4) 
Uniformizar as funções e elementos de validação, que por vezes 
precisam reescritos para atender as duas tecnologias. 

SGP Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas 

2 - Urgente 300 horas, ao 
longo de 2015. 

Nacional   
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Análise da capacidade versus disponibilidade para priorização das demandas 

 

Projeto Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

TOTAL de horas no mês 540 540 480 480 510 540 450 300 

Capacidade Mensal 540 540 540 540 540 540 540 540 

Horas disponíveis 0 0 60 60 30 0 90 240 

 
0% 0% 11% 11% 6% 0% 17% 44% 
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SGP – Secretaria de Gestão de Pessoas / CEDEP - Centro de Educação e Desenvolvimento Profissional 

novas demandas propostas aguardando APROVAÇÃO e PRIORIZAÇÃO (SGP/CEPED) 

 

Nome da Demandas Justificativa Unidade Área demandante 
(por extenso). 

Responsável pela 
demanda [Nome 
Completo] 

Priorização 
do 
Demandante 

Expectativa de Prazo da 
Demanda 

Abrangência 
da solução. 

Parecer Inicial 

Sistema de 
Movimentação e 
Recrutamento 
Internos 

A Movimentação Interna, atualmente, é 
feita com o auxílio de relatórios existentes 
no sistema GPS (GPS21111A e 
GPS2271A). Ocorre que esses somente 
informam as pessoas que estão atualmente 
lotadas na área pesquisada. O relatório 
disponível de alocação de cargos não 
distingue entre as diversas unidades da 
PGR, mostrando apenas a unidade macro. 
Sendo assim, a única informação 
disponível é o quantitativo de cargos 
efetivos alocados na PGR e quais os 
servidores que estão lotados nas áreas. O 
controle de cargos vagos nas unidades 
orgânicas de efetivo exercício, por sua 
vez, é feito manualmente, por meio de 
planilha. Já o Recrutamento Interno é 
gerenciado atualmente por meio de 
planilhas. Não existe sistema que 
armazene informações a respeito dos 
recrutamentos nem que permita gerar 
relatórios gerenciais. Além disso, a 
divulgação dos recrutamentos é feita de 
forma manual pela SECOM. 

SGP Secretaria de Gestão 
de Pessoas 

Leonardo Peixoto de 
Melo 

1 - Normal Agosto/2015 Local  

Módulo de 
controle de 
passivos 

O módulo de controle de passivos deve ser 
criado no ambiente web, com 
acessibilidade a todos os ramos (MPF, 
MPT, MPM e MPDFT). Cada ramo deve 
alimentar os passivos pendentes de 
pagamento, por assunto, de modo a tornar 
possível a consolidação de valores 
pendentes de pagamento em nível de 
MPU. Hoje essa atividade é feita em 
ambiente excel, a partir do fornecimento 
dos dados pelos respectivos ramos. 

SGP Secretaria de Gestão 
de Pessoas 

Leonardo Peixoto de 
Melo 

1 - Normal Agosto/2015 Nacional  
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Tabela única de 
rubricas e 
identificador de 
vínculo/atividade 
dos ramos do 
MPU 

A tabela única de rubricas visa criar um 
identificador comum a todos os ramos do 
MPU (MPF, MPT, MPM e MPDFT), para 
as vantagens pagas, de forma a facilitar a 
unificação dos dados de folha de 
pagamento dos quatro MPs. Necessário 
também que haja uma redução 
considerável nos quantitativos atuais, que 
pode ocorrer pela criação de rubrica única 
para determinada vantagem, como no 
atendimento dos três tipos disponíveis 
(ativo, inativo e pensão civil). Exemplo 
seria uma única rubrica de GAMPU com a 
separação pela conta contábil; uma única 
rubrica que identificasse exercícios 
anteriores, RP exercício atual, por meio da 
conta contábil. 

SGP Secretaria de Gestão 
de Pessoas 

Leonardo Peixoto de 
Melo 

1 - Normal Agosto/2015 Nacional  

Sistema de 
Avaliação de 
Estágio 
Probatório 

 

Atualmente, na instituição encontram-se 
em estágio probatório 3024 servidores, o 
que torna necessário a viabilidade de 
sistema informatizado para 
operacionalizar o processo avaliativo. Este 
processo é realizado manualmente, via 
planilha do excel, possibilitando erros de 
cálculo, conforme critérios dispostos na 
Portaria 577 de 2010. 

SGP Secretaria de Gestão 
de Pessoas 

Leonardo Peixoto de 
Melo 

2 - Urgente Junho/2015 Nacional  

Solução 
tecnológica que 
viabilize a pasta 
funcional 
eletrônica 

 

Necessidade de: - Digitalização das pastas 
funcionais, visando à integridade dos 
dados cadastrais de membros e servidores 
do MPF; - Armazenamento dos dados na 
forma de texto, após uso de ferramenta de 
OCR nas imagens digitalizadas, 
permitindo-se a pesquisa dos dados; - 
Desmembramento dos dados por tipo de 
registro: diplomas/certificados, dados 
cadastrais, ocupação de funções, 
substituições; - Disponibilização das 
informações em base estruturada, as quais 
deverão estar gravadas nos 
correspondentes campos dentro do sistema 
de RH, ou em planilha formatada para 
posterior exportação. 

SGP Secretaria de Gestão 
de Pessoas 

Leonardo Peixoto de 
Melo 

1 - Normal 10 meses Nacional Parecer STIC/SUBSINE: 
Inicialmente se tratava de 
um projeto essencialmente 
de contratação (parceria 
com a SEJUD) 

Implantação do 
serviço nacional 
GCONS 
Recursos 
Humanos 

Atender às demandas de disponibilização 
de informações sobre os sistemas da área 
de Gestão de Pessoas do MPF de forma 
padronizada e ágil. Posteriormente, a 
sustentação do serviço de disponibilização 
das views será assumido pelo CSC-pólo 
da PRMG 

PR-MG PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA 
EM MINAS GERAIS 

KATHYA REGINA 
CARVALHO 
MOREIRA 

1 - Normal Estima-se serem 
necessários o mínimo de 
12 meses para estudo dos 
sistemas atuais, 
levantamento das 
informações/relatórios 
iniciais necessários, 
criação/disponibilização 
das views e capacitação 

Nacional Aguardando avaliação da 
SGP 

 

SUBSINE: Havia sido 
enviado à SUBPES/SGP um 
formulário de descrição de 
demanda inicial, mas não 
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(SNGSGP) da equipe de atendimento 
de 1º nível. 

houve retorno. A PR-MG 
está disponível para 
integrar os assuntos de 
Gestão de Pessoas no 
GCONS Administrativo 

Sistema Escala 
de Plantão de 
Procuradores e 
Servidores 

Periodicamente é elaborada nova escala de 
plantão de procuradores e servidores, 
levando em consideração antiguidade, 
afastamentos e impedimentos. A 
elaboração manual da escala é complicada 
em função dos diversos parâmetros dos 
procuradores e servidores.  

PR-ES 

 

 

 

 

 

Chefia de Gabinete JUSSARA LOBATO 
FERNANDES 

1 - Normal 08 meses Nacional Em reunião, a Secretaria 
indicou baixa pertinência 
da demanda, porém resta 
formalização desse parecer 
pela SGP 

 

SUBSINE: Verificar a 
possibilidade de se 
desenvolver um relatório 
que traga as informações 
necessárias a partir da base 
cadastral, a fim de auxiliar 
na preparação da escala.  

Sistema de 
Concurso de 
Estágio 

Hoje na PRRJ possuímos 2 sistemas para 
seleção de estagiários. Um utilizado para 
os concursos da área de direito e outro, 
para o concurso de outras áreas. Ambos 
foram implementados para atender uma 
demanda da seção de estágio da PRRJ, 
mas estão incompletos 

PR-RJ Procuradoria da 
República do Estado 
do Rio de Janeiro 

RENATO 
AUGUSTO DOS 
SANTOS CORTES 

1 - Normal 06/2015 Nacional CEDEP avaliou que deve 
ser feito uso do sistema de 
concurso de estágio já 
disponível na PGR. 

    Sistema de 
Gerenciamento 
de Processo 
Seletivo e 
Recursos OnLine 

Necessidade 1: Atender com celeridade as 
demandas de novos concursos, 
possibilitando o controle dos recursos das 
provas objetivas e subjetivas. 

PR-RN Coordenadoria 
Administrativa 

Rodrigo Akira 
Yamashita 

2 – Urgente Agosto/2015 Local CEDEP avaliou que 
melhorias no sistema de 
Concurso de Estágio não 
devem ser priorizadas, 
tendo em vista o processo 
de contratação do CIEE 
para integração e 
responsabilização do 
Concurso de Estágio 

 

Propor solução 
tecnológica de 
gestão de 
documentos e 
processos 
administrativos 

Propor e implementar, em parceria com a 
Secretaria Jurídica e de Documentação e 
com a Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, um Sistema 
Administrativo Eletrônico, no âmbito do 
MPU. 

SGP Secretaria de Gestão 
de Pessoas 

Leonardo Peixoto de 
Melo 

1 - Normal 10 meses Nacional Parecer STIC/SUBSINE: 
Trata-se do projeto do 
processo eletrônico 
administrativo, sendo 
realizado pela 
STIC/SUBSC 
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 Área Negocial: Administração Superior e APEX 7.4.3.2.

 

Sistemas de Informação 
Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 

Demandas em EXECUÇÃO 
Demanda Custo estimado 

em horas 
01. 28º Concurso de Procuradores 240 
02. Sistema Nacional de Cálculos (5ªCCR) 120 
03. Sistema Audita (Audin) 480 
04. MPEduc – adaptações 2015 (PFDC) 90 
05. Sistema de Cooperação Internacional SCI (SCI) 420 
06. Sistema de Contratos (STIC/SEJUD/SA) 210 
07. Sistema de Gestão da Frota Nacional - Refactoring ASV (SA) 120 

 

 

Administração Superior e APEX 

Detalhamento das demandas em EXECUÇÃO 

 

Nome da Demanda Justificativa Unidade Área demandante (por 
extenso). 

Responsável pela 
demanda 

Priorização do 
Demandante 

Expectativa de 
Prazo da 
Demanda 

Abrangência da 
solução. 

01. 28º Concurso de 
Procuradores 

Providências acerca das diversas etapas do 28º concurso 
para ingresso na carreira de procurador da república. 

SECON Secretaria de Concursos Secretaria de 
Concursos do MPF 

1 – Normal  Nacional 
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02.Sistema Nacional 
de Cálculos (5ªCCR) 

Continuidade do projeto do Sistema Nacional de Cálculos. 5ª CCR 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão 

Romeu Bizó 1 – Normal  Nacional 

03.Sistema Audita 
(Audin) 

Início do desenvolvimento do sistema Audita, que pretende 
facilitar e gerenciar as auditorias realizadas pela Audin nas 
unidades do MPU. 

Audin Auditoria interna do MPU Júlio Luz 1 – Normal  Nacional 

04.MPEduc – 
adaptações 2015 
(PFDC) 

Adaptações no sistema de questionários do MPEduc de 
modo a refletir melhor a realidade dos projetos em 2015. 

PFDC Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão 

Luana Stein 3 – Muito alta  Nacional 

05.Sistema de 
Cooperação 
Internacional SCI 
(SCI) 

Continuidade do desenvolvimento do sistema da SCI, 
envolvendo os módulos de relatório de missão internacional 
e pedidos de cooperação. 

SCI Secretaria de Cooperação 
Jurídica Internacional 

Marilda Nakane 3 – Muito alta  Nacional 

06.Sistema de 
Contratos 
(STIC/SEJUD/SA) 

Desenvolvimento de um pequeno sistema de contratos a fim 
de retomar o controle sistematizado das informações 
referentes a essa área, em 3 Secretarias. 

STIC/SEJUD/SA Secretaria de Tecn. da Inf. e 
Com. 

Secretaria Jurídica e de 
Documentação 

Secretaria de Administração 

Gestores de 
Contratos das áreas 
envolvidas 

1 – Normal  Nacional 

07.Sistema de 
Gestão da Frota 
Nacional - 
Refactoring ASV 
(SA) 

Necessidade de sistema de gestão dos veículos oficiais, 
contratos de manutenção e abastecimento e saída de 
veículos. 

A situação desejada é que esse sistema abarcasse os temas: 

1. Gestão da Frota Nacional 
2. Gestão de Manutenções 
3. Gestão de Abastecimentos 

Redesenvolvimento do sistema ASV em Apex, visando dar 
mais usabilidade e agilidade na sustentação. 

DITRAN - SA Secretaria de Administração Lucio Mario 
Mendonça de Gois 

2 – Urgente  Nacional 
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Análise da Capacidade versus Disponibilidade para priorização das demandas 

 

Projeto Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

TOTAL de horas no mês 240 270 270 270 180 180 180 90 

Capacidade Mensal 300 300 300 300 300 300 300 300 

Horas disponíveis 60 30 30 30 120 120 120 210 

 
20% 10% 10% 10% 40% 40% 40% 70% 
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 Área Negocial: SSIS - Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 7.4.3.3.

 

 

Sistemas de Informação 
Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 

Demandas em EXECUÇÃO 
Demanda Custo 

estimado em 
horas 

Exame Periódico de Saúde - Fase 2 480 

 
 
 

SSIS – Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 

Detalhamento das demandas em EXECUÇÃO 

 
Nome da Demanda  Unidade Área demandante  Responsável pela 

demanda 
Priorização do 
Demandante 

Expectativa de 
Prazo da 
Demanda 

Abrangência da 
solução 

Exame Periódico de 
Saúde – Fase 2 

 SSIS Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde 

Dra. Carla Santos - - Nacional 
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Análise da Capacidade versus Disponibilidade para priorização das demandas 

 

Projeto Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

TOTAL de horas no mês 60 60 60 60 60 60 60 60 

Capacidade Mensal 90 90 90 90 90 90 90 90 

Horas disponíveis 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 
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SSIS – Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 

Novas demandas propostas aguardando APROVAÇÃO e PRIORIZAÇÃO (SSIS) 

 

Nome da Demanda Justificativa Unidade Área demandante  Responsável 
pela demanda 

Priorização do 
Demandante 

Expectativ
a de Prazo 
da 
Demanda 

Abrangência 
da solução 

Determinações 
legais 

Parecer Inicial 

Documentação 
dos sistemas de 
saúde 

Geração da documentação formal dos sistemas 
de saúde do MPF a fim de subsidiar possível 
processo de contratação da sustentação no 
futuro. 

STIC/SSI
S 

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

- - - - - - 
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 Área Negocial: SA - Secretaria de Administração / SPO – Secretaria de Planejamento e Orçamento / STIC 7.4.3.4.

– Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
 

A Subsecretaria de Sistemas Negociais não dispõe de equipe técnica exclusiva para atendimento aos Sistemas de Informação relacionados às 
Secretarias Nacionais de Administração, Planejamento e Orçamento e Tecnologia da Informação e Comunicação, não sendo possível a realização do 
comparativo de análise de capacidade versus disponibilidade. 

 

Assim, o desenvolvimento das demandas propostas para as Secretarias (elencadas a seguir) depende do destaque de parte das equipes apresentadas 
para as demais Áreas Negociais. 

 

SA – Secretaria de Administração 

SA: Novas demandas propostas aguardando APROVAÇÃO e PRIORIZAÇÃO 

 

Nome da Demanda Justificativa Unidade Área 
demandante 
(por extenso). 

Responsável pela 
demanda  

Priorização 
do 
Demandante 

Expectativa 
de Prazo da 
Demanda 

Abrangência 
da solução. 

Determinações legais Parecer Inicial 

Rotina 
Automatizada de 
Depreciação de 
Bens (ASIWEB) 

Controlar depreciação de bens, 
conforme previsão legal. 
Desenvolvimento de rotina completa 
de tratamento de depreciação de 
bens, conforme previsão legal. 

PGR-SA Secretaria de 
Administração 

Lucio Mario 
Mendonça de Gois 

4- Crítica  Nacional  Demanda cujo escopo 
pode ser atendido pela 
contratação de fábrica 
de software (em 
andamento). 

Sistema de Gestão 
Administrativa 

Necessidade de sistema 
informatizado para controlar, 
simplificadamente, todo o fluxo de 
contratação e gestão contratual. 

A situação desejada é que esse 
sistema abarcasse os temas: 

1. Contratação 
2. Registro de Preços 
3. Gestão Contratual 
4. Gestão de Terceirizados 

PGR-SA Secretaria de 
Administração 

Lucio Mario 
Mendonça de Gois 

3 – Muito 
Urgente 

 Nacional   
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Sistema de Gestão 
de Eventos 

Necessidade de sistema para controle 
de agenda e realização de eventos do 
MPF. 

CVE – SA Secretaria de 
Administração 

Lucio Mario 
Mendonça de Gois 

1 - Normal  Nacional  Demanda cujo escopo 
pode ser atendido pela 
contratação de fábrica 
de software (em 
andamento). 

Sistema de Gestão 
de Viagens (SGV) 

Necessidade de aperfeiçoar o 
controle de viagens no MPF e gestão 
orçamentária. 

SA Secretaria de 
Administração 

Lucio Mario 
Mendonça de Gois 

1 - Normal  Nacional  Demanda cujo escopo 
pode ser atendido pela 
contratação de fábrica 
de software (em 
andamento). 

Sistema de 
Acompanhamento 
de Manutenção e 
Entrega de Bens 

 

De forma a agilizar os serviços da 
Seção de Logística e Manutenção, 
há a necessidade de desenvolver um 
sistema que contemple: 
- Cadastro de Fornecedores; 

- Acompanhamento da manutenção 
de bens, constando informações 
sobre data da realização de serviços, 

PR-CE Coordenadoria 
de 
Administração - 
CA 

KARINE 
VENÂNCIO 
SOUSA 

2 – Urgente Maio/2015 Local  Parecer SA: A CLOG 
será acionada para 
entrar em contato com 
a unidade e avaliar a 
oportunidade do 
sistema. Caso a 
demanda se julgue 
oportuna, possível 
utilização da 
contratação da fábrica 
de software do 
ASIWEB para 
implementação. 

Novo Dexter 
(Fase 2/2015) 

 
 

 

Necessidade 1: Atender novas 
demandas relacionadas ao 
gerenciamento de contratos. 
 
Necessidade 2: Atualização de 
tecnologia e paradigma.  
 
Necessidade 3: Remoção de 
dependência de framework Atena.  
 
Necessidade 4: Refactor da 
implementação.  

PGR-SA  Secretaria de 
Administração 

Zanoni Barbosa 
Júnior 

1 - Normal Fim de 2016. Nacional  Parecer SA: 
Dependente da 
aprovação do projeto 
de desenvolvimento do 
Sistema de Gestão 
Administrativa, uma 
vez que este absorveria 
as necessidades 
elencadas. Em caso 
negativo, possível 
integração aos esforços 
de migração 
tecnológica para 
APEX. 

Sistema de 
calendário de 
eventos e 
agendamento de 
salas 

 

Necessidade levantada pela Chefia 
de Gabinete e pela Coordenadoria 
de Administração da PRRJ. O 
sistema auxiliaria o controle de 
eventos da PRRJ (pela chefia) e 
acompanhamento dos mesmos (via 
intranet). Solicitado um calendário 
mensal, com nome dos eventos no 
dia e link para informações 
detalhadas. Em complemento a essa 
necessidade, a CA/PRRJ solicitou a 
possibilidade de informar a sala e os 
recursos necessários para os 

PR-RJ Procuradoria da 
República do 
Estado do Rio 
de Janeiro 

RENATO 
AUGUSTO DOS 
SANTOS CORTES 

1 - Normal 06/2015 Nacional  Parecer SA: Essa 
demanda deverá ser 
substituída ou seu 
escopo integrado à 
demanda do Sistema 
de Gestão de Eventos, 
submetida pela SA. 
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eventos, gerando alertas para os 
setores responsáveis. Entendemos 
que o esforço para a criação desse 
sistema unificado deveria ser feito 
de uma maneira padronizada 
nacionalmente, uma vez que todas 
(ou a maioria) das Procuradorias 
têm essa demanda de controlar seus 
eventos e salas. 

Implantação de 
sistema de reserva 
de auditório da 
PRM/Campina 
Grande 

Implantação de ferramenta para 
reserva do espaço de auditório da 
PRM-Campina Grande. A 
necessidade passou a existir na nova 
sede, devendo ser avaliada solução 
já existente no MPF. 

PRM/Campina 
Grande 

Coordenadoria 
da PRM em 
Campina 
Grande 

Elder Gouveia De 
Araujo 

1 - Normal 30/09/2015 Local  Tendo em vista a 
similaridade com a 
demanda “Sistema de 
calendário de eventos e 
agendamento de salas”, 
indica-se o mesmo 
parecer. 

Sistema de 
Controle de 
Jornada de 
Terceirizados 

 

O atual sistema de ponto utilizado 
no MPF/ES não contempla o 
gerenciamento de jornada de 
terceirizados, razão pela qual está 
se propondo elaboração de sistema. 

PR-ES CA ELIEDNA MATOS 
PINTO 

1 - Normal  Nacional  Parecer SA: Essa 
demanda não deverá 
ser desenvolvida uma 
vez que existe 
impedimento legal 
para se controlar a 
jornada de 
terceirizados. 

 

 

SPO – Secretaria de Planejamento e Orçamento 

SPO: Novas demandas propostas aguardando APROVAÇÃO e PRIORIZAÇÃO 

 
Nome da Demanda Justificativa Unidade Área demandante 

(por extenso). 
Responsável 
pela demanda 

Priorização 
do 
Demandante 

Expectativa de 
Prazo da 
Demanda 

Abrangência 
da solução. 

Determinações 
legais 

Parecer Inicial 

SISPO - 
Sistema de 
Planejamento e 
Orçamento 

Necessidade 1 - Desenvolver sistemas à SPO 
com vistas a atender necessidades elencadas no 
Projeto de Mapeamento da Programação e 
Acompanhamento da Execução Orçamentária 
do MPF. Sistematizar procedimentos realizados 
manualmente de forma a uniformizar o 
processo, prover mais agilidade e segurança nos 
dados utilizados nos processos de planejamento, 

PGR-
SPO 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO/SPO 

PAULO 
CESAR 
MAGALHAES 
BRAYER 

4 – Crítica Até 
Dezembro/2015 

Nacional Instrução 
normativa fruto do 
trabalho realizado 
pelo Projeto de 
Mapeamento da 
Programação e 
Acompanhamento 
da Execução 

Essa demanda depende 
do resultado do Projeto 
de Mapeamento da 
Programação e 
Acompanhamento da 
Execução 
Orçamentária, 
indicando o 



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015/2016 93 
   

 acompanhamento e execução. Assim, o sistema 
fornecerá dados em tempo real, capazes de 
orientar o planejamento e execução 
orçamentária, visando a correção de rumos. 

Orçamentária do 
MPF. 

desenvolvimento da 
solução como decisão 
institucional. 

 

 

STIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

STIC: Novas demandas propostas aguardando APROVAÇÃO e PRIORIZAÇÃO 

 

Nome da Demanda Justificativa Unidade Área demandante 
(por extenso). 

Responsável 
pela demanda 

Priorização 
do 
Demandante 

Expectativa 
de Prazo da 
Demanda 

Abrangência 
da solução. 

Determinações 
legais 

Parecer Inicial 

Implantação do 
sistema de 
tarifação e 
gestão de 
telefonia 

 

Necessidade na padronização, 
auditoria de contas das operadoras, 
controle de custos e controle de 
dispositivos associados aos contratos 
de telefonia nas unidades do MPF. 

PR-BA Procuradoria da 
República na 
Bahia 

Silvio Fernando Lima 
de Santana  

2 – Urgente 2015 Nacional  STIC/CAR: Demanda 
pertinente às 
necessidades do setor 

 

STIC/SUBSINE: Acredito 
que esse sistema seja de 
relevância para o MPF, 
estou à disposição para 
apoiar em reuniões e no 
que diz respeito à 
sistemas nacionais, em 
parceria com a DITEL e 
PR-BA 

Sistema de 
Fiscalização de 
Contratos de TIC 

 

Necessidade de automatizar 
procedimentos de fiscalização de 
contratos sob responsabilidade da 
TIC. 

PR-ES Coordenadoria 
de Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

Cleber de Araujo 1 - Normal 10 meses Nacional Recomendação verbal 
do CNMP que aumente 
o grau de controle de 
sistemáticas de 
fiscalização de 
contratos. 

Aguardando parecer da 
ASTEC/STIC. 

 

STIC/SUBSINE: Sugiro 
reunião com a PR-ES a 
fim de coletar requisitos 
(caso haja) e avaliar se 
podem integrar a 
solução desenvolvida na 
STIC em Apex 
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Demandas a serem analisadas caso ocorra a inviabilidade do projeto “SISPO – Sistema de Planejamento e Orçamento” da SPO 

Nome do Cadastro no 
Sistema Channel 

Justificativa. Unidade Área demandante 
(por extenso). 

Responsável 
pela demanda 

Priorização 
do 
Demandante 

Expectativa 
de Prazo da 
Demanda 

Abrangência 
da solução. 

Determinações 
legais 

Parecer Inicial 

Manutenção 
Evolutiva no 
SICOF/SPO 

 
 

 

Necessidade 1 – possibilitar a conclusão do 
projeto e aprimorar o sistema com o objetivo de 
implantar um sistema de orçamento que atenda 
às necessidades da SPO. 

PGR-
SPO 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO/SPO 

PAULO 
CESAR 
MAGALHAES 
BRAYER 

4 – Crítica Dezembro/20
15. 

Nacional Não se aplica Dependente do 
resultado da demanda 
“SISPO – Sistema 
Planejamento e 
Orçamento” 

Manutenção 
Evolutiva no 
SIG/SPO 

 

Necessidade 1 – atender às necessidades de 
melhorias contínuas no sistema. 

PGR-
SPO 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO/SPO 

PAULO 
CESAR 
MAGALHAES 
BRAYER 

4 – Crítica Dezembro/20
15. 

Nacional Não se aplica. Dependente do 
resultado da demanda 
“SISPO – Sistema 
Planejamento e 
Orçamento” 

PDSTID 
(APEX) - SPO 

 

Desenvolver soluções não corporativas à SPO 
com utilização do Processo de Desenvolvimento 
de Soluções de TI Descentralizadas - PDSTID 
empregando linguagem APEX e colaboradores 
(servidor e estagiários), conforme proposta 
definida na seguinte url: 
https://wiki.mpf.gov.br/index.php5/PDSTID 

PGR-
SPO 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO/SPO 

PAULO 
CESAR 
MAGALHAES 
BRAYER 

4 – Crítica Até 
Dezembro/20
15 e 
prorrogação 
aos próximos 
anos. 

Nacional Não se aplica. Dependente do 
resultado da demanda 
“SISPO – Sistema 
Planejamento e 
Orçamento” 

Revisão do 
Contrato do 
Serpro - 
extração de 
dados 
 

Necessidade 1 - integrar o sistema SICOF ao 
SIAFI, para que seja possível a emissão de 
relatórios que confrontem o programado com o 
executado;  

Necessidade 2 – ampliar o contrato com o 
SERPRO para o devido acesso aos dados do 
SIAFI, para facilitar a extração de dados do 
SIAFI e reduzir o número de consultas 
utilizadas.  

Necessidade 3 - tornar mais seguro o manuseio 
dos dados.  

PGR-
SPO 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO/SPO 

PAULO 
CESAR 
MAGALHAES 
BRAYER 

4 – Crítica Dezembro/20
15. 

Nacional Não se aplica. Dependente do 
resultado da demanda 
“SISPO – Sistema 
Planejamento e 
Orçamento” 

Sistema de 
Gestão 
Orçamentária 

 

Participação no projeto de análise e 
desenvolvimento do sistema de gestão 
orçamentária. 
Esse sistema tem sido demandado pelos gestores 
e co-gestores de orçamento, bem como foi 
percebido como necessário às atividades da 
SPO. 

PR-BA Procuradoria da 
República na Bahia 

Silvio Fernando 
Lima de 
Santana 

2 – Urgente 2015 Nacional  Dependente do 
resultado da demanda 
“SISPO – Sistema 
Planejamento e 
Orçamento” 
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7.4.4. Alinhamento com o PEI e o PETI 

Objetivos estratégicos do PEI:  
 

• OE 4. Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia 

• OE 17. Aperfeiçoar a atuação judicial 

• OE 15. Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada 
 

Indicadores do PETI 

 
Código Nome do Indicador Fórmula Meta 

OETI 02.3 Percentual de projetos finalizados dentro do prazo previsto e com os 
requisitos atendidos. 

(Número de projetos finalizados dentro do prazo previsto e 
com requisitos atendidos/Número total de projetos 
finalizados)*100. 

60% em 2013, + 5 pp a cada ano, alcançando 95% 
em 2020. 

OETI 03.1 Percentual de demandas atendidas por meio de parcerias com outros 
órgãos. 

Número de demandas que exigem parcerias com outros 
órgãos atendidas / Número total de demandas que exigem 
parcerias com outros órgãos*100. 

100% até 2020. 

OETI 04.1 Percentual de demandas atendidas de acordo com os critérios definidos no 
processo de gestão de demandas. 

(Número de demandas atendidas de acordo com critérios 
definidos/ Número total de demandas atendidas)*100. 

65% até 2014 e 95% até 2020. 

OETI 09.1 Percentual de projetos nacionais em relação ao total de projetos. (Total de projetos nacionais/total de projetos)*100. 40% até 2014, + 5 pp a cada ano, alcançando 70% 
em 2020. 

OETI 15.1 Índice de rotatividade de funcionários de TI. Nº de servidores de TI que se desligaram do MPF/Nº de 
servidores de TI do quadro efetivo do MPF no final do período. 

Menor ou igual a 0,05(5%) a cada ano. 

Tabela  - Indicadores do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 2012/2020. 
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 Implantação de Políticas e Normas de TIC 7.1.

 

As políticas e instruções normativas de TIC são viabilizadores fundamentais para a boa governança de TIC 
que vêm sendo implementadas no âmbito do MPF, a partir da estruturação do PETI, derivadas da iniciativa 
“Revisão das políticas de TI formalizadas no âmbito do MPF e identificação dos temas que exigem a 
formalização de novas políticas” – atividade atualmente realizada pela Assessoria Técnica da STIC. 

 

A presente seção procura mostrar as ações que as unidades estão realizando para adequação às políticas e 
normas em questão. Posição em: 06 de janeiro/2015. Fonte: STIC 

 

7.1.1. Instrução Normativa SG/MPF nº 1/2014 

Dispõe sobre os procedimentos de cópia de segurança e restauração de arquivos no âmbito do Ministério 
Público Federal. 

 

 

Unidade Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do 
Demandante 

Expectativa de 
Prazo da 
Demanda 

PRR2 
Adequação à Instrução Normativa SG/MPF nº 1/2014 - Cópia de Segurança: Adequação à IN 
01/2014 em sua plenitude, no que concerne ao teste de restauração, devendo para isso 
disponibilizarmos e configurarmos um computador para o serviço. 

1 - Normal 30/11/2015 
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PRR2 
Adequação à Instrução Normativa SG/MPF nº 1/2014 - Cópia de Segurança: Adequação a IN 
SG/MPF 01/2014 no que concerne ao teste de restauração de backup, sendo necessário para 
isso a disponibilização e configuração de um computador. 

1 - Normal 30/11/2015 

PR-BA Implantação da IN 01/2014 - backup e restauração de dados 2 – Urgente 2015 

PR-RJ Implantação da Política de Backup na PR/RJ (IN Nº 01/2014)  1 - Normal Julho/2015 

PR-MG Adequação de procedimentos de cópia de segurança e restauração de arquivos - PR/MG  1 - Normal 12 MESES. 

PR-SE 
Adequação à Instrução Normativa SG/MPF nº 1/2014 (cópias de segurança e restauração de 
arquivos) – PR/SE 

1 - Normal Dezembro/2015 

 

7.1.2. Instrução Normativa SG/MPF nº 3/2014 

Dispõe sobre os processos de emissão de Certificados Digitais aos membros, servidores, equipamentos e 
aplicações do Ministério Público Federal. 

 
Unidade Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do 

Demandante 
Expectativa de Prazo da 
Demanda 

PR-PB IN 3/2014 - Adequação de procedimentos de emissão e revogação de 
certificados digitais 

1 - Normal 19/12/2015 

PR-SE Adequação à Instrução Normativa SG/MPF nº 3/2014 (emissão de 
Certificados Digitais) – PR/SE 

1 - Normal Dezembro/2015 

 



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015/2016 
   

7.1.3. Instrução Normativa SG/MPF nº 11/2014 

Dispõe sobre a política de senhas no Ministério Público Federal (alterada pela Portaria SG/MPF nº 
1.210/2014. 

Unidade Nome do Cadastro no Sistema Channel Justificativa. Priorização 
do 
Demandante 

Expectativa 
de Prazo da 
Demanda 

PR-MG Adequação de procedimentos autenticação e 
uso de senhas – 2015 - PR/MG  

Melhoria na segurança de senhas do MPF de forma a propiciar 
uma autenticação mais confiável de todos usuários. 

1 - Normal 12 MESES 

PR-SE Adequação à Instrução Normativa SG/MPF 
nº 11/2014 (política de senhas) – PR/SE 

Adequar a PR/SE ao disposto na Instrução Normativa SG/MPF 
nº 11/2014, que trata da política de senhas no Ministério Público 
Federal 

1 - Normal Dezembro/2
015 

 

7.1.4. Instrução Normativa SG/MPF nº 01/2015 

Dispõe sobre os padrões de rede sem fio no Ministério Público Federal. 

Unidade Nome do Cadastro no 
Sistema Channel 

Justificativa. Priorização 
do 
Demandante 

Expectativa de Prazo 
da Demanda 

PR-RJ Implantação de Rede sem Fio 
na sede da PR/RJ 

Necessidade 1 - Necessidade de ampliação dos pontos de presença da 
rede local no prédio sede da PR/RJ. 

1 - Normal Dezembro/2016 

PR-AC Implantação da Rede sem fio 
na nova sede da PR/AC 

Necessidade de implantação de rede local sem fio na nova sede da 
PR/AC, para possibilitar o acesso dos dispositivos móveis da 
instituição(tablets, smartphones e notebooks), a rede interna do MPF; 

1 - Normal Agosto de 2015 

PR-BA Implantação de solução de 
rede sem fio nas unidades do 
MPF na Bahia 

Além de duas sedes operarem exclusivamente com rede sem fio e essas 
estarem obsoletas, a demanda dos usuários e visitantes pela solução tem 
tornado insustentável o não fornecimento do serviço. 

3 – Muito 
Urgente 

2015 

PR-AL Implantação de Rede Sem-Fio 
na sede da Procuradoria de 
Alagoas e PRM-Arapiraca 

Com massificação dos smartphones e tablets, a rede sem fio é uma 
demanda solicitada frequentemente por todos os nossos 
cliente(Membros, Servidores, Terceirizados, etc). 

1 - Normal 1(um) ano 

PF-DF Rede Wireless A rede wireless PRDF é utilizada por usuários de dispositivos moveis e 
também por estações de trabalho de diversos setores, pois a quantidade 
de pontos de rede cabeada do edifício-sede PRDF é insuficiente para 
atender a demanda. Há levantamento nacional l 

1 - Normal Pelo menos 12 meses 

PR-PB Implantação de Rede sem Fio 
nas unidades do MPF/PB 

Implantação de estrutura de redes sem fio nas unidades do MPF/PB, em 
consonância às diretrizes da Instrução Normativa N° XX/2014. Serviço 
previsto no Catálogo Nacional de Serviços de TIC e não disponível nas 
unidades do MPF/PB. 

1 - Normal 30/06/2016 

PR-PE Adequação da rede sem fio 
das unidades PRME e PRMs 
PE às recomendações da IN 
(Rede sem fio - a ser 
divulgada) 

Atendimento aos requisitos de operação e segurança previstos na IN 
Rede Sem Fio (a ser divulgada). 

1 - Normal A ser concluído até 
dezembro/2015 

PRR3 Implantação de "Rede sem 
fio" em todo o prédio da 
PRR3. 

Atender demanda de membros e servidores da PRR3 para uso de 
aparelhos celulares e tablets usando rede sem fio. Também atende 
demanda de usuários externos quando há evento na PRR3 (e também de 
visitantes eventuais). 

1 - Normal Contratação e 
instalação até 
31/12/2015 

PR-AM 
 
Implantação de Rede WIFI  

  
Implantação de rede wifi afim de otimizar o trabalho dos membros e servidores  

 

2 –Urgente 2 anos 

     

7.1.5. Portaria PGR/MPF nº 417, de 05/06/2013 

Institui o Plano de Segurança Institucional do Ministério Público Federal. 

Unidade Nome do Cadastro no 
Sistema Channel 

Justificativa. Priorização do 
Demandante 

Expectativa de 
Prazo da 
Demanda 

Parecer inicial 

PR-SC Sistema de 
Gerenciamento, Controle 
e Monitoramento de 
Imagens 

Padronização e adaptação da PR/SC e suas PRMs do seu 
sistema de captura e processamento de imagens, conforme a 
Portaria PGR/MPF bº 417 de 05 de Julho de 2013, que 
dispõe sobre o Plano de Segurança Institucional do 

1 - Normal 2 anos  
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Ministério Público Federal. 

PR-PR Reestruturação das 
pastas da rede COJUR 

Controle de permissões de acesso aos arquivos da rede 
COJUR pelos Membros, Servidores e Estagiários da PR/PR. 

Estruturação da pastas, definição da responsabilidade nas 
hierarquias (macro) das pastas da COJUR 

1 - Normal Outubro de 2015 Alterar o nome 
para refletir 
melhor o 
objetivo do 
projeto 

 

7.1.6. Política de TIC SG/MPF nº 01/2011 

Alocação e para renovação do parque de microcomputadores de mesa(desktops). 

 

 

Unidade Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorizaçã
o do 
Demanda
nte 

Expectativa de Prazo da Demanda 

PR-PR Renovação do parque de microcomputadores de mesa 
– 2015 – PR/PR 

1 - Normal outubro de 2015. 

PR-RJ Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 
2015 (POLTI 01/2011) - 
PR/RJ 

1 - Normal Dezembro/2015 

PR-PA Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 
2015 - PR/PA 

1 - Normal Agosto - 2015 

PRR4 Renovação do Parque Computacional 1 - Normal 2015 

PR-PB Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 1 - Normal 31/10/2015 
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2014 (POLTI 01/2011) 

PR-MG Renovação do parque de microcomputadores de mesa 
– 2015 - PR/MG  

1 - Normal Estima-se serem necessários o mínimo de 2 meses para 
renovação do parque computacional de desktops em 2015. A 
data inicial do projeto dependerá da liberação dos 
equipamentos pela PGR, uma vez que as compras são 
centralizadas. 

PR-MG Renovação do parque de microcomputadores de mesa 
– 2016 - PR/MG  

1 - Normal Estima-se serem necessários o mínimo de 4 meses para 
renovação do parque computacional de desktops em 2016. A 
data inicial do projeto dependerá da liberação dos 
equipamentos pela PGR, uma vez que as compras são 
centralizadas. 

PR-MS Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 
2015/2016 (POLTI 01/2011) 

1 - Normal 16/12/2016 

PR-CE Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 
2015 - PR/CE 

1 - Normal Julho/2015 

PR-BA Modernização do parque computacional de acordo com 
as Instruções Normativas 

1 - Normal 2015 

PR-AM 

 
Renovação do parque computacional 

 

1 - Normal 2 anos 

PR-SE Renovação do parque de microcomputadores de mesa 
(desktops) – 2015 – PR/SE (POLTI 01/2011) 

1 - Normal Dezembro/2015 

PR-SE Renovação do parque de microcomputadores de mesa 
(desktops) – 2016 – PR/SE (POLTI 01/2011) 

1 - Normal Dezembro/2016 

 

7.1.7. Política de TIC SG/MPF nº 02/2011 -> REVOGADA 
pela Política 01/2014 

Alocação e para renovação do parque de microcomputadores de portáteis (notebooks, netbooks e tablets). 

 
Unidade Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do 

Demandante 
Expectativa de Prazo da Demanda 
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PR-PR Renovação do parque de notebooks/netbooks – 2015 – 
PR/PR 

1 - Normal agosto de 2015 

PR-ES Modernização do parque de computadores e notebooks 
do MPF/ES 

1 - Normal 8 MESES 

PR-MG Renovação do parque de portáteis – 2015 - PR/MG  1 - Normal Estima-se serem necessários o mínimo de 2 meses 
para renovação do parque computacional de 
portáteis em 2015. A data inicial do projeto 
dependerá da liberação dos equipamentos pela 
PGR, uma vez que as compras são centralizadas. 

PR-MG Renovação do parque de portáteis – 2016 - PR/MG  1 - Normal Estima-se serem necessários o mínimo de 2 
meses para renovação do parque 
computacional de portáteis em 2016. A data 
inicial do projeto dependerá da liberação dos 
equipamentos pela PGR, uma vez que as 
compras são centralizadas. 

PR-MS Renovação do parque de equipamentos portáteis - 2016 
(POLTI 02/2011) 

1 - Normal 16/12/2016 

PR-PE Renovação do parque de equipamentos portáteis - 2015 - 
PR/PE 

1 - Normal Será concluído até Dezembro/2015 

PR-PE Renovação do parque de equipamentos portáteis - 2016 - 
PR/PE 

1 - Normal Será concluído até Dezembro/2016 

PR-CE Renovação do parque de equipamentos portáteis - 2015 - 
PR/CE 

1 - Normal Julho/2015 

PR-SE Renovação do parque de microcomputadores portáteis – 
2015 – PR/SE (POLTI 01/2014) 

1 - Normal Dezembro/2015 

 

7.1.8. Política de TIC SG/MPF nº 01/2012  

Define o conjunto padrão de equipamentos servidores e de armazenamento para as procuradorias 
regionais da República e procuradorias da República. 

 
 

Unidade Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do 
Demandante 

Expectativa de Prazo da 
Demanda 
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PRR2 Adequação à Política de Tecnologia da Informação nº 1/2012 - Equipamentos 
Servidores e de Armazenamento 

1 - Normal 31/12/2015 

PR-PA Adequação da PRPA e PRMs à Política de TI 01/2012. 1 - Normal Dezembro - 2015 

PRR4 Renovação do Parque de Servidores 1 - Normal 2015 

PR-MG Adequação dos equipamentos servidores e de armazenamento – 2015 - PR/MG:  
A demanda consiste em:  Instalar novos Servidores e storages nas unidades 
propiciando aos usuários o acesso aos serviços de rede (compartilhamento de 
arquivos/diretórios, impressão, entre outros). 

1 - Normal 17 MESES 

PR-SE Adequação à Política de TIC SG/MPF nº 01/2012 (equipamentos servidores e de 
armazenamento) – PR/SE 

1 - Normal Dezembro/2015 

 

7.1.9. Recomendações CNMP ou TCU 
Unidade Nome do Cadastro no Sistema 

Channel 
Justificativa. Área demandante 

(por extenso). 
Priorização do 
Demandante 

Expectativa de 
Prazo da 
Demanda 

PR-PA Implantação do Plano de 
Continuidade de Negócios na 
PRPA e PRMs do Pará 

Estabelecer e documentar Plano de Continuidade 
de Negócios para restabelecimento dos serviços 
de TI da PRPA e PRMs em casos de exceção. 

Implantação do Plano 
de Continuidade de 
Negócios na PRPA e 
PRMs 

2 – Urgente Agosto - 2015 

PRR1 Implantação do Zenworks na 
PRR1 

Atualmente esta procuradoria não realizar 
inventário de software nos computadores 
institucionais. Não há qualquer controle nesse 
sentido, apenas o controle patrimonial e de 
localização dos equipamentos de informática. A 
implantação da ferramenta Zenworks  

Núcleo de 
Atendimento ao 
Usuário 

1 - Normal 100 dias 

PR-CE Instalação do Serviço de 
monitoramento remoto de estação 
de trabalho e inventário do parque 
de equipamentos, conforme 
orientação do CNMP - FASE 
2/2015 

Atualmente as máquinas são logadas com conta 
de administrador. Conforme orientação do 
CNMP, a PR/CE está estudando a ferramenta 
Zenwoks da Novell, para usar um usuário com 
permissões restritas. Na fase 1/2014 do projeto, 
foram realizados estudos e testes  

Coordenadoria de 
TIC 

1 - Normal jul/15 

 

7.1.10. Acordo de Resultados 2014 
Código Nome das iniciativas ou projetos Prazo 

para 
conclusão 

Unidade 
responsável  

Responsável  Unidade 
Demandante 

Ciência da 
Unidade 
Demandante 

BI0315 Atendimento à Portaria 551/2014 do MPF e 
Resolução 74/2014 do CNMP 

Mar/15 CDIG Rodrigo Brasil SG  

BI1014 Atendimento da Resolução 110/2014 CNMP Fev/15 CDIG Rodrigo Brasil SG  
BI0914.3 Adequação do Portal da Transparência do MPF à 

2ª edição do Manual do Portal da Transparência 
do CNMP 

Nov/14 

 

CDIG Rodrigo Brasil SG/SGP 

SG/SA 

 

 

7.1.11. Alinhamento com o PEI e o PETI 

Objetivos estratégicos do PEI:  
 

• OE 4. Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia 

• OE 15. Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada 
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Indicadores do PETI 
Código Nome do Indicador Fórmula Meta 

OETI 11.1 Percentual de implementação de normas e 
procedimentos de Segurança da Informação (PSI) 
previstos. 

(Total de recomendações do PSI 
implantadas/total de recomendações do 
PSI)*100. 

70% até 2014, + 5 pp a cada ano, 
alcançando 100% em 2020. 

OETI 12.1 Índice de adoção dos processos de governança 
nas unidades gestoras. 

Somatório do número de processos 
implantados nas unidades/total de 
processos definidos pelo Escritório de 
Governança/ número total de unidades. 

0,4(40%) até 2014, + 10 pp a 
cada ano, alcançando 100% em 
2020. 

OETI 13.1 Índice de adesão aos padrões de arquitetura 
definidos. 

Somatório dos padrões de arquitetura 
implantados nas unidades/total de 
padrões de arquitetura definidos/ número 
total de unidades. 

0,4(40%) até 2014, + 10 pp a 
cada ano, alcançando 100% em 
2020. 

Tabela 1 - Indicadores do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 2012/2020. 
     



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015/2016 106 
   

 Implantação/Modernização de Sedes e PRMs 7.2.

Posição em: Janeiro/2015. Fonte: STIC 
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 Implantação de Serviços Nacionais 7.1.

 

Ano Unidade Projeto Status 
2013 STIC/SUBINF Estruturação da Solução Nacional de Rede de Contingência para o MPF (Contratação, Aceite e Instalação) Em execução 
2013 STIC/SUBINF Implantação de Solução de Armazenamento e Replicação de Dados para Hospedagem de Sistemas Nacionais Em execução 
2013 STIC/SUBINF Implantação de solução de monitoramento e resposta a incidentes de segurança Em execução 
2013 STIC/SUBINF Implantação de Solução de Nuvem Privada do MPF Em execução 
2014 STIC/SUBINF Estabelecimento de estrutura física nacional de armazenamento seguro de mídias no MPF. Em execução 
2014 STIC/SUBINF Estruturação da solução nacional de software de cópias de segurança Em execução 
2014 STIC/SUBINF Estruturação do Serviço Nacional de Suporte à Infraestrutura de Correio Centralizado - TI Nacional - CSC Em execução 
2014 STIC/SUBINF Estruturação do Serviço Nacional de Suporte à Infraestrutura de Videoconferência - TI Nacional - CSC Em execução 
2014 STIC/SUBINF Estruturação do Serviço Nacional de Suporte à Infraestrutura de Voz Nacional - TI Nacional - CSC Em execução 
2014 STIC/SUBINF Implantação de ambiente de monitoramento e gêrencia de serviços nacionais Em execução 
2014 STIC/SUBINF Implantação de Nova Solução de Mensageria e Videoconferência do MPF - Fala MPF Em execução 
2014 STIC/SUBINF Implantação de portal de acesso seguro para aplicações nacionais do MPF Em execução 
2014 STIC/SUBINF Implantação de serviço de monitoramento de perímetro para o MPF Em execução 
2014 STIC/SUBINF Implantação de serviço de testes de invasão em sistemas Em execução 
2014 STIC/SUBINF Implantação de solução de acesso, compartilhamento e colaboração de arquivos em nuvem Em execução 
2014 STIC/SUBINF Implantação de Solução de Infraestrutura Tecnológica para PRs e PRMs (POLTI 01/2012) Em execução 
2014 STIC/SUBINF Manutenção Nacional e Extensão de Garantia de Servidores de Rede, Armazenamento e Switches SAN no MPF Em execução 
2014 STIC/SUBINF Modernização dos equipamentos de rede local de acesso da PGR Em execução 
2014 STIC/SUBINF Revisar e implementar o gerenciamento de identidades Em execução 
2015 STIC/SUBINF Implantação de portal de colaboração em projetos Em execução 
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 Iniciativas Derivadas do PETI 7.2.

As iniciativas derivadas do PETI foram transformadas inicialmente em projetos, porém, no decorrer da 
estruturação, definição e implantação de algumas delas observou-se que estas se transformaram em 
rotinas ou serviços. Por isso, foi realizada a atualização com o cancelamento dessas iniciativas no formato 
de projetos, informando como estas estão sendo tratadas atualmente. 

Ressalta-se que as iniciativas derivadas do PETI, que constam com o status “ALTERADO”, são aquelas que 
deixaram de ser tratadas como projetos. 

 

Iniciativas derivadas do PETI 

T2.7 

 

Revisitar estratégia de sourcing da TI 

Reavaliar o nível de maturidade da área de TI do MPF para 
terceirização de serviços. 

Criado Grupo de Trabalho de TI – GTTI para 
tratar do assunto, conforme deliberado na 7ª 
reunião Ordinária do SETI.   

T3.1 

EM 
ANDAMENTO 

[prev. 2016] 

Criar uma central de serviços de TI 

Criação de uma central de serviços de TI responsável por ser o ponto único de contato dos usuários para 
solicitação de serviços, registro de incidentes e esclarecimento de dúvidas. 

 

T4.2 

ENCERRADO 

 

Gerenciar a operação nacional 

Iniciar as operações do Centro de Serviços Compartilhados. 

T4.3 

ENCERRADO 

Gerir a operação local 

Definir os parâmetros e iniciar a operação das áreas de 
infraestrutura locais. 

Publicado Regimento Interno que define a 
competência das áreas de TIC 

T4.4 

ENCERRADO 

Definir modelo de arquitetura de infraestrutura e monitoramento 

Definição do modelo padrão de arquitetura de infraestrutura e de monitoramento dos serviços prestados pelo 
Centro de Serviços Compartilhados e pelas áreas de infraestrutura locais. 

T4.5 

EM 
ANDAMENTO 

(PGR) 

[prev. 2015] 

Implementar o processo de gerenciamento de Disponibilidade 

Implementação do processo de gerenciamento de disponibilidade com o objetivo de garantir que os serviços 
estejam disponíveis em conformidade com os acordos de níveis de serviço vigentes. 

T4.6 

SUSPENSO 

[prev. 2016] 

Implementar o processo de gerenciamento de Capacidade 

Implementação do processo de gerenciamento de capacidade, com o objetivo de assegurar que a capacidade 
de TI do MPF atenda as necessidades atuais e futuras da instituição. 

T4.7 

SUSPENSO 

[prev. 2016] 

Implementar o processo de gerenciamento de Liberação 

Implementação do processo de gerenciamento de liberação, com o objetivo de promover maior controle e 
segurança na implantação de novos serviços ou componentes de serviços no ambiente de produção. 

T4.8 

SUSPENSO 

[prev. 2016] 

Implementar o processo de gerenciamento de Configuração 

Implementação do processo de gerenciamento de configuração, identificando todos os itens de configuração 
necessários para entregar os serviços de TI e como estes itens se relacionam. 

T4.9 Implementar o processo de gerenciamento de Mudança 
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Iniciativas derivadas do PETI 

SUSPENSO 

[prev. 2016] 

Implementação do processo de gerenciamento de mudança, com o objetivo de reduzir o impacto negativo no 
ambiente operacional decorrentes de mudanças nos serviços e em seus elementos. 

T5.2 

EM 
ANDAMENTO 

[prev. 2015] 

Revisar níveis de serviço e atualizar catálogo 

Revisar o catálogo de serviços e definir acordo de nível de serviços para todos os serviços. 

T5.5 

SUSPENSO 

[prev. 2017] 

Estruturar o processo de gestão financeira de TI 

Implementação de um processo de revisão do modelo de custeio atual da TI com o objetivo de prestar contas 
de todas as despesas com serviços de TI e atribuir os custos aos serviços prestados para os clientes do MPF. 

OBS.: é necessário tempo de amadurecimento do Catálogo de Serviços para implementar o conceito de 
Chargeback descrito nessa ação. 

T5.6 

EM 
ANDAMENTO 

[prev. 2015] 

Revisar e implementar o gerenciamento de identidades 

Revisão do processo de autenticação e autorização de acesso e implementação de melhorias que 
compreendam todo o ciclo de permanência do usuário no MPF. 

T5.7 

SUSPENSO 

[prev. 2016] 

Implementar o gerenciamento da qualidade 

Implementação de processo para monitorar a qualidade dos serviços de TI em operação e da entrega de novos 
serviços. 

T8.1 

ENCERRADO 

Implementar os indicadores de acompanhamento do PETI e PDTI 

Cadastrar e iniciar o acompanhamento dos indicadores do PETI e do PDTI no Sistema Channel. 

 

Tabela 3 - Iniciativas Derivadas do PETI 

7.2.1. Alinhamento com o PETI 

 
Código Nome do Indicador Fórmula Meta 

OETI 02.3 Percentual de projetos finalizados dentro do prazo 
previsto e com os requisitos atendidos. 

(Número de projetos finalizados dentro do 
prazo previsto e com requisitos 
atendidos/Número total de projetos 
finalizados)*100. 

60% em 2013, + 5 pp a cada ano, 
alcançando 95% em 2020. 

OETI 03.1 Percentual de demandas atendidas por meio de 
parcerias com outros órgãos. 

Número de demandas que exigem parcerias 
com outros órgãos atendidas / Número total 
de demandas que exigem parcerias com 
outros órgãos*100. 

100% até 2020. 

OETI 04.1 Percentual de demandas atendidas de acordo com os 
critérios definidos no processo de gestão de demandas. 

(Número de demandas atendidas de acordo 
com critérios definidos/ Número total de 
demandas atendidas)*100. 

65% até 2014 e 95% até 2020. 

OETI 09.1 Percentual de projetos nacionais em relação ao total de 
projetos. 

(Total de projetos nacionais/total de 
projetos)*100. 

40% até 2014, + 5 pp a cada ano, 
alcançando 70% em 2020. 

OETI 11.1 Percentual de implementação de normas e 
procedimentos de Segurança da Informação (PSI) 
previstos. 

(Total de recomendações do PSI 
implantadas/total de recomendações do 
PSI)*100. 

70% até 2014, + 5 pp a cada ano, 
alcançando 100% em 2020. 

OETI 12.1 Índice de adoção dos processos de governança nas 
unidades gestoras. 

Somatório do número de processos 
implantados nas unidades/total de processos 
definidos pelo Escritório de Governança/ 
número total de unidades. 

0,4(40%) até 2014, + 10 pp a cada 
ano, alcançando 100% em 2020. 

OETI 13.1 Índice de adesão aos padrões de arquitetura definidos. Somatório dos padrões de arquitetura 
implantados nas unidades/total de padrões 
de arquitetura definidos/ número total de 
unidades. 

0,4(40%) até 2014, + 10 pp a cada 
ano, alcançando 100% em 2020. 
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Tabela  - Indicadores do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 2012/2020. 
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8. Projetos Concluídos  

Projetos que iniciaram em 2013/2014 e constavam no PDTI anterior, mas cuja conclusão só 
ocorreu em 2015. 

Posição em Junho/2015 

Conclusao Unidade Projeto 

07/01/2015 PR-CE Modernização da infraestrutura tecnológica da PRM/SOBRAL 
09/07/2015 PR-DF MPF/DF - 2013 - CTIC (PDTI) - Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 2013 - PR/DF 
01/04/2015 PR-ES Carga automática (noturna) dos processos eletrônicos da Justiça Federal 
30/01/2015 PR-MG Aquisições Descentralizadas - 2014 - PR/MG 
30/01/2015 PR-PA Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PRM/Santarém 
20/03/2015 PR-PB Integração dos sistemas Tebas e Creta do TRF5 com o Sistema Único 
31/03/2015 PR-PB Adequação à recomendação do CNMP - Plano de Contingência - PR/PB 
12/06/2015 PR-PB SISTEMAS: Implantação do sistema CAP 
01/06/2015 PR-PI Modernização da infraestrutura tecnológica da PRM/PICOS 
22/06/2015 PR-PR FIPOL 
14/01/2015 PR-RJ Modernização da infraestrutura tecnológica da PRM Macaé 
31/03/2015 PR-RJ Integração da PR/RJ e Light para obtenção de informações de pessoas físicas e jurídicas. 
27/02/2015 PR-RN Adequação dos equipamentos servidores e de armazenamento - 2014 - PR/RN 
23/04/2015 PR-RN Contratação e implantação de conexão de internet redundante (link de contingência) na PR/RN 
08/04/2015 PR-RS Implantação da infraestrutura tecnológica da nova sede da PRM/Caxias do Sul-RS 
08/04/2015 PR-RS Implantação da infraestrutura tecnológica da nova sede da PRM/Capão da Canoa-RS 
04/05/2015 PR-RS Otimização de configuração remota de impressoras com Novell iPrint na PR/RS 
04/05/2015 PR-RS Implantação da infraestrutura tecnológica da nova sede da PRM/Novo Hamburgo-RS 
05/05/2015 PR-RS Renovação do parque de microcomputadores de mesa - PR/RS 
01/06/2015 PR-SC Sistema de Gerenciamento de Férias 
26/06/2015 PR-SC Modernização da infraestrutura tecnológica da PRM/Criciúma - Alteração de sede 
20/05/2015 PR-SE Renovação do Parque de Microcomputadores de Mesa 2014 - PR/SE 
10/03/2015 PR-SP Sistema Pericial: Versão MultiUnidades do MPF 
13/03/2015 PRR1ª Correlacionamento de informações do sistema Único com a base de dados do TRF1 
25/06/2015 PRR3ª Designação de Promotores Eleitorais 
25/06/2015 PRR4ª Configuração e distribuição dos iPads - PRR4 
04/03/2015 STIC Resolução 110/2014 CNMP 
22/06/2015 STIC Estruturar um Escritório de Projetos 
25/06/2015 STIC/CAR Renovação do parque de equipamentos portáteis - 2014 (POLTI 02/2011) 
30/01/2015 STIC/SUBINF Estruturação da solução nacional de software de cópias de segurança 
30/01/2015 STIC/SUBINF Aquisição de Solução em Software de Cópias de Segurança 
10/02/2015 STIC/SUBINF Implantação e Modernização de Infraestrutura de Servidores de Rede da SPEA/SG 
10/02/2015 STIC/SUBINF Implantação de salas de videoconferência nas CCRs e PFDC 
10/02/2015 STIC/SUBINF Aquisição de módulos de memória para servidores de rede da SPEA/SG 
10/02/2015 STIC/SUBINF Aquisição de licenças de Windows server para servidores de rede da SPEA/SG 
29/05/2015 STIC/SUBINF Contratação de serviço de suporte técnico de alto nível para a infraestrutura do Sistema Único 
16/06/2015 STIC/SUBINF Aquisição de Switches para as Procuradorias da República nos Municipios 
13/03/2015 STIC/SUBSINE Gestão por Competências - Avaliação Gerencial 
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9. Projetos Cancelados ou Suspensos 

Posição em Junho/2015 

Projetos CANCELADOS Unidade Conclusao 

Reformulação do cabeamento da PR/RS PR-RS 06/01/2015 
Implantação do serviço WSUS para controle de atualização do Sistema Operacional Windows 
nas estações de trabalho 

PR-RS 29/01/2015 

Migração da Coordenadoria de Informática e CPD para o 13º andar do prédio da PR/RJ PR-RJ 29/01/2015 
Gerir incidentes e problemas STIC/CAR 30/01/2015 
Implantação da Rede PR-AL 31/03/2015 
Rede estabilizada PR-SC 31/03/2015 
Alteração de sede da PRE/SC PR-SC 30/04/2015 
Projeto nacional de rede sem fio (wifi) STIC/SUBINF 29/05/2015 
TI NACIONAL: GCONS - Gerador de Relatórios do Sistema ÚNICO - Fase 2 PR-PE 24/12/2015 
Implantação de base de currículos de servidores PR-BA 31/12/2015 
Mudança da sede da PRM/Campo Formoso. PR-BA 31/12/2015 
Mudança da sede da PRM/Feira de Santana. PR-BA 31/12/2015 
Implantação da sede da PRM de Irecê PR-BA 29/01/2016 
MPF/DF - 2014 - CTIC (PDTI) - Sistema de transparência das distribuições de processos. PR-DF 03/02/2016 
Rede wi-fi PR-RS 31/07/2017 

 

Os projetos que se encontram no status “suspenso” devem retornar em algum momento para 
o status “ativo”, o detalhamento das justificativas individuais podem ser consultadas no 
sistema Channel. 

 

Projetos SUSPENSOS Unidade Conclusao 
Otimização de configuração remota de impressoras com Novell iPrint na PR/MA PR-MA 08/01/2015 
BI - Fluxo dos Feitos Criminais PR-RS 30/04/2015 
Implantação do Sistema de Chamados da TI Nacional (GLPI) - Fase 1 PRR2ª 30/04/2015 
Contratação e implantação de conexão de internet redundante (link de contingência) na 
PR/MA 

PR-MA 06/05/2015 

Revisar níveis de serviço e atualizar catálogo STIC/CAR 08/05/2015 
Sistema de Chamados da TI Nacional - PR/PE PR-PE 27/11/2015 
Gerenciar Operação Local STIC/SUBINF 31/12/2015 
Gerenciar Operação Nacional STIC/SUBINF 31/12/2015 
Implementar o processo de gerenciamento de Configuração STIC/SUBINF 31/12/2015 
Implementar o processo de gerenciamento de Disponibilidade STIC/SUBINF 31/12/2015 
Implementar o processo de gerenciamento de Liberação STIC/SUBINF 31/12/2015 
Processo Eletrônico - TRF3 PRR3ª 31/12/2015 
Implementar o processo de gerenciamento de Capacidade STIC/SUBINF 06/10/2016 
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10. Apêndice I – Resultados PDTI 2013/2014 

Posição em: Junho/2015. Fonte: Sistema  Channel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: em 2014, após o I Encontro dos Gestores de TIC do MPF, houve um 

aumento significativo no cancelamento de projetos que estavam erroneamente cadastrados pois se tratavam de serviços ou operação e não de 

projetos. 
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11. Apêndice II – Lista completa por unidade 

Posição em: Junho/2015. Fonte: STIC.  

 

 CENTRO DE EXCELÊNCIA I 11.1.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Stractus A definir A definir 

Sistemas de Informações Gerenciais: Financeiro, Processual e Indicadores A definir A definir 

Memória e Verdade – Repositório Digital A definir Ago/15 

Aptus 4.0 A definir Ago/15 

 

 CENTRO DE EXCELÊNCIA 2 11.2.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Sistema de Controle e Gerenciamento de Férias - 2ª Fase A definir dez/15 

Vitae - Sistema de Assentamentos Funcionais Digitais A definir A definir 

FIPOL – Adequações da Ferramenta de Inspeção de IPLS A definir A definir 

 

 PR-AC PROCURADORIA DA REPUBLICA – ACRE 11.3.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da Infraestrutura Tecnológica da nova sede da PR/AC 1 - Normal março de 2015 

Implantação da Rede sem fio na nova sede da PR/AC 1 - Normal Agosto de 2015 
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 PR-AL PROCURADORIA DA REPUBLICA – ALAGOAS 11.4.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação de Rede Sem-Fio na sede da Procuradoria de Alagoas e 
PRM-Arapiraca 

1 - Normal 1(um) ano 

 

Demandas iniciadas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2013 PR-AL Adequação dos equipamentos servidores e de armazenamento - 2014 - PR/AL Em execução 
2013 PR-AL Modernização da infraestrutura tecnológica da PR/AL Em execução 

 

 PR-AM PROCURADORIA DA REPUBLICA – AMAZONAS 11.5.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Readequação da Rede Lógica para suprir a instalação de novos quatro 
gabinetes 

4 - Crítica 6 meses 

Implantação de Rede WIFI 2 –Urgente 2 anos 

Renovação do parque computacional  1 - Normal 2 anos 

 

Demandas iniciadas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2013 PR-AM Modernização da infraestrutura tecnológica da PR/AM (anexo) Em planejamento 

 

 PR-AP PROCURADORIA DA REPUBLICA – AMAPA 11.6.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Mudança de SEDE (ainda a ser cadastrado) 2 – Urgente mar/15 
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Implantação PRM - Oiapoque (ainda não cadastrada) 1 - Normal dez/15 

 

 PR-BA PROCURADORIA DA REPUBLICA - BAHIA 11.7.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da nova PRM Irecê 1 - Normal Entre 2015 e 2016. 

Implantação da nova PRM Bom Jesus da Lapa 1 - Normal 2015-2016 

Implantação da PRM Alagoinhas 1 - Normal 2015 

Implantação da nova sede da PRM Barreiras 1 - Normal 2015-2016 

Implantação da IN 01/2014 - backup e restauração de dados 2 – Urgente 2015 

Implantação de solução de rede sem fio nas unidades do MPF na Bahia 3 – Muito Urgente 2015 

Modernização do parque computacional de acordo com as Instruções 
Normativas 

1 - Normal 2015 

Implantação do sistema de tarifação e gestão de telefonia 2 – Urgente 2015 

 

Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2014 PR-BA Implantação da sede da PRM/Teixeira de Freitas. Em planejamento 

 

 PR-CE PROCURADORIA DA REPUBLICA - CEARA 11.8.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da PRM/MARACANAÚ 1 - Normal ago/15 

Mudança de Sede da PRM/Itapipoca 1 - Normal ago/15 

Manutenção Preventiva da Infraestrutura de TIC nas PRMs 1 - Normal dez/15 

Adequação de procedimentos de cópia de segurança e restauração de 
arquivos - 2015 - Parte 2 - PR/CE 

1 - Normal 20/6/2015 

Implantação de Rede sem Fio na sede da PR/CE 2 –Urgente jul/15 

Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 2015 - PR/CE 1 - Normal jul/15 

Renovação do parque de equipamentos portáteis - 2015 - PR/CE 1 - Normal jul/15 
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Instalação do Serviço de monitoramento remoto de estação de 
trabalho e inventário do parque de equipamentos, conforme 
orientação do CNMP - FASE 2/2015 

1 - Normal jul/15 

Sistema de Acompanhamento de Manutenção e Entrega de Bens 2 – Urgente mai/15 

 

Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2013 PR-CE Sistema de Acompanhamento de Processos Vinculados ao TSH Em execução 
2014 PR-CE Instalação do Serviço de monitoramento remoto de estação de trabalho e inventário do parque de equipamentos, conforme orientação do CNMP - 

FASE 1/2014 
Em execução 

2014 PR-CE Otimização de configuração remota de impressoras com Novell iPrint na PR/CE Em execução 

2015 PR-CE Sistema de Chamados da TI Nacional - PR/CE Em 
planejamento 

2015 PR-CE Sistema de Cobrança de Ligações Telefônicas Particulares Em 
planejamento 

 

 PR-DF PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL 11.9.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Rede Wireless 1 - Normal Pelo menos 12 meses 

Gerenciador Gabinetes - Sistema Único PARECER SEJUD: Já existe 
gerenciador no único. Sugestão: desenvolvimento do gerenciador 
ExtraJudicial e Documentos 

1 - Normal 06 (seis) meses 

Portal do Cidadão - 3ª Fase A definir set/15 

 

Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2014 PR-DF MPF/DF - 2014 - CTIC (PDTI) - Aquisições Descentralizadas - PR/DF Em execução 
2014 PR-DF MPF/DF - 2014 - CTIC (PDTI) - Renovação dos ativos de rede - PR/DF Em execução 
2014 PR-DF Portal do Cidadão (fase 3) Em execução 
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 PR-ES PROCURADORIA DA REPUBLICA - ESPIRITO SANTO 11.10.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Modernização do datacenter do MPF/ES 1 - Normal 08 meses 

Sistema Nacional de Pedidos - ProTicket A definir 1 ano  a partir da aprovação 

Modernização do parque de computadores e notebooks do MPF/ES 1 - Normal 8 MESES 

Sistema Escala de Plantão de Procuradores e Servidores 
OBS.: Em reunião, a Secretaria indicou baixa pertinência da demanda, 
porém resta formalização desse parecer pela SGP 
 
SUBSINE: Verificar a possibilidade de se desenvolver um relatório que 
traga as informações necessárias a partir da base cadastral, a fim de 
auxiliar na preparação da escala. 

1 - Normal 08 meses 

Sistema de Fiscalização de Contratos de TIC 
OBS.: STIC/SUBSINE: Sugiro reunião com a PR-ES a fim de coletar 
requisitos (caso haja) e avaliar se podem integrar a solução 
desenvolvida na STIC em Apex 

1 - Normal 10 meses 

 

Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2014 PR-ES Implantação da infraestrutura tecnológica do novo anexo da PR/ES Em execução 
2014 PR-ES Sistema de Chamados da TI Nacional - PR/ES Em execução 

 

 PR-GO PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS 11.11.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da infraestrutura tecnológica para a PRM/Uruaçu-GO 1 - Normal Sem Expectativa até o momento 

Implantação de infraestrutura tecnológica para a PRM/Itumbiara-GO 1 - Normal Sem expectativa no momento. 
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Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2013 PR-GO Aquisições Descentralizadas - 2014 - PR/GO Em execução 
2013 PR-GO Modernização da infraestrutura tecnológica da Sede da PR/GO Em execução 
2014 PR-GO Contratação e implantação de conexão de internet redundante (link de contingência) para novas PRMs Em execução 

 

 

 PR-MA PROCURADORIA DA REPUBLICA - MARANHAO 11.12.

■ Nenhuma demanda foi submetida até junho/2015, conforme o Processo estabelecido. 

Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2014 PR-MA Adequação dos equipamentos servidores e de armazenamento - 2014 - PR/MA Em execução 

 

 

 PR-MG PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS 11.13.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da infraestrutura tecnológica da PRM/Poços de 
Caldas/MG 

1 - Normal Estima-se serem necessários o mínimo de 6 meses para implantação de 
um nova unidade municipal em Minas Gerais. Ou seja, o prazo esperado 

é de conclusão até o final de 2015. 
Implantação da infraestrutura tecnológica da PRM/Ituiutaba/MG 1 - Normal Estima-se serem necessários o mínimo de 6 meses para implantação de 

um nova unidade municipal em Minas Gerais. Ou seja, o prazo esperado 
é de conclusão até o final de 2015. 

Infraestrutura de TI: Projeto e instalação de  rede lógica – Nova 
unidade – Poços de Caldas  

1 - Normal 6 MESES 

Infraestrutura de TI: Projeto e instalação de  rede lógica – Nova 
unidade – Janaúba  

1 - Normal 6 MESES 

Adequação de procedimentos de cópia de segurança e restauração de 1 - Normal 12 MESES. 
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arquivos - PR/MG  

Adequação de procedimentos autenticação e uso de senhas – 2015 - 
PR/MG  

1 - Normal 12 MESES 

Renovação do parque de microcomputadores de mesa – 2015 - PR/MG  1 - Normal Estima-se serem necessários o mínimo de 2 meses para renovação do 
parque computacional de desktops em 2015. A data inicial do projeto 
dependerá da liberação dos equipamentos pela PGR, uma vez que as 

compras são centralizadas. 
Renovação do parque de microcomputadores de mesa – 2016 - PR/MG  1 - Normal Estima-se serem necessários o mínimo de 4 meses para renovação do 

parque computacional de desktops em 2016. A data inicial do projeto 
dependerá da liberação dos equipamentos pela PGR, uma vez que as 

compras são centralizadas. 
Renovação do parque de portáteis – 2015 - PR/MG  1 - Normal Estima-se serem necessários o mínimo de 2 meses para renovação do 

parque computacional de portáteis em 2015. A data inicial do projeto 
dependerá da liberação dos equipamentos pela PGR, uma vez que as 

compras são centralizadas. 
Renovação do parque de portáteis – 2016 - PR/MG  1 - Normal Estima-se serem necessários o mínimo de 2 meses para renovação do 

parque computacional de portáteis em 2016. A data inicial do projeto 
dependerá da liberação dos equipamentos pela PGR, uma vez que as 

compras são centralizadas. 
Adequação dos equipamentos servidores e de armazenamento – 2015 - 
PR/MG:  A demanda consiste em:  Instalar novos Servidores e storages 
nas unidades propiciando aos usuários o acesso aos serviços de rede 
(compartilhamento de arquivos/diretórios, impressão, entre outros). 

1 - Normal 17 MESES 

Implantação do serviço nacional GCONS Recursos Humanos (SNGSGP) 1 - Normal Estima-se serem necessários o mínimo de 12 meses para estudo dos 
sistemas atuais, levantamento das informações/relatórios iniciais 

necessários, criação/disponibilização das views e capacitação da equipe 
de atendimento de 1º nível. 

 

Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2013 PR-MG Adequação da Política de Backup (IN1/2014) ¿ PR/MG - Procedimentos de cópia de segurança e restauração de arquivos Em execução 
2013 PR-MG Adequação dos equipamentos servidores e de armazenamento - 2014 - PR/MG Em execução 
2014 PR-MG Contratação e implantação de conexão de internet redundante (link de contingência) em Minas Gerais - PR/MG Em execução 
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 PR-MS PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO 11.14.
DO SUL 

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PRM-Naviraí/MS - 
Fase 2 

1 - Normal 29/5/2015 

Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PRM-Dourados/MS 
- Fase 2 

1 - Normal 31/7/2015 

Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 2015/2016 
(POLTI 01/2011) 

1 - Normal 16/12/2016 

Renovação do parque de equipamentos portáteis - 2016 (POLTI 
02/2011) 

1 - Normal 16/12/2016 

 

 PR-MT PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO 11.15.

■ Nenhuma demanda foi submetida até junho/2015, conforme o Processo estabelecido. 

 

 PR-PA PROCURADORIA DA REPUBLICA – PARA 11.16.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da Infraestrutura Tecnológica da PRM/Itaituba - Fase II 2 – Urgente Julho de 2015 

Implantação da infraestrutura de rede cabeada nas PRMs Altamira, 
Tucuruí, Redenção, Itaituba e Paragominas. 

1 - Normal dez/15 

Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 2015 - PR/PA 1 - Normal ago/15 

Adequação da PRPA e PRMs à Política de TI 01/2012. 1 - Normal dez/15 

Implantação do Plano de Continuidade de Negócios na PRPA e PRMs do 
Pará 

2 – Urgente ago/15 
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Plataforma para indexação e busca dos arquivos da rede da PRPA e 
sites jurídicos 
OBS.: PARECER SEJUD:  Detalhar a demanda mas ela poderá ser 
atendida pela aquisição de Big Data em andamento. 

1 - Normal dez/15 

 

 

 PR-PB PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA 11.17.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PRM/Guarabira 3 – Muito Urgente 30/6/2015 

Implantação da infraestrutura tecnológica da nova sede PR/PB 1 - Normal 19/12/2016 

IN 3/2014 - Adequação de procedimentos de emissão e revogação de 
certificados digitais 

1 - Normal 19/12/2015 

Adequação de procedimentos de Autenticação e uso de senha – PR/PB 
(IN11/2014) 

1 - Normal 2016 

Implantação de Rede sem Fio nas unidades do MPF/PB 1 - Normal 30/6/2016 

Implantação do sistema CAP 3 – Muito Urgente 31/3/2015 

Sistema de gerenciamento, controle e armazenamento de imagens 
(CFTV) – PR/PB 

2 – Urgente 30/6/2015 

Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 2014 (POLTI 
01/2011) 

1 - Normal 31/10/2015 

Adequação à recomendação do CNMP - Plano de Contingência - PR/PB 3 – Muito Urgente 31/3/2015 

 

 PR-PE PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO 11.18.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PRM Goiana 1 - Normal A ser concluído até dezembro/2016 

Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PRM Palmares 1 - Normal A ser concluído até dezembro/2015 

Segmentação da rede local da PR/PE e PRMs de Pernambuco em VLANs 1 - Normal Concluir até 2016 

Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PRM Cabo de Santo 
Agostinho. 

1 - Normal A ser concluído até dezembro/2015. 
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Instalação da infraestrutura de TIC da unidade do MPF. 1 - Normal A ser concluído até dez/2016 

Adequação da rede sem fio das unidades PRME e PRMs PE às 
recomendações da IN (Rede sem fio - a ser divulgada) 

1 - Normal A ser concluído até dezembro/2015 

Renovação do parque de equipamentos portáteis - 2015 - PR/PE 1 - Normal Será concluído até Dezembro/2015 

Renovação do parque de equipamentos portáteis - 2016 - PR/PE 1 - Normal Será concluído até Dezembro/2016 

APTUS - SDS 
OBS.: PARECER SEJUD: Deverá ser solicitada autorização prévia da SG para 
fornecimento dos dados. 

1 - Normal Deverá ser concluído até abril/2015 

Aptus 4.0 A definir ago/15 

 

Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2014 PR-PE Integração do sistema CRETA e TEBAS com o sistema ÚNICO - PR/PE Em execução 
2015 PR-PE Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PRM Caruaru Em execução 
2015 PR-PE Modernização da infraestrutura tecnológica da PR/PE Em execução 
2015 PR-PE Otimização de configuração remota de impressoras com Novell iPrint na PR/PE Em planejamento 

 

 PR-PI PROCURADORIA DA REPUBLICA - PIAUI 11.19.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PRM de Corrente 1 - Normal A ser concluído até dezembro/2015 

Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PRM de São 
Raimundo Nonato 

1 - Normal A ser concluído até dezembro/2015 

 

Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2013 PR-PI Adequação dos equipamentos de armazenamento - 2014 - PR/PI Em execução 
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 PR-PR PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA 11.20.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Substituição do equipamento STORAGE PR/PR 1 - Normal julho de 2015 

Modernização da Infraestrutura nas PRMs 1 - Normal novembro de 2015 

Reestruturação das pastas da rede COJUR 1 - Normal Outubro de 2015 

Renovação do parque de microcomputadores de mesa – 2015 – PR/PR 1 - Normal outubro de 2015. 

Renovação do parque de notebooks/netbooks – 2015 – PR/PR 1 - Normal agosto de 2015 

GGDI-PR Gerenciador de Grupos de Distribuição no Integração 
PARECER SEJUD:  Verificar o projeto de distribuição unificado. 

1 - Normal Junho de 2015 

 

 PR-RJ PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO 11.21.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da nova sede da PRM Niterói 1 - Normal dez/15 

Implantação da sede da PRM São Gonçalo 1 - Normal dez/15 

Implantação da nova sede da PRM Resende 1 - Normal dez/15 

Implantação da nova sede da PRM São Pedro da Aldeia 1 - Normal dez/15 

Implantação da Política de Backup na PR/RJ (IN Nº 01/2014)  1 - Normal jul/15 

Implantação de Rede sem Fio na sede da PR/RJ 1 - Normal dez/16 

Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 2015 (POLTI 
01/2011) - 

1 - Normal dez/15 

Sistema de Concurso de Estágio 
OBS.: CEDEP avaliou que deve ser feito uso do sistema de concurso de 
estágio já disponível na PGR. 

1 - Normal jun/15 

Sistema de calendário de eventos e agendamento de salas 
OBS.: Parecer SA: Essa demanda deverá ser substituída ou seu escopo 
integrado à demanda do Sistema de Gestão de Eventos, submetida 
pela SA. 

1 - Normal jun/15 

 

Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 
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Ano Unidade Projeto Status 

2013 PR-RJ Adequação dos equipamentos servidores e de armazenamento - 2014 - PR/RJ Em execução 
2013 PR-RJ Implantação da nova de rede de comunicações na PR/RJ com o aumento da velocidade, estabilidade e segurança. Em execução 
2013 PR-RJ Melhoria da infraestrutura da PR/RJ com implantação de novo servidor de rede para melhoria na disponibilidade dos serviços de TI. Em execução 
2013 PR-RJ Modernização da infraestrutura tecnológica da sede da PR/RJ Em execução 
2013 PR-RJ Padronização dos equipamentos de rede de 12 PRMs Em execução 
2013 PR-RJ Plano de Recuperação de Desastres para atendimento às exigências do CNMP Em execução 

 

 PR-RN PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO 11.22.
NORTE 

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação infraestrutura tecnológica da PRM/Ceará Mirim 2 – Urgente dez/15 

Sistema de Gerenciamento de Processo Seletivo e Recursos OnLine 
OBS.: CEDEP avaliou que melhorias no sistema de Concurso de Estágio 
não devem ser priorizadas, tendo em vista o processo de contratação 
do CIEE para integração e responsabilização do Concurso de Estágio 

2 – Urgente ago/15 

 

Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2013 PR-RN Modernização da infraestrutura tecnológica da PR/RN Em execução 
2014 PR-RN Novo Dexter Em execução 

2014 PR-RN Otimização de configuração remota de impressoras com Novell iPrint na PR/RN Em execução 

 

 PR-RO PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA 11.23.

■ Nenhuma demanda foi submetida até junho/2015, conforme o Processo estabelecido. 
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 PR-RR PROCURADORIA DA REPUBLICA - RORAIMA 11.24.

■ Nenhuma demanda foi submetida até junho/2015, conforme o Processo estabelecido. 

 

 PR-RS PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO 11.25.
SUL 

■ Nenhuma demanda foi submetida até junho/2015, conforme o Processo estabelecido. 

 

Demandas iniciadas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2012 PR-RS Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PR/RS Em execução 
2013 PR-RS Sistema de Chamados da TI Nacional - PR/RS Em execução 

2014 PR-RS Doação de bens de informática Em execução 

2014 PR-RS Implantação da infraestrutura tecnológica da nova PRM/Palmeira das Missões-RS Em planejamento 

 

 PRR1ª REGIÃO PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA 11.26.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Cabeamento Estruturado - Dados e Voz 2 – Urgente 60 dias 

Ativos de rede 2 – Urgente 60 dias 

Implantação do Zenworks na PRR1 1 - Normal 100 dias 

Aprimoramento da Distribuição automática de autos judiciais na PRR1 
OBS.: Adequação do nome para melhor identificar o projeto proposto: 
Aprimoramento da Distribuição automática de autos judiciais na PRR1. 
Nome anterior: Distribuição automática de autos judiciais 

2 – Urgente 60 dias 
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Monitoramento de Fases de Autos Judiciais - TRF1 
OBS.: Propor ampliação para toda 1ª região, aumentando o alcance da 
iniciativa de local para regional. 

2 – Urgente 30 dias 

Visualização entre autos judiciais 
PARECER SEJUD: Falta informação. Proposta mais detalhada deve ser 
enviada à SEJUD. 

1 - Normal 45 dias 

 

 PRR2ª REGIÃO PRR/2ª REGIÃO - RIO DE JANEIRO 11.27.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da infraestrutura tecnológica na nova sede da PRR/2a 
Região 

1 - Normal 31/12/2015 

Adequação à Instrução Normativa SG/MPF nº 1/2014 - Cópia de 
Segurança: Adequação à IN 01/2014 em sua plenitude, no que 
concerne ao teste de restauração, devendo para isso disponibilizarmos 
e configurarmos um computador para o serviço. 

1 - Normal 30/11/2015 

Adequação à Instrução Normativa SG/MPF nº 1/2014 - Cópia de 
Segurança: Adequação a IN SG/MPF 01/2014 no que concerne ao teste 
de restauração de backup, sendo necessário para isso a 
disponibilização e configuração de um computador. 

1 - Normal 30/11/2015 

Adequação à Política de Tecnologia da Informação nº 1/2012 - 
Equipamentos Servidores e de Armazenamento 

1 - Normal 31/12/2015 

Sistema Nacional de Pedidos - ProTicket A definir 1 ano  a partir da aprovação 

 

Demandas iniciadas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2014 PRR2ª Implantação da infraestrutura tecnológica na nova sede da PRR/2a Região Em execução 
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 PRR3ª REGIÃO PRR/3ª REGIÃO - SÃO PAULO 11.28.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação de "Rede sem fio" em todo o prédio da PRR3. 1 - Normal Contratação e instalação até 31/12/2015 

Controle de Prescrição em Processos Judiciais 1 - Normal Junho de 2015 

 

Demandas iniciadas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2014 PRR3ª Designação de Promotores Eleitorais Em execução 
2014 PRR3ª PABX_IP - Aquisições Descentralizadas - 2014 - PRR3 Em execução 
2014 PRR3ª Sistema de Chamados da TI Nacional - PRR3 Em execução 

 

 PRR4ª REGIÃO PRR/4ª REGIÃO - PORTO ALEGRE 11.29.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Renovação do Parque Computacional 1 - Normal 2015 

Renovação do Parque de Servidores 1 - Normal 2015 

 

 PRR5ª REGIÃO PRR/5ª REGIÃO - RECIFE 11.30.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Pauta Offline do sistema ÚNICO 1 - Normal 6 meses a partir da aprovação do projeto. 

Integração com o TRF5 – Fase 2 1 - Normal  4 meses a partir da disponibilização pelo TRF5 dos dados do Esparta e 
do PJE, , de acordo com o MNI  - Modelo Nacional de 

Interoperabilidade, adotado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Implantação do SAPO5 na PRR 1ª e PRR 2ª 
OBS.: PARECER SEJUD: as funcionalidades do SAPO serão incorporadas 
ao Único. 

1 - Normal 2 meses a partir da aprovação do projeto, e de acordo com a 
programação a ser estabelecida pelas duas unidades que irão implantar 

a solução, no caso a PRR1 e PRR2. 
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Demandas iniciadas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2013 PRR5ª Integração dos sistemas Esparta (Processos físicos 2ª Instância) e PJE (Processo eletrônico 1ª e 2ª Instância), ambos do TRF-5ª Região, com o sistema 
ÚNICO - Fase I 

Em execução 

 

 PR-SC PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA 11.31.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Modernização da infraestrutura tecnológica da PRM/Tubarão - 
Alteração de Sede 

1 - Normal Implantar nova sede para a PRM de Tubarão. 

Sistema de Gerenciamento, Controle e Monitoramento de Imagens 1 - Normal 2 anos 

 

Demandas iniciadas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2012 PR-SC Adequação dos equipamentos servidores e de armazenamento - 2014 - PR/SC Em execução 
2012 PR-SC Contratação e implantação de conexão de internet redundante (link de contingência) na PR/SC Em execução 
2012 PR-SC Virtualização dos servidores de rede. Em execução 
2013 PR-SC Modernização da infraestrutura tecnológica da PRM/Criciúma - Alteração de sede Em execução 

2013 PR-SC Modernização da infraestrutura tecnológica da PRM/Mafra - Alteração de sede Em execução 

2014 PR-SC Adequação de procedimentos de cópia de segurança e restauração de arquivos - PR/SC Em planejamento 

2014 PR-SC Aquisições Descentralizadas - 2014 - PR/SC Em execução 

2014 PR-SC Modernização da infraestrutura tecnológica da PRM de Itajaí/SC Em planejamento 

2014 PR-SC Modernização da infraestrutura tecnológica da PRM de Joaçaba/SC - Alteração de Sede Em planejamento 

 

 PR-SE PROCURADORIA DA REPUBLICA - SERGIPE 11.32.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Implantação da PRM Itabaiana  1 - Normal ago/16 
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Implantação da PRM Lagarto 1 - Normal ago/15 

Implantação da PRM Propriá 1 - Normal ago/15 

Implantação da PRM Estância 1 - Normal ago/15 

Adequação à Instrução Normativa SG/MPF nº 1/2014 (cópias de 
segurança e restauração de arquivos) – PR/SE 

1 - Normal dez/15 

Adequação à Instrução Normativa SG/MPF nº 3/2014 (emissão de 
Certificados Digitais) – PR/SE 

1 - Normal dez/15 

Adequação à Instrução Normativa SG/MPF nº 11/2014 (política de 
senhas) – PR/SE 

1 - Normal dez/15 

Renovação do parque de microcomputadores de mesa (desktops) – 
2015 – PR/SE (POLTI 01/2011) 

1 - Normal dez/15 

Renovação do parque de microcomputadores de mesa (desktops) – 
2016 – PR/SE (POLTI 01/2011) 

1 - Normal dez/16 

Renovação do parque de microcomputadores portáteis – 2015 – PR/SE 
(POLTI 01/2014) 

1 - Normal dez/15 

Adequação à Política de TIC SG/MPF nº 01/2012 (equipamentos 
servidores e de armazenamento) – PR/SE 

1 - Normal dez/15 

Sistema ELO  
OBS: Tendo em vista a complexidade da demanda e conforme novo 
fluxo de demandas do Único, sugere-se encaminhamento para 
apreciação pela Governança do Único. 

2 – Urgente mar/16 

 

Demandas iniciadas antes de 2015 

Ano Unidade Projeto Status 

2014 PR-SE Adequação dos equipamentos servidores e de armazenamento - 2014 - PR/SE Em execução 

 

 PR-SP PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO 11.33.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

Sistema de Pedidos de Tradução da SCI  A definir A definir 

Sistema Pericial – Fase 2 A definir A definir 
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 PR-SP PROCURADORIA DA REPUBLICA – TOCANTINS 11.1.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do Demandante Expectativa de Prazo da Demanda 

NOVA SEDE PRM/AGA 1 - Normal 2º semestre/2016 (prazo inicial para a entrega do novo prédio). 

 

 STIC/PGR - BRASÍLIA 11.2.

Nome do Cadastro no Sistema Channel Priorização do 
Demandante 

Expectativa de Prazo da 
Demanda 

Propor solução tecnológica de gestão de documentos e processos administrativos 1 - Normal 10 meses 

01. ArcGIS - Carga de dados para o projeto Monitora  Priorizado SG mai/15 

02. Atendimento da portaria 551 e Resolução 74 Priorizado SG jun/15 

03. Indicadores da Secretaria Geral Priorizado SG set/15 

04. Informações Gerenciais da Ouvidoria Priorizado SG ago/15 

05.  Remodelagem e carga do BI Único Judicial Priorizado SG jun/15 

06. Remodelagem e carga do BI Único Extrajudicial Priorizado SG dez/15 

01.   Gerenciador do Único – SEJUD/MOGAB Priorizado SG jul/15 

03.   Centralização das bases de pessoal do MPU – SGP Priorizado SG nov/15 

04.   Projeto de Informações gerenciais de pessoal - SGP Priorizado SG dez/15 

05.   Informações gerenciais de contratos (Adequação do Portal da Transparência) – SA  Priorizado SG ago/15 

06.   BI Investigativo do Bolsa Família – 2ª CCR e 5ª CCR Priorizado SG dez/15 

07.   Avaliação da Transparência dos Municípios Brasileiros– 5 ªCCR Priorizado SG dez/15 

08.   Fornecedor falecido - GT de Gestão de gastos Públicos - 5ª CCR Priorizado SG dez/15 
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01.   Demandas do projeto de Modernização de Gabinetes - AMGE 
2.1 Controle de autuações e representações 
2.2 Controle das diligências e providências – Relatórios 
2.3 Controle de prazos e prescrições – Relatórios 
2.4 Automatização da distribuição e vinculação do ofício às Câmaras e PFDC – Relatórios 
2.5 Controle de arquivamentos na justiça e por órgãos colegiados – Relatórios 
2.6 Suporte informacional para substituições de membros - Relatórios 
2.7 Padronização e automação das estatísticas dos núcleos Cível, Criminal, combate à 
corrupção, e destinadas ao Conselho Superior 
2.8 Sistema Único - Obrigatoriedade de íntegras para determinados tipos de expedientes  
2.9 Sistema Único – Ajustar pauta de julgamento para ser utilizada em dispositivos móveis  

Em análise Em análise 

09.   Evolução do projeto de BI Trabalho Escravo – 2ª CCR A definir 2016 

10.   Informações Gerenciais - 3ª CCR A definir A definir 

11.    Informações Gerenciais - 6ª CCR A definir A definir 

12.   Informações Gerenciais - SCI A definir A definir 

Expansão dos dados da SGP no BI de Gestão de Pessoas  
Necessidade de detalhamento do escopo da demanda por parte da SGP de modo a possibilitar 
análise de viabilidade técnica de implementação.  

2 - Urgente ago/15 

01.   Processo Administrativo Eletrônico 4 - Crítica dez/15 

02.   Adequações no Módulo Colegiado para o CSMPF 3 – Muito Urgente dez/15 

03.   Melhoria da usabilidade do módulo Gerenciador de Gabinetes Judicial e Extrajudicial – 
MOGAB 

4 - Crítica jul/15 

04.   Automatização da distribuição e vinculação do ofício às Câmaras e PFDC - MOGAB 4 - Crítica jul/15 

05.   Suporte informacional para substituições de membros - MOGAB 4 - Crítica jul/15 

06.   Módulo do Único para distribuição automática 2 – Urgente Ação Nacional Em planejamento 

07.   Integração com o PJe - TRF1 2 – Urgente Ação Nacional Em planejamento 

08.   Integração com o PJe – TSE 2 – Urgente Ação Nacional Em planejamento 

01.Certidão Negativa Eletrônica do MPF 3 – Muito Urgente 12 MESES 

02.Controle das diligências e providências - MOGAB 4 - Crítica jul/15 

03.Controle de arquivamentos na justiça e por órgãos colegiados - MOGAB 4 - Crítica jul/15 

04.Controle de prazos e prescrições - MOGAB 4 - Crítica jul/15 

05.Modelo lógico do uso dos campos descritivos e de pesquisa no Único 4 - Crítica jul/15 

06.Sala de Oitivas 1 - Normal Em planejamento. 

01. Emissão automatizada da certidão de tempo de serviço no Hórus 4 - Crítica mai/15 

02.Liberação de acessos ao sistema GPS para a ESMPU 2 - Urgente - 
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03.Histórico de titular de gabinete de Subprocuradores e demais membros 2 - Urgente 2 meses 

04.Inibição da impressão de contracheques e comprovantes de rendimentos 4 - Crítica 2 meses 

05.Sistema de Controle e Gerenciamento de Férias - 2ª Fase 1 - Normal 10 meses 

06.Férias de membros - novas regras de abono 4 - Crítica 2 meses 

07.Assentamentos funcionais 2 - Urgente 2 meses 

08.Módulo de controle de consignações 2 - Urgente 2 meses 

09.Sistema de Bolsa de Idiomas 3 - Muito Urgente  Até julho, tendo em vista que o Acordo 
de Resultados prevê que em julho/2015 
seja ampliada a oferta de Bolas em até 

20% 
10.Projeto de Modernização do sistema GPS 1 - Normal 10 meses 

11.Concurso de remoção permanente de servidores do MPU 2 - Urgente mar/15 

12.Módulo de Substituição de Ofícios nos sistemas Único e GPS 2 - Urgente abr/15 

 Oráculo - Fase 2. A definir A definir 

14.Descentralização do lançamento de benefícios 4 - Crítica 2 meses 

 A definir A definir 

15.Certidões funcionais - adequações 3 – Muito alta 2 meses 

16.Automatização do pagamento de gratificação de projetos e de perícia 2 - Urgente jul/15 

17.Concluir migração do módulo de Férias para o ambiente Hórus (web) 2 - Urgente 300 horas, ao longo de 2015. 

Sistema de Movimentação e Recrutamento Internos 1 - Normal ago/15 

Módulo de controle de passivos 1 - Normal ago/15 

Tabela única de rubricas e identificador de vínculo/atividade dos ramos do MPU 1 - Normal ago/15 

Sistema de Avaliação de Estágio Probatório 2 - Urgente jun/15 

 A definir A definir 

Solução tecnológica que viabilize a pasta funcional eletrônica 1 - Normal 10 meses 

01. 28º Concurso de Procuradores 1 – Normal A definir 

02.Sistema Nacional de Cálculos (5ªCCR) 1 – Normal A definir 

03.Sistema Audita (Audin) 1 – Normal A definir 

04.MPEduc – adaptações 2015 (PFDC) 3 – Muito alta A definir 

05.Sistema de Cooperação Internacional SCI (SCI) 3 – Muito alta A definir 

06.Sistema de Contratos (STIC/SEJUD/SA) 1 – Normal A definir 

07.Sistema de Gestão da Frota Nacional - Refactoring ASV (SA) 2 – Urgente A definir 

Exame Periódico de Saúde – Fase 2 1 – Normal A definir 

Documentação dos sistemas de saúde 1 – Normal A definir 

Rotina Automatizada de Depreciação de Bens (ASIWEB) 4- Crítica A definir 

Sistema de Gestão Administrativa 3 – Muito Urgente A definir 
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Sistema de Gestão de Eventos 1 - Normal A definir 

Sistema de Gestão de Viagens (SGV) 1 - Normal A definir 

Novo Dexter (Fase 2/2015) 1 - Normal Fim de 2016. 

SISPO - Sistema de Planejamento e Orçamento 4 – Crítica Até Dezembro/2015 

Sistema Cidadão Móvel 4 – Crítica jun/15 

 

Demandas iniciadas ou cadastradas antes de 2015 

 

Ano Unidade Projeto Status 

2013 STIC/CAR Contratação da Nova Rede de Voz MPF Em execução 
2013 STIC/CAR Elaboração do Catálogo Nacional de Serviços de TIC para o MPF Em execução 
2013 STIC/CAR Implantação da Nova Rede de Voz do MPF Em execução 
2013 STIC/CAR Renovação do parque de microcomputadores de mesa - 2014 (POLTI 01/2011) Em execução 
2013 STIC/SUBINF Contratação de uma Solução de Rede de Contingência para o MPF Em execução 
2013 STIC/SUBINF Estruturação da Solução Nacional de Rede de Contingência para o MPF (Contratação, Aceite e Instalação) Em execução 
2013 STIC/SUBINF Implantação de Solução de Armazenamento e Replicação de Dados para Hospedagem de Sistemas Nacionais Em execução 
2013 STIC/SUBINF Implantação de solução de monitoramento e resposta a incidentes de segurança Em execução 
2013 STIC/SUBINF Implantação de Solução de Nuvem Privada do MPF Em execução 
2014 STIC Adequação do Portal da Transparência do MPF à 2ª edição do Manual do Portal da Transparência do CNMP Em execução 

2014 STIC Atendimento da portaria 551 e Resolução 74 Em execução 

2014 STIC Contratação Nacional de Telefonia Móvel Em execução 

2014 STIC Implantação do Sistema de Gestão de Telefonia no MPF Em planejamento 

2014 STIC Resolução 110/2014 CNMP Em execução 

2014 STIC Sistema de informações gerenciais do Único Judical Em execução 

2014 STIC/CAR Adequação do Parque de Impressão - PGR - 2014 Em execução 

2014 STIC/CAR Adequação do Parque de monitores do MPF Em execução 

2014 STIC/CAR Contratação de Atendimento de 1º nível de TIC para o MPF Em execução 

2014 STIC/CAR Renovação do parque de equipamentos portáteis - 2014 (POLTI 02/2011) Em execução 

2014 STIC/SUBINF Aquisição de software para portal de acesso seguro para aplicações nacionais do MPF Em execução 

2014 STIC/SUBINF Aquisição de Solução em Software de Cópias de Segurança Em execução 

2014 STIC/SUBINF Aquisição Nacional de Cofres de Mídias Em execução 

2014 STIC/SUBINF Contratação de serviço de suporte técnico de alto nível para a infraestrutura do Sistema Único Em execução 

2014 STIC/SUBINF Contratação de serviço de testes de invasão em sistemas Em execução 
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2014 STIC/SUBINF Estabelecimento de estrutura física nacional de armazenamento seguro de mídias no MPF. Em execução 

2014 STIC/SUBINF Estruturação da solução nacional de software de cópias de segurança Em execução 

2014 STIC/SUBINF Estruturação do Serviço Nacional de Suporte à Infraestrutura de Correio Centralizado - TI Nacional - CSC Em execução 

2014 STIC/SUBINF Estruturação do Serviço Nacional de Suporte à Infraestrutura de Videoconferência - TI Nacional - CSC Em execução 

2014 STIC/SUBINF Estruturação do Serviço Nacional de Suporte à Infraestrutura de Voz Nacional - TI Nacional - CSC Em execução 

2014 STIC/SUBINF Implantação de ambiente de monitoramento e gêrencia de serviços nacionais Em execução 

2014 STIC/SUBINF Implantação de Nova Solução de Mensageria e Videoconferência do MPF - Fala MPF Em execução 

2014 STIC/SUBINF Implantação de portal de acesso seguro para aplicações nacionais do MPF Em execução 

2014 STIC/SUBINF Implantação de serviço de monitoramento de perímetro para o MPF Em execução 

2014 STIC/SUBINF Implantação de serviço de testes de invasão em sistemas Em execução 

2014 STIC/SUBINF Implantação de solução de acesso, compartilhamento e colaboração de arquivos em nuvem Em execução 

2014 STIC/SUBINF Implantação de Solução de Infraestrutura Tecnológica para PRs e PRMs (POLTI 01/2012) Em execução 

2014 STIC/SUBINF Manutenção Nacional e Extensão de Garantia de Servidores de Rede, Armazenamento e Switches SAN no MPF Em execução 

2014 STIC/SUBINF Modernização dos equipamentos de rede local de acesso da PGR Em execução 

2014 STIC/SUBINF Revisar e implementar o gerenciamento de identidades Em execução 

2014 STIC/SUBSC Sistema Único - Criação de distribuição automática unificada de processos judiciais para todo as unidades do MPF Em execução 

2014 STIC/SUBSC Sistema Único - Ajustar pauta de julgamento para ser utilizada em dispositivos móveis Em execução 

2014 STIC/SUBSC Sistema Único - Controle de acesso de usuários e sistemas à base de dados Em execução 

2014 STIC/SUBSC Sistema Único - Disponibilização de algum tipo de documento administrativo de forma totalmente eletrônica Em execução 

2014 STIC/SUBSC Sistema Único - Implantação do Módulo Câmaras no Conselho Superior e no Conselho Institucional Em execução 

2014 STIC/SUBSC Sistema Único - Prescrição de processos para o módulos judicial e extrajudicial Em execução 

2014 STIC/SUBSC Sistema Único ¿ Implantação PGR - Módulo Judicial Em execução 

2014 STIC/SUBSINE Contratação da sustentação do Sistema ASI WEB (módulos de almoxarifado, patrimônio, compras, registro de preços e financeiro) Em execução 

2014 STIC/SUBSINE Contratação de empresa de desenvolvimento de software para demandas negociais do sistema BENNER Em execução 

2014 STIC/SUBSINE Contratação de solução de apoio parlamentar - SRI/ASSART Em execução 

2014 STIC/SUBSINE Contratação de solução de Gestão de Pessoas por Competências Em execução 

2014 STIC/SUBSINE Hórus - emissão automatizada da certidão de tempo de serviço Em execução 

2014 STIC/SUBSINE Processo de contratação da manutenção do sistema SGV - fábrica de software Em execução 

2015 STIC MPF em números - versão para dispositivos móveis Em execução 

2015 STIC Sistema de informações gerenciais do Único Extrajudicial Em execução 

2015 STIC/SUBINF Implantação de portal de colaboração em projetos Em execução 

2015 STIC/SUBSC Sistema Único - Gerenciador de autos extrajudiciais para os gabinetes de membros e Gerenciador de documentos administrativos Em execução 

2015 STIC/SUBSC Sistema Único - Obrigatoriedade de íntegras para determinados tipos de expedientes Em execução 

2015 STIC/SUBSC Sistema Único - Push para acompanhamento de expedientes Em execução 

2015 STIC/SUBSINE Sistema da Cooperação Jurídica Internacional (módulos 1 e 2) Em execução 
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12. Documentos de Referência 

• Planejamento Estratégico Institucional 2011-2020, do Ministério Público Federal, 
disponível na página da Modernização do MPF, no endereço 
http://www.modernizacao.mpf.mp.br/pei-2011-2020. 

• Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 2012-20, do Ministério Público 
Federal, disponível na página da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no WIKI do MPF, no endereço 
https://wiki.mpf.gov.br/images/8/8b/Mpf_tec_peti_v7_alterado_sti.pdf. 

• Diagnóstico da Área de Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal, 
disponível na página da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação no 
WIKI do MPF, no endereço 
https://wiki.mpf.gov.br/images/9/9a/Mpf_tec_diagnostico_v6.pdf. 

• Carta de Brasília de Tecnologia da Informação, do Ministério Público Federal, 
disponível na página da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação no 
WIKI do MPF, no endereço 
https://wiki.mpf.gov.br/images/2/21/Mpf_ti_carta_de_brasilia_v14.pdf. 

• Relatório da Etapa 7 do Projeto de Desdobramento do Planejamento Estratégico 
Institucional do Ministério Público Federal, disponível na página da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação no WIKI do MPF, no endereço 
https://wiki.mpf.gov.br/images/a/a4/Mpf_ti_relatorioetapa7_v10.pdf. 

• Regimento Interno do Ministério Público Federal, disponível no Portal da 
Transparência do MPF, no endereço http://www.transparencia.mpf.mp.br/gestao-
estrategica/regimento-interno. 

• Portaria PGR/MPF nº 472, de 24/09/2010, institui o Projeto de Modernização da 
Gestão Administrativa e designa os servidores para atuar na Comissão de Gestão de 
Projeto, no âmbito do Ministério Público Federal, disponível na página da 
Modernização do MPF, no endereço 
http://www.modernizacao.mpf.mp.br/pdf/port_472_2010.pdf. 

• Portaria PGR/MPF nº 687, de 20/12/2011, institui o Planejamento Estratégico do 
Ministério Público Federal para o decênio 2011-2020, disponível na página da 
Modernização do MPF, no endereço 
http://www.modernizacao.mpf.mp.br/pdf/PORTARIA_PGR_No_687-
2011_PE_2011_2020.pdf. 

• Portaria PGR/MPF nº 725, de 22/12/2011, institui o Projeto de Desdobramento do 
Planejamento Estratégico 2011-2020 no âmbito do Ministério Público Federal, 
disponível na página da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação no 
WIKI do MPF, no endereço 
https://wiki.mpf.gov.br/images/1/13/Portaria_pgr_no_725-2011_desdobramento.pdf. 

• Portaria PGR/MPF nº 733, de 28/12/2011, institui o Sistema Integrado de Gestão 
Estratégica e Governança no âmbito do Ministério Público Federal, disponível na 
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página da Modernização do MPF, no endereço 
http://www.modernizacao.mpf.mp.br/normatizacoes/865%20alterando%20PORTARIA
_PGR_No_733-2011_SIGE.pdf. 

• Portaria PGR/MPF nº 811, de 27/12/2012, estabelece a estrutura organizacional das 
procuradorias regionais da República. 

• Portaria PGR/MPF nº 865, de 02/12/2013, altera a Portaria PGR/MPF nº 733, que 
institui o Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Governança no âmbito do 
Ministério Público Federal, disponível na página da Modernização do MPF, no 
endereço 
http://www.modernizacao.mpf.mp.br/normatizacoes/PORTARIA%20PGR%20No%208
65-2013.pdf 

• Portaria PGR/MPF nº 560, de 14/08/2013, institui o Planejamento Estratégico de 
Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal para período 2012-2020, 
disponível na página da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação no 
WIKI do MPF, no endereço 
https://wiki.mpf.gov.br/images/c/c6/Portaria_PGR_PETI_560-2013.pdf. 

• Proposta de estrutura organizacional para as procuradorias da República, conforme 
Processo Administrativo 1.00.000.012031/2013-81. 

• Proposta de nova redação para o regimento interno da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, conforme Processo Administrativo 1.00.000.012031/2013-
81. 

• Portaria SG/MPF nº 143, de 10/02/2014, aprova o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação do Ministério Público Federal para o biênio 2013/2014, disponível na 
página da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação no WIKI do MPF, no 
endereço https://wiki.mpf.mp.br/images/4/4a/PortariaSG143.pdf.  

• Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2013/2014, do Ministério Público Federal, 
disponível na página da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação no 
WIKI do MPF, no endereço https://wiki.mpf.gov.br/images/9/95/MPF_PDTI_STI.pdf.  

• Relatório Técnico 02/2014, da Assessoria de Governança da STIC - Relatório da 
medição do indicador 8 – Implementação do Planejamento Estratégico de TI, do PEI, 
até dezembro de 2013, disponível na página da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação no WIKI do MPF, no endereço 
https://wiki.mpf.mp.br/images/5/53/RT022014ASSSTI.pdf.   

• Relatório Técnico 04/2013, da Assessoria de Governança da STIC - Relatório da 
segunda medição do indicador 8 - Implementação do Planejamento Estratégico de TI, 
do PEI - setembro/2013, disponível na página da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação no WIKI do MPF, no endereço 
https://wiki.mpf.mp.br/images/3/32/RT042013ASSSTI.pdf.   

• Relatório Técnico 03/2013, da Assessoria de Governança da STIC - Relatório da 
segunda medição do indicador 8 - Implementação do Planejamento Estratégico de TI, 
do PEI - junho/2013, disponível na página da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no WIKI do MPF, no endereço 
https://wiki.mpf.gov.br/images/b/b3/RT032013ASSSTI.pdf.  
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• Relatório Técnico 02/2013, da Assessoria de Governança da STIC - Relatório da 
primeira medição do indicador 8 - Implementação do Planejamento Estratégico de TI, 
do PEI - março/2013, disponível na página da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no WIKI do MPF, no endereço 
https://wiki.mpf.gov.br/images/9/9e/Rt022013asssti.pdf.  
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13. Glossário 

Acordo de Nível de Serviço (ANS) 

Define um acordo que deve ser necessariamente documentado, entre um prestador de 
serviço e o cliente/usuário, no qual se define o nível de qualidade da prestação do serviço, 
necessário para sustentar adequadamente as operações do negócio. 

Administrador de Dados 

É o responsável na organização por desenvolver e administrar de modo centralizado as 
estratégias, procedimentos e práticas para o processo de gerência dos recursos de dados e 
aplicativos, incluindo planos para sua definição, padronização, organização, proteção e 
utilização. 

Alta Administração 

O presidente e os diretores de organização do setor privado. No setor público, compõem a 
“Alta Administração” as principais autoridades dirigentes da organização. Como exemplos 
mais conhecidos, temos Ministros, Secretários de Estado, o Procurador-Geral da República, 
Secretários-Gerais, Diretores-Gerais, Secretários-Executivos. 

ANS 

Acordo de Nível de Serviço. 

Balanced Scorecard 

Balance Scorecard. é uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida 
pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. O 
principal objetivo do BSC é o alinhamento do planejamento estratégico com as ações 
operacionais da empresa. 

BSC 

Balanced Scorecard. 

Catálogo de Serviços de TI 

É um catálogo com informações sobre todos os serviços de TI em produção, incluindo aqueles 
disponíveis para implantação.  

Central de Serviços 

Estrutura responsável por catalisar todos os registros de incidentes, requisições, dúvidas e 
canalizar para os meios competentes de solução. 

Centro de Serviços Compartilhados 

No MPF, área responsável pela operação e pela gerência da infraestrutura corporativa de 
tecnologia da informação, bem como pela padronização e atualização da infraestrutura 
tecnológica das unidades gestoras da Instituição.  

Centros de Excelência 
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No MPF, estrutura com especialização em diferentes segmentos da TI, propiciando a sinergia 
dos profissionais da área e agilidade no desenvolvimento de soluções inovadoras relacionadas 
às competências de cada área.  

Confidencialidade 

Propriedade de que a informação não esteja disponível nem seja revelada a pessoas, 
entidades ou  processos não autorizados, conforme definido pelo seu proprietário 

CSC 

Centro de Serviços Compartilhados. 

DEPEI 

Projeto de Desdobramento do Planejamento Estratégico Institucional 

Desenvolvimento de Soluções Local 

No MPF, área responsável pelo desenvolvimento local de soluções de tecnologia da 
informação, para atendimento de necessidades específicas e de baixa complexidade, em 
alinhamento com o Desenvolvimento Nacional. 

Desenvolvimento de Soluções Nacional 

No MPF, área responsável pelo desenvolvimento de soluções corporativas e pela 
padronização de metodologia e de ferramental para a sua atuação e a atuação do 
Desenvolvimento Local. 

Disponibilidade 

Propriedade de que a informação esteja acessível e pronta para ser utilizada por pessoas, 
processos ou entidades autorizadas, sempre que necessário, conforme definido pelo seu 
proprietário. 

Escritório de Governança (de TI) 

No MPF, área responsável pelo acompanhamento do PETI, supervisão dos processos de 
aquisição, gestão de contratos e do orçamento de TI, e pela definição de processos, métodos, 
métricas, indicadores e padrões, orientando e validando sua adoção.  

Escritório de Projetos (de TI) 

No MPF, área responsável pela gestão de demandas por novas soluções ou mudanças nas 
soluções atuais, acompanhamento dos resultados dos projetos em andamento e apoio 
técnico e metodológico às equipes de projeto. 

Gestão de TI 

Conjunto de processos realizados pelas unidades provedoras de TI, visando ao planejamento e 
à realização das atividades necessárias ao provimento ou entrega de soluções e serviços de TI. 

Gestão do Conhecimento 

Conjunto de técnicas que permitem controlar, facilitar o acesso e manter um gerenciamento 
integrado sobre as informações em seus diversos meios, transformando essa informação em 
valor agregado para a organização. 

Gestão Nacional (TI Nacional) 
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No MPF, políticas nacionais, gestão segura e democrática de projetos que agreguem valor no 
âmbito nacional, desenvolvimento de soluções padronizado e integrado, central de serviços 
unificada, processo contínuo de saneamento de problemas e um centro de serviços 
compartilhados (CSC), que consolide a infraestrutura tecnológica de toda a instituição no 
menor número possível de localidades.  

Governança Corporativa 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC): "Governança Corporativa é 
o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de 
controle. As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 
valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade."  

Governança de TI 

Para o Ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União, “Governança de TI é o 
conjunto estruturado de políticas, normas, métodos e procedimentos destinados a permitir à 
alta administração e aos executivos o planejamento, a direção e o controle da utilização atual 
e futura de tecnologia da informação, de modo a assegurar, a um nível aceitável de risco, 
eficiente utilização de recursos, apoio aos processos da organização e alinhamento 
estratégico com objetivos desta última. Seu objetivo, pois, é garantir que o uso da TI agregue 
valor ao negócio da organização.” (Voto do Ministro Relator – Acórdão 2.308/2010 – Plenário) 

Incidente 

Qualquer evento que não faz parte da operação padrão de um serviço e que causa, ou pode 
causar, uma interrupção do serviço ou uma redução da sua qualidade. 

Indicador  

Como será medido e acompanhado o sucesso do alcance de um objetivo.  

Infraestrutura e Suporte Local 

No MPF, área responsável pela operação e pela gerência da infraestrutura local de tecnologia 
da informação de uma unidade gestora, bem como pela adoção dos padrões e orientações 
disseminados pelo Centro de Serviços Compartilhados.  

Integridade 

Propriedade de que a informação esteja exata e completa para os propósitos definidos pelo 
seu proprietário. 

Mapa Estratégico 

É a representação gráfica da estratégia. Descreve a estratégia da empresa através de objetivos 
relacionados entre si e distribuídos em dimensões (perspectivas).  

Mapa Temático 

Mapa estratégico específico para um tema de atuação. No Ministério Público Federal foram 
construídos mapas temáticos para as seguintes áreas: Constiticional, Criminal e Controle 
Externo da Atividade Policial, Consumidor e Ordem Econômica, Meio Ambiente e Patrimônio 
Cultural, Patrimônio Público e Social, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais e 
Direitos do Cidadão. 
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Metas 

Valores esperados ou desejados em um marco temporário específico para um indicador 
estabelecido. 

Missão 

A missão corresponde à finalidade da existência de uma organização.  

Objetivo estratégico  

O que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso da organização.  

Painel de Contribuição 

Ferramenta que permite visualizar e identificar, de forma clara e direta, as iniciativas que as 
unidades e setores do Ministério Público Federal irão desenvolver para o alcance dos 
objetivos estratégicos institucionais. 

PDTI 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 

PEI 

Planejamento Estratégico Institucional. 

PETI 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação. 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 

Conjunto de estratégias e diretrizes de tecnologia da informação para auxiliar uma instituição 
no alcance dos objetivos definidos em seu Planejamento Estratégico. 

Planejamento Estratégico Institucional 

Processo gerencial para a formulação de objetivos e definição de planos de ação para o 
alcance dos objetivos, levando em conta as condições internas e externas à instituição e sua 
evolução esperada. 

Plano de ação  

Conjunto de iniciativas (programas ou projetos) necessário para o alcance dos objetivos.  

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

Desdobramento da estratégia de tecnologia da informação em projetos de curto e médio 
prazo, nos níveis tático e operacional. 

PMGA 

Projeto de Modernização da Gestão Administrativa 

Política 

Instruções claras e mensuráveis de direção e comportamento desejado que condicionem as 
decisões tomadas dentro de uma organização. 

Processos 

Conjunto sequencial e particular de ações com objetivo comum. 



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015/2016 
   

Programa 

Grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado, para a obtenção de 
benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados 
individualmente. 

Projeto 

Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. 

Projeto de Desdobramento do Planejamento Estratégico Institucional 

Projeto com o objetivo de promover o desdobramento da estratégia institucional e o 
alinhamento estratégico com as unidades setoriais do Ministério Público Federal. 

Projeto de Modernização da Gestão Administrativa 

Projeto que tem como objetivo geral implantar Modelo de Gestão integrado para o Ministério 
Público Federal em suas diversas unidades, por meio da formulação do Plano Estratégico 
Institucional. 

RACI 

Matriz de definição de responsabilidades. A sigla é o acrônimo de Responsável (Responsable), 
Aprovador (Accountable), Consultado (Consulted) e Informado (Informed). 

Relacionamento 

No MPF, área responsável por gerir o relacionamento da TI com os clientes, entender as 
necessidades do negócio e propor soluções. 

Service Level Agreement 

Acordo de Nível de Serviço. 

SLA 

Service Level Agreement. 

SWOT 

A análise SWOT, do inglês Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 
(Oportunidades) and Threats (Ameaças); dá origem a uma matriz, que é uma ferramenta 
utilizada para fazer análise de cenário, sendo usada para gestão e planejamento estratégico.  

Tecnologia da Informação 

Engloba todos os recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar 
informações. 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

Engloba todos os recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar 
informações. 

TI 

Tecnologia da Informação. 

TI Nacional 

Gestão Nacional. 
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TIC 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Valores 

Os valores traduzem os princípios e compromissos que simbolizam os atos da maioria dos 
integrantes de uma instituição. 

Visão 

A visão descreve como a instituição deseja ser em um futuro determinado.  

 


