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1. INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás aprovou através da
resolução normativa 02/2016 o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
para o triênio 2016-2018 (PDTI 2016-2018), elaborado em harmonia com
o Plano Estratégico Institucional do Tribunal (PEI 2014-2020).
O Plano Diretor de TI (PDTI) é um instrumento de diagnóstico,
planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da
Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de
informação de um órgão por um determinado período. O PDTI permite
nortear e acompanhar a atuação da área de TI, definindo estratégias e
plano de ações indispensáveis para o desenvolvimento dos objetivos
estratégicos do Tribunal.
O objetivo do PDTI é apresentar as diretrizes e orientações
necessárias para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da
Informação (TI) em apoio à estratégia institucional do Tribunal. Dessa
forma, o PDTI é o principal instrumento que orienta a organização no
direcionamento de seus investimentos e aquisições em bens e serviços de
tecnologia da informação e comunicação de forma a maximizar o
cumprimento da estratégia.
Este relatório de acompanhamento demonstra os projetos e as
iniciativas que foram iniciadas, concluídas e em andamento, seu objetivo
é registrar a evolução dos indicadores de monitoramento e dos
indicadores de resultado parciais alcançados durante a execução do PDTI
durante o primeiro semestre de 2018.

2. PLANO DE AÇÕES
O plano de ações do PDTI sofreu uma revisão em abril/2017,
acrescentando demandas relacionadas aos planos diretores das áreas de
negócio do Tribunal. Atualmente, contém um total de 170 ações/projetos.
2.1. Plano das Ações / Portal de acompanhamento de projetos
A lista de completa de ações/projetos planejados pode ser
visualizada no portal da Gerência de Tecnologia da Informação em
http://gti.tce.go.gov.br/.
O portal traz também um recurso para acompanhamento de status
de cada uma das ações do PDTI, em cumprimento ao artigo Art. 3° da Res.
Normativa Nº: 02/2016. As ações de cada projeto são atualizadas
diariamente.
Além disso, a exemplo deste relatório, a Gerência de TI publica
relatórios semestrais de acompanhamento da execução do PDTI, conforme
sistemática definida.
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3. MONITORAMENTO DAS AÇÕES
3.1. Ações Concluídas (Agosto a Dezembro/2018)
Neste período foram concluídas 27 ações. Foram listadas as ações
concluídas com suas respectivas datas de início e término, bem como o
tempo gasto para cada ação. Foram concluídas também as ações de
caráter continuado, visto ser este o último período de apuração desta
PDTI. A tabela a seguir identifica estas ações:
A18.01
A31.02
A56.01
A57.01
A57.02
A57.03
A57.04
A57.05
A57.06
A57.07
A56.16
A31.03
A31.04
A26.02
A26.05
A61.01
A37.02
A44.01
A01.04
A37.01
A06.02
A28.01
A29.01
A41.01
A43.01
A42.13
A49.01

Promover capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do
TCE para os servidores em geral
Desenvolver projeto de melhorias dos serviços do portal institucional
Garantir continuidade ao negócio através da manutenção e evolução de sistemas
diversos
Executar atividades de desenvolvimento gráfico e tratamentos de fotos para o Jornal
Mural ACONTCE
Efetuar processamento de carga de dados das DUEOF'S, manutenções em dados para
consolidar fechamento mensal do Tesouro - sistema GORC
Realizar atividadades de apoio técnico de AUDIOVISUAL em cursos, paletras, Sessões
Plenárias e de Câmara, inclusive de transmissão (streaming) e gravação, quando for o
caso.
Garantir continuidade ao negócio através da disponibilização de serviços de suporte
técnico ao usuário (CENTRAL DE SERVIÇOS - HELPDESK)
Gerenciar contratação de mão de obra de desenvolvimento de sistemas e sustentação
tecnólogica
Gerenciar contratação de outsourcing de impressoras
Gerenciar outras contratações acessórias
Desenvolver sistemática de quantificação e registro do volume de recursos fiscalizados e
dos benefícios das ações de controle externo
Desenvolver agenda de cumprimento de obrigações do jurisdicionado para controle
social
Criar portal do Jurisdicionado
Prover suporte para análise de dados de obras públicas (extraído do GEOOBRAS)
Promover soluções que utilizem dados eletrônicos da Administração Estadual como
instrumentos de controle social
Desenvolver solução para fiscalização e acompanhamento de concursos públicos
Prover solução para gerir a Estrutura Administrativa do estado
Desenvolver sistema para gestão de declarações de bens e rendas
Prover solução para de análise de contas
Desenvolver melhorias no sistema cadastro geral - GCAD
Desenvolver sistema para monitoramento de decisões
Desenvolver projeto de divulgação de ações e atividades de controle externo na internet
Realizar manutenção dos sistemas existentes para acessibilidade
Desenvolver portal de divulgação da gestão documental e arquivística
Analisar viabilidade Soluções de armazenamento em nuvem
Realizar aquisição de Software Antivírus
Realizar detalhamento de necessidades de solução de gerenciamento de processos
organizacionais
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3.2. Ações Em Execução
Foram incluídas neste relatório duas ações que foram iniciadas, mas
não concluídas durante a vigência do PDTI, sendo consideradas em
andamento diante da possiblidade de continuidade pela próximo gestão.
3.2.1. Ações em andamento
A07.02
A42.07
A19.01
A19.02

Desenvolver sistema para consolidação de normas e jurisprudência
Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Processos Bizagi
Avaliar a segurança da informação do TCE
Revisar e implantar a Política Corporativa de Segurança da Informação

4. AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS E AÇÕES
4.1

Acompanhamento das ações

O resultado consolidado da execução das ações considerando o
total de ações incluídas do PDTI, pode ser visto na figura abaixo:

% EXECUÇÃO CONSOLIDADO
Não Iniciado
10%
Em andamento
2%

Concluído
88%
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4.2

Evolução das metas e indicadores

A tabela a seguir apresenta o alcance das metas definidas no
plano de metas do PDTI, bem como o resultado do primeiro semestre de
2018. A maior parte dos indicadores considera apenas a conclusão de
todo o conjunto de ações relacionadas a uma mesma necessidade.
Assim como as metas, o percentual de progresso registrado
abaixo considera o total de ações planejadas. O alcance da meta
considera somente ações concluídas.
ID
Meta

Descrição

Indicador

Meta
2018

2018 - 2º TRIM

M1

Ampliar a oferta de Sistemas
de Informação

Percentual de ações executadas
de Sistemas de Informação

70%

90%

M2

Aprimorar a Governança e
Gestão de TI

Percentual de ações executadas
de Governança e Gestão de TI

70%

74%

M3

Aprimorar a Infraestrutura de
TI

Percentual de ações executadas
de Infraestrutura de TI

90%

96%

M4

Aprimorar aspectos de
Pessoal de TI

Percentual de ações executadas
de Pessoal de TI

100%

67%

M5

Ampliar a oferta de Serviços
de TI

Percentual de ações executadas
de Serviços de TI

90%

93%

M6

Cumprir as ações planejadas

Percentual de ações executadas
no TOTAL

75%

88%

M7

Qualificar servidores de TI da
GER-TI

Executar plano de capacitação dos
servidores (NC21)

15

100%

M8

Incorporar soluções efetivas
de TI nos processos
organizacionais

75%

75%

M9

Promover a Segurança da
Informação

75%

20%

M10

Aprimorar entrega de
soluções de TI

75%

86%

M11

Aprimorar os processos
organizacionais de TI

75%

83%

M12

Garantir a atualização e
adequação da infraestrutura,
sistemas e serviços de TI

85%

83%

M13

Garantir a disponibilidade de
sistemas e serviços de TI
essenciais ao Tribunal

Percentual de necessidades
atendidas, alinhadas ao OE 2 Incorporar soluções efetivas de TI
nos processos organizacionais
Percentual de necessidades
atendidas, alinhadas ao OE 3 Promover a Segurança da
Informação
Percentual de necessidades
atendidas, alinhadas ao OE 4 Aprimorar entrega de soluções de
TI
Percentual de necessidades
atendidas, alinhadas ao OE 5 Aprimorar os processos
organizacionais de TI
Percentual de necessidades
atendidas, alinhadas ao OE 6 Garantir a atualização e
adequação da infraestrutura,
sistemas e serviços de TI
Percentual de necessidades
atendidas, alinhadas ao OE 7 Garantir a disponibilidade de
sistemas e serviços de TI
essenciais ao Tribunal

85%

83%
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5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Foram acompanhados os impactos financeiros envolvidos na
execução das ações planejadas no PDTI, já concluídas ou em andamento,
mas já com despesa empenhada. Estão registrados os valores que
tiveram serviços concluídos e devidamente atestados e aqueles já
previstos em contratos.
Algumas ações foram consideradas concluídas somente com a
autuação do processo licitatório e considerando o valor estimado no
edital. Valor este sujeito a alteração em relatórios futuros, após a
efetivação da contratação.
Para as contratações de serviços continuados, o valor descrito
abaixo revela o valor executado no período ao qual este relatório se
refere. Para algumas ações foi considerado o valor efetivamente pago, em
outras o valor total empenhado, sendo assim estão sujeitos a ajustes ou
alterações em relatórios futuros. Ações que foram concluídas no período
somaram: R$ R$ 1.930.791,10. Já as despesas contínuas efetivadas no
período deste relatório somaram: R$ 1.559.936,97.

6. AVALIAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO
Foram revistos os cursos e demais eventos realizados ou
efetivamente disponibilizadas (EAD) aos servidores integrantes da
Gerência de TI, sendo contabilizados até o momento mais de 21
oportunidades de capacitação ao longo da vigência do PDTI, portanto
acima da meta que era de 15 capacitações. O detalhamento dos eventos
consta das planilhas disponibilizadas junto a este relatório.

7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO
As ações executadas durante este semestre guardam alinhamento
com os objetivos estratégicos traçados no Plano Diretor de TI 2016-2018.

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI
MISSÃO

Prover serviços de TI alinhados às necessidades do TCE-GO,
agregando valor ao cumprimento da missão institucional.

VISÃO

Ser reconhecida como unidade estratégica do TCE-GO pela
qualidade, eficiência e relevância dos serviços prestados.

VALORES Transparência, Efetividade, Colaboração, Celeridade.
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A Tabela a seguir, mostra o alcance dos objetivos, dado o efetivo
atendimento de necessidades, ou seja, a conclusão de todas as ações
relacionadas a uma mesma necessidade.

ORÇAMENTO

PESSOAS

SERVIÇOS
E
INFRAESTRUTURA

PROCESSOS CONTRIBUIÇÃO PARA
INTERNOS
A INSTITUIÇÃO

PERSPECTIVA

ID

OBJETIVO

% DE NC
ATENDIDAS

1

Aprimorar a Governança de TI

75%

2

Incorporar soluções efetivas de TI nos processos
organizacionais

75%

3

Promover a Segurança da Informação

20%

4

Aprimorar entrega de soluções de TI

86%

5

Aprimorar os processos organizacionais de TI

83%

6

Garantir a atualização e adequação da infraestrutura,
sistemas e serviços de TI

83%

7

Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI
essenciais ao Tribunal

83%

8

Promover a capacitação dos servidores de TI

9

Manter adequado o quadro de servidores de TI para a
execução da estratégia

0%

10 Aprimorar a aplicação de recursos e investimentos em TI

50%

100%

O alcance dos objetivos estratégicos é baseado na conclusão de
cada necessidade (NC) identificada na elaboração do PDTI. Cada NC
corresponde a um conjunto de ações. Um NC só é considerada atendida
se todas as ações associadas a uma mesma NC forem concluídas.
O gráfico a seguir demonstra o alcance atual dos objetivos
estratégicos.
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Alcance dos Objetivos dos Estratégicos
Aprimorar a aplicação de recursos e…
Manter adequado o quadro de servidores de TI…
Promover a capacitação dos servidores de TI
Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços…
Garantir a atualização e adequação da…
Aprimorar os processos organizacionais de TI
Aprimorar entrega de soluções de TI
Promover a Segurança da Informação
Incorporar soluções efetivas de TI nos processos…
Aprimorar a Governança de TI
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Para conhecer o mapa estratégico completo, acesse a página
http://gti.tce.go.gov.br, no link PDTI 2016-2018.

8. PRÓXIMAS AÇÕES
As ações em andamento, conforme o item 3.2.1 deste relatório
retrata o cenário dos projetos de TI para os próximos meses.

9. CONCLUSÃO
Concluímos mais um ciclo de evolução em Tecnologia para o
Tribunal de Contas do Estado de Goiás. A conclusão deste PDTI deixa um
grande legado e talvez o maior deles seja o aprimoramento da cultura de
planejamento. A conclusão de quase 90% das ações superou grande parte
das metas estabelecidas. Aspectos que não evoluíram tanto como
adequação do quantitativo de pessoal efetivo e atenção à segurança da
informação, ficam como desafios que ainda não foram superados e
precisam continuar recebendo a atenção dos futuros gestores, já havendo
ações iniciadas neste sentido. O aprimoramento da governança e dos
processos também se mostrou como necessidade contínua que não pode
ficar de fora de futuros planos. Fato é que a TI alcançou sua visão, sendo
considerada hoje, mais do que nunca, uma unidade estratégica para a
organização, e recebendo os recursos e o apoio necessários para viabilizar
a entrega de soluções cada vez mais úteis e aderentes ao interesse
público. Tal evolução só foi possível graças ao apoio irrestrito da alta
administração e ao empenho das pessoas que dedicam o seu melhor ao
TCE-GO. Restam nossos agradecimentos a cada um que pode contribuir
para que pudéssemos alcançar o que foi sonhado e almejado, em especial
aos colaboradores que lidam diariamente com Tecnologia, seja
construindo, gerindo ou a utilizando. É o relatório.
GERÊNCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, GOIÂNIA - GOIÁS, em 31 de Dezembro de
2018.

