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NOTA DE REVISÃO 

Foi realizada a revisão na versão 3.0 do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 

2019 – 2020) com o objetivo primordial de atender o decreto Nº 46.628 de 03 de abril de 2019, que altera e 

consolida a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda, visando o aperfeiçoamento da 

instituição e das alterações propostas no Processo nº SEI -04/083/000201/2019. 

A adequação proposta, na versão 4.0 do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 

2019 – 2020), atualiza e ajusta os princípios e diretrizes, os objetivos, metas e ações para o exercício 2020, 

após a revisão do PPA. 

Diante disso, depois de elaborada a versão 3.0 e submetida para análise da equipe de revisão, foi gerada a 

versão 4.0 do plano com os seguintes alinhamentos e alterações: 

 Inclusão da equipe de revisão do PDTIC; 
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 Princípios e Diretrizes; 

 Estrutura Organizacional da TIC; 

 Resultados do PDTIC anterior; 

 Alinhamento com a Estratégia da Organização; 

 Plano de Metas e Ações; 

 Plano de Governança em TIC e 

 Plano de Investimentos. 

TERMOS E ABREVIAÇÕES 

Abaixo são apresentadas algumas expressões de TIC contidas neste PDTIC. 

TERMO DEFINIÇÃO 

ABNT Associação Brasileira de Normas e Técnicas. 
Análise SWOT Ferramenta usada para análise de cenários (ou análise de ambiente), sendo 

utilizada como base na gestão e planejamento estratégico de uma 
corporação ou empresa. É um sistema simples para verificar a posição 
estratégica da empresa no ambiente em questão. 

Atividade Maior unidade ou parte dentro de um projeto. 
Comitê Estratégico de 
Tecnologia da Informação 
(CETI) 

Colegiado de natureza consultiva e de caráter permanente, instituído pela 
Resolução SEFAZ nº 376, de 07 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a 
Política de Governança de Tecnologia da Informação da SEFAZ. 

Control Objectives for 
Information and Related 
Technology (COBIT) 

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

Documento de Entrada de 
Demanda (DED) 

Artefato da Metodologia de Gestão de Projetos da SUTIC, utilizado para 
solicitação de qualquer entrada de demanda na SUTIC. 

Governança É o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas. (Cadbury 
1992 e OECD 1999 apud ABNT NBR ISO/IEC 38500, 2009, p.3). 

Negócio Atividade fim de uma organização. 
PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
PMI Project Management Institute. 
PPA Plano Plurianual. 
Project Management Body 
of Knowledge (Guia 
PMBOK, 5ª Edição). 

Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos 
(PMBOK) mundialmente utilizado que referência as melhores práticas para 
a Gestão de Projetos. 

Projeto Segundo o PMBOK: “Um projeto é um esforço temporário empreendido 
para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Os projetos e as 
operações diferem, principalmente, no fato de que os projetos são 
temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e 
repetitivas. 
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Requisito Condição para se alcançar determinado fim. 
SISP Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação. 
TCE-RJ Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
Tecnologia da Informação Os recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar 

informações. 
TIC Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Tabela 1  – Termos e abreviações 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

A base técnica e legal referenciada como diretriz para a estruturação deste PDTIC considerou os 

conceitos, boas práticas e obrigações aplicáveis a melhor condução dos processos de governança em 

TIC, conforme abaixo descritos: 

ID REFERÊNCIA 
Art. 174 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

“Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 
setor privado.” 

Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência [...].” 

Art. 74 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

“Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno 
com a finalidade de: 

I  - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União; 

II  - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado [...]”. 

Instrução Normativa SGD 01/2019  

Art. 7º § 2º Até a data prevista no art. 7º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 1, de 2019, a Área de TIC deverá 
verificar a consonância dos itens de TIC com o PDTIC, podendo excluir, incluir, ajustar, agregar e consolidar os itens, 
e encaminhar ao setor de licitações para continuidade do procedimento de elaboração do Plano. 

Decreto Estadual  nº 46.665 de 17 de maio de 2019 

Reestrutura o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, e dá outras providências. 

Guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) – 5º Edição 
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O guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) é um conjunto de práticas na gestão de projetos 
organizado pelo instituto PMI Brasil e é considerado a base do conhecimento sobre gestão de projetos por 
profissionais da área. 

Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação – Ver. 1.0-Brasília, 2012 

Esta publicação propõe ajudar os gestores públicos a planejar as contratações de TI e evitar problemas já 
conhecidos, de maneira consistente e sustentável. 

Comunicação do TCE-RJ Processo 108.938-5/2016 – Governança de TI na Administração Estadual 

Relatório de Auditoria Governamental. Inspeção Ordinária de Levantamento. Plano Anual de Auditoria 
Governamental – PAG. Diagnóstico da Situação de Governança de TI. Necessidade de Aprimoramento. 

Plano de Recuperação Fiscal 

O Plano de Recuperação Fiscal do ERJ é o documento elaborado para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal 
previsto na Lei Complementar Federal nº 159/2017, que visa o reequilíbrio das contas públicas em compasso com 
as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101/2000. É composto por lei ou 
por conjunto de leis, por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro e pelo 
detalhamento das medidas de ajuste, com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. 

Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 

O PPA reforça a opção por um modelo de desenvolvimento com inclusão social e redução das desigualdades, com 
foco na qualidade dos serviços públicos e no equilíbrio da economia. Lei Estadual nº 8.730 de 24 de janeiro de 2019 
- ALERJ 

 Programa Fazendário de Modernização da Tecnologia da Informação – PROFIT 

Recuperação da capacidade operacional e tecnológica para suportar os serviços existentes e demandas 
institucionais da SEFAZ. 

 Framework COBIT 5 

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) é um modelo de boas práticas para a 
governança de tecnologia de informação. Possui uma série de recursos que podem servir como um modelo de 
referência para governança da TI. 

 ITIL V3 Atualização 2011 

É um conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de 
tecnologia da informação e busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de TI. 

 ISO 27002:2013 

A ISO 27002 (antes conhecida como ISO 17799) é uma norma internacional contendo controles para a segurança da 
informação. Deve ser usada como um conjunto completo de controles para a segurança da informação que 
funciona como um guia para a organização. 

 Levantamento de Governança de TI 2014 – TCU 

Modelo de auditoria onde é avaliada a situação da governança de TI na Administração Pública. 

 ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009 

Fornece um framework para a governança eficaz de TI, compreendendo princípios para orientar os dirigentes das 
organizações, assim como apontar normas técnicas aplicáveis para estruturar e avaliar os processos críticos da TI. 
Tem por objetivo prover padrões formais aos gestores de TI, ajudando a cumprir as suas obrigações legais, 
regulamentares e éticas no contexto da governança e do gerenciamento da TI. 
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 ABNT NBR ISO/IEC 20.000-1:2011 

Versa sobre gestão de qualidade de serviços de TI. É a primeira norma mundial especificamente focada na gestão de 
serviços de TI. Não formaliza a inclusão das práticas da ITIL, embora esteja descrito na norma um conjunto de 
processos de gestão que estão alinhados com os processos definidos dentro dos livros da metodologia. 

TADAT 

Ferramenta de Avaliação de Diagnóstico de Administração Tributária (TADAT) projetada para fornecer uma avaliação 
objetiva da saúde de componentes-chave do sistema de administração fiscal de um país, focado em nove principais 
resultados de desempenho que cobrem a maioria das funções, processos e instituições da administração tributária. 

DR18 MD-GEFIS 

O MD-GEFIS tem como principal objetivo contribuir para a melhoria dos resultados da gestão fiscal, em especial aqueles 
relacionados com o aumento da transparência, o incremento da arrecadação e a eficiência do gasto público.  

Tabela 2  – Documentos de referência 

APRESENTAÇÃO 

O Plano diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, PDTIC/2019-2020, da Secretaria de 

Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ), tem como objetivo atender as necessidades de 

Tecnologia de Informação e Comunicação das unidades da SEFAZ, alinhadas ao PPA e aos objetivos 

estratégicos desta Secretaria visando agregar valor ao negócio. 

A partir do PDTI 2017-2018 e a necessidade de atendimento ao negócio, por meio de escassos 

recursos, tornaram imperativa a adoção de critérios e atividades que racionalizassem os processos 

de trabalho e seleção de projetos que, na maioria das vezes, deveriam atender à necessidade de 

fomentar o incremento de receitas, especialmente em atendimento aos compromissos firmados 

no Regime de Recuperação Fiscal – RRF. 

Tal esforço revelou lacunas de melhorias necessárias, existentes nos fluxos operativos da 

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC), anteriormente 

Subsecretaria de Tecnologia da Informação (SATI), e tecnicamente identificadas por meio de 

processos de diagnósticos solicitados pela SEFAZ, promovidos em parceria com o Banco Mundial 

(BIRD) e, posteriormente, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de 

reavaliação em curso pelo TCE-RJ, relacionada ao iGovTI. 

Os resultados específicos da área de tecnologia foram confrontados com a Cadeia de Valor da 

SUTIC, que tem como objetivo estruturar a integração dos processos estratégicos e operacionais, 

que sustentam as operações da SUTIC e são responsáveis pela entrega de valores e benefícios 

institucionais à SEFAZ-RJ. Este Plano Diretor deverá ser observado e aderente às necessidades de 

todas as áreas de negócio desta Secretaria. 

Com a definição da cadeia de valor e o confronto dos diagnósticos promovidos pelos exercícios 

TADAT, MD-GEFIS e iGovTI, foram verificados os pontos de melhoria, além da identificação e 
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estruturação das demandas das áreas de negócio, assim como de um plano de metas para 

acompanhamento da execução e controle das ações necessárias, para viabilizar os valores e 

benefícios que orientam as atividades da SUTIC. 

 

METODOLOGIA APLICADA 

A metodologia aplicada ao presente PDTIC completa um ciclo disciplinar de planejamento 

estratégico de tecnologia e Comunicação, iniciado no PDTI 2017-2018 e, baseada na avaliação 

iGovTI2016 aplicada pelo TCE-RJ, consolida o processo de concepção estratégica que almeja 

identificar e preparar a  SUTIC para disponibilizar e assegurar, de forma qualitativa, o atendimento 

das demandas institucionais da SEFAZ-RJ. 

 

Figura 1 – Metodologia Aplicada  

Núcleo Estratégico Definição das diretrizes estratégicas e consolidação da cadeia de valor da SUTIC. 

Diagnóstico Inicia-se com a avaliação e confronto dos resultados planejados e alcançados 

no PDTI 2016-2018 e contínua no PDTIC 2019-2020. 

Processo de identificação de melhorias, fraquezas, oportunidades e ameaças 

aos valores e benefícios mapeados na cadeia de valor. 

Levantamento das 

Necessidades (Inventário) 

Identificação das ações e investimentos necessários às operações internas da 

SUTIC, bem como descrição das demandas de negócio mapeadas em conjunto 

com as respectivas áreas e em consonância com o Plano de Investimentos. 

Plano de Ações Agrupamento das ações e investimentos em projetos e/ou portfólio de 

Definição

Núcleo 
Estratégico

Manutenção

Diagnóstico

Levantamento 
das necessidades

Plano de Ações

Monitoramento 
e Controle
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projetos e aquisições necessárias à satisfação das necessidades levantadas e 

compatíveis com o orçamento institucional. 

Monitoramento e 

Controle 

Processos executados dentro da atividade de Governança do PDTIC com o 

objetivo de assegurar a viabilidade do Plano de Ação do PDTIC por meio do 

acompanhamento do plano de metas, bem como identificar e propor medidas 

de ajustes. 

Tabela 3  – Metodologia aplicada 

O planejamento estratégico contribui como elemento que facilita a análise de pontos fortes e 

fracos, oportunidades e ameaças que influenciam no funcionamento organizacional e, 

consequentemente, na qualidade das entregas realizadas e no alcance dos objetivos definidos. 

Dessa forma, tal metodologia favorece o conhecimento do funcionamento das organizações por 

meio de seus diversos processos, ou seja, processos são “qualquer atividade que recebe uma 

entrada (input), agrega-lhe valor e gera uma saída (output) para um cliente interno ou externo. Os 

processos fazem uso dos recursos da organização para gerar resultados concretos” (Harrington, 

1993).  

Dentre os elementos utilizados para a gestão de processos, destaca-se a cadeia de valor definida 

como o levantamento de toda a ação ou processo necessário para gerar ou entregar produtos ou 

serviços a um beneficiário, permitindo uma melhor visualização do valor ou benefício agregado nos 

processos e sendo utilizada amplamente na definição dos resultados e impactos de organizações. 

A partir da cadeia de valor, composta pelos macroprocessos da organização, é possível desdobrar 

seu funcionamento em processos e subprocessos, em uma arquitetura que possibilita o alinhamento 

entre a estratégia e as atividades efetivamente realizadas. 

 

Figura 2 – Cadeia de Valor 
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 Este Plano Diretor está alinhado com o PPA – 2020-2023 instrumento de planejamento 

governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado 

pelo Decreto 2.829/1998, o qual estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública 

para um período de 4 (quatro) anos, organizando as ações do governo em programas que 

resultem em bens e serviços para a população.  

Conforme publicação, o PPA – 2020-2023 implanta um modelo novo de gestão por resultados 

na administração estadual, o Governo do Rio de Janeiro reforça seu compromisso com as entregas 

planejadas e torna o gerenciamento de políticas públicas mais transparentes para a sociedade.  

Este novo modelo de planejamento do Plano Plurianual segue este mesmo princípio. Sob a 

coordenação da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, o PPA 2020-2023 define 

indicadores de resultados como parâmetros, capazes de sinalizar as transformações produzidas na 

sociedade com a execução das ações e dos programas, aferindo os benefícios concretos das 

entregas para os cidadãos. 

A estrutura do PPA do Governo do Estado para o quadriênio 2020-2023 sofreu mudanças 

estruturais no que concerne aos programas que agora passam a ser prioritariamente 

multissetoriais, evitando-se a duplicação de iniciativas e esforços voltados à solução dos mesmos 

problemas, fragmentados nas distintas áreas da Administração Pública Estadual, criando sinergia 

entre iniciativas de diferentes Secretarias de Estado e otimizando recursos em meio à crise.   

Para efeito da Lei 8.730 de 24/01/2019 considera-se da estrutura e organização do PPA: 

   

 

Figura 3 – Estrutura do PPA do Governo do Estado  

Programação 
Setorial 

Indicadores da 
Programação 

Demonstrativos 
da Programação 
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Abaixo apresentamos os Programas Setoriais da SEFAZ, com suas respectivas Ações e 

Finalidades em TIC:  

SEFAZ 
 

 

 

Figura 4 – Programas Setoriais da SEFAZ, Ações e Finalidades relacionados à TIC 

 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Com a concepção da cadeia de valor foi possível estabelecer princípios e diretrizes que 

nortearão a atualização, seleção de ações e projetos do presente PDTI. 

ID PRINCÍPIOS  

P01 
A estratégia de negócio da organização considera as capacidades atuais e futuras de TIC. O 
planejamento estratégico da TI, mediante a contínua racionalização de seus processos de 
trabalho e o estabelecimento dos mais altos padrões de tecnologia, satisfaz às necessidades e 

Programa 0435: 
Modernização 

Tecnológica 

•AÇÃO 4477: Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia Digital. 

•FINALIDADE: :Prover entregas à sociedade com soluções tecnológicas de qualidade e 
sustentabilidade. 

Programa 0435: 
Modernização 

Tecnológica 

•AÇÃO 8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

•FINALIDADE: Recuperar a capacidade operacional e tecnológica para suportar os serviços 
existentes e demandas institucionais da Secretaria de Estado de Fazenda. 

Programa 0473 - 
GESTÃO 

TRIBUTÁRIA 

•AÇÃO 5516: Modernização Fazendária de Processos, Aplicações, Infraestrutura e Serviços. 

•FINALIDADE:Promover melhorias na capacidade de gestão das  atividades finalísticas  da 
Secretaria Estadual de Fazenda por meio de investimentos na modernização e reestruturação 
tecnológica de processos de negócio, desenvolvimento de aplicações e serviços que 
possibilitem incremento de arrecadação, melhoria da gestão dos recursos e redução de custos 
estruturais. 
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expectativas públicas e institucionais.  

P02 
Grupos e indivíduos compreendem e aceitam suas responsabilidades quanto ao fornecimento de 
produtos e serviços de TIC. A autoridade necessária é assegurada para que os responsáveis 
desempenhem suas funções com transparência, precisão e tempestividade.  

P03 

As aquisições e a gestão dos contratos de fornecimento de produtos e serviços de TIC são 
baseadas em análise apropriada e contínua, com tomada de decisão clara e transparente. 
Benefícios, oportunidades, custos e riscos, de curto e longo prazo, são identificados, comparados 
e balanceados, em conformidade como as recomendações dos órgãos de controle.  

P04 
A TIC é adaptada para suportar adequadamente à organização, disponibilizando produtos e 
serviços, em conformidade com a qualidade, o tempo de resposta e os níveis de serviços 
acordados e necessários para atender aos requisitos atuais e futuros do negócio.  

P05 

A TIC cumpre com toda a legislação e regulamentação obrigatória, e corrobora com o respeito 
pelo comportamento humano e a equidade, abarcando as necessidades atuais e futuras dos 
indivíduos. Políticas, diretrizes, padrões, especificações, procedimentos operacionais e melhores 
práticas são claramente definidos, executados e fiscalizados através de instrumentos legais.  

ID DIRETRIZES  

D01 
Gerar benefícios tangíveis para a sociedade mediante o uso da informação e dos recursos de TIC na 
prestação de serviços públicos.  

D02 
Monitorar e garantir a qualidade dos produtos e serviços de TIC disponibilizados para a instituição e 
a sociedade.  

D03 
Assegurar que as contratações de soluções de TIC sejam precedidas de adequado planejamento, 
elaborado em consonância com o PDTIC e alinhado aos objetivos estratégicos da organização.  

D04 
Reduzir a complexidade, a diversidade e a sobreposição de soluções tecnológicas e de dados, 
assegurando a máxima disponibilidade e racionalização dos recursos de TIC.  

 

Tabela 4  – Princípios e Diretrizes 

ACOMPANHAMENTO DO PDTIC 

Cabe ao Comitê Estratégico de TI (CETI) o acompanhamento do ciclo de vida do PDTIC, 

fornecendo todos os subsídios nas fases de iniciação, monitoramento, controle e encerramento, 

para as áreas responsáveis pela execução dos projetos, assim como, ao Secretário e aos 

Subsecretários da SEFAZ-RJ.  

O Comitê tem a prerrogativa de dirigir o alinhamento das ações e dos investimentos para o 

alcance dos objetivos estratégicos da organização, bem como priorizá-los, além de avaliar os 

resultados do desempenho da TI. 

Deverão ser realizados diversos procedimentos cujo objetivo será manter a governança do 

PDTIC. A seguir, destacamos algumas das principais ações: 

 Formar, treinar e gerenciar os membros das equipes designadas para a execução do projeto; 
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 Obter, gerenciar e utilizar os recursos humanos, tecnológicos e os processos de gerenciamento 
de projetos; 

 Observar a utilização das metodologias, normas e padrões adotados para a execução dos 
projetos; 

 Controlar, verificar e validar os produtos entregues durante a execução dos projetos; 

 Gerenciar os riscos, implementando as atividades necessárias às respostas aos mesmos; 

 Gerenciar, controlar e aprovar as mudanças; 

 Estabelecer e gerenciar os canais de comunicação dos projetos, tanto externos como internos 
às equipes dos mesmos; 

 Coletar e documentar as lições aprendidas e programar as atividades de melhoria nos 
processos; 

 Realizar o monitoramento e controle contínuo dos projetos; 

 Identificar as necessidades de ações preventivas ou corretivas para manter o desempenho dos 
projetos dentro do previsto, devendo abordar todo o ciclo de vida, incluindo coleta, medição e 
divulgação das informações sobre o desempenho, identificando as áreas que demandem 
atenção especial; 

 As atividades de monitoramento e controle deverão observar, no mínimo, os seguintes 
requisitos: 

 Comparação do desempenho real dos projetos com o previsto; 

 Coleta de informações para subsidiar relatórios de andamento, medições de progresso e 
previsões; 

 Coleta de informações sobre previsões de custo e cronograma atuais. 

REVISÕES 

Visando a manutenção do equilíbrio entre interesses e disponibilidade entre as partes, o 

presente PDTIC será formalmente revisto a cada 12 (doze) meses. 

O processo se iniciará 30 dias antes da data de revisão e compreenderá as seguintes atividades 

a serem promovidas pela equipe de administração do PDTIC: 

 Levantamento de novas necessidades junto aos representantes das áreas de negócio; 

 Levantamento de novas necessidades junto às equipes de TIC; 

 Estudo sobre a viabilidade das novas necessidades; 

 Alinhamento entre às equipes de TIC e áreas de negócio sobre alterações ou inclusões de 
demandas necessárias ao PDTIC; 

 Atualização e emissão do novo documento revisado. 
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Por ocasião da identificação da necessidade de mudança, deverá a mesma ser objeto de prévia 

análise e justificativa técnica e de negócio, seguindo as orientações do Secretário de Fazenda, ou a 

quem for delegada a competência. 

Não obstante, o presente PDTIC poderá ser objeto de revisão extraordinária, a qualquer 

momento, por determinação do Secretário de Fazenda, ou a quem for delegado, visando adequar-

se às novas diretrizes e planos em face aos novos cenários. 

Todas as revisões extraordinárias serão abordadas e aprovadas pelo Comitê Estratégico de 

Tecnologia da Informação (CETI) em conformidade com o art. 5º §§ 1º e 2º da resolução Nº 161 de 

27 de novembro de 2017. 

O documento é divulgado no site da SEFAZ: 
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/instituicao/navigation9/folder31/Plan
oDiretorTI 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SUTIC 

A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO, no âmbito de suas funções de 

arrecadação de tributos e de gestão financeira do Estado do Rio de Janeiro, conta com diversas 

soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação, destacando o uso de extenso conjunto de 

dados pertinentes à realização das suas atividades fim, manuseadas através de sistemas de 

informação. Os dados disponíveis nas bases de informação da SEFAZ consistem em ativo 

fundamental e legal para exercício das suas funções. 

As operações com estes dados, nas funções de negócio da SEFAZ, envolvem a gestão de mais 

de R$ 70 bilhões anuais, destacando, dentre outras, operações de arrecadação, fiscalização, 

gestão de dívida e cobranças. No âmbito da SEFAZ, atualmente, residem informações com volume 

superior a 1 petabyte, informações estas, utilizadas por dezenas de sistemas e alguns milhares de 

usuários. 

A Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - SUTIC trabalha na interface 

e na gestão dessas informações mediante aquisição de produtos e desenvolvimento de sistemas, 

disponibilidade de dados e ferramentas, contando, hoje com o seguinte modelo de estrutura 

organizacional para definir e nortear as ações desta Superintendência: 
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Figura 5 – Estrutura Organizacional da SUTIC 

 

A Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação tem por finalidade prover 

soluções de tecnologia que garantam e sustentem os processos de negócio da SEFAZ, alinhando as 

estratégias de negócio e gestão aos objetivos da organização. Dentre suas competências, 

destacam-se:  

 Garantir o alinhamento da TIC às estratégias de negócio; 

 Planejar e gerir as atividades financeiras e orçamentárias da área de TIC;  

 Gerir os contratos de serviços e projetos relacionados à tecnologia da informação da SEFAZ; 

 Gerir o portfólio de projetos e serviços de TIC da SEFAZ e implementar os projetos e serviços 
planejados conforme as prioridades da Secretaria; 

 Manter relacionamento com os clientes internos e externos; 

 Prover processos operacionais e de gestão necessários aos serviços de TIC; 

 Propor, executar e gerir as políticas de informação, de segurança da informação, continuidade 
de negócio e de conformidade às normas legais vigentes; 

 Definir metas e acompanhar permanentemente os resultados alcançados nas 
superintendências desta área; 

 Gerir e organizar a arquitetura informacional e a infraestrutura tecnológica e 

 Prover as alternativas tecnológicas alinhadas às necessidades de informatização da SEFAZ. 

 

 

 

Superintendência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 

Coordenadoria de 
Infraestrutura e 

Operações 

Coordenadoria de 
Sistemas e 

Arquitetura 

Coordenadoria de 
Planejamento e 

Governança 

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação 
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PONTOS FORTES, FRACOS, AMEAÇAS E OPORTUNIDADES 

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para viabilizar a análise de cenário interno e 

externo (ou análise de ambiente), servindo como base para gestão e planejamento estratégico de 

uma organização. Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os fatores 

intervenientes para um posicionamento estratégico da área de TIC no ambiente em questão. Tem 

como objetivos principais efetuar uma síntese das análises internas e externas, identificar 

elementos chave para a gestão, o que implica estabelecer prioridades de atuação e preparar 

opções estratégicas: análise de riscos e identificação de problemas a serem resolvidos.  

Ao longo da elaboração do PDTIC, foi realizado um trabalho no sentido de identificar as forças 

e as fraquezas dos processos internos de competência da SUTIC, seguido da identificação das 

oportunidades decorrentes de fatores favoráveis verificados no ambiente onde a 

Superintendência opera, bem como as ameaças decorrentes de fatores desfavoráveis e mudanças 

sazonais ou permanentes do ambiente externo.  

O resultado dos estudos realizados permite entender melhor o ambiente organizacional da TIC 

e auxiliar na busca de formas de se evoluir a gestão, corrigindo as fraquezas e ameaças 

encontradas e alavancando as forças e oportunidades identificadas. A tabela a seguir apresenta o 

resultado da análise dessas atividades junto à SUTIC.  

 

Figura 6 – Matriz SWOT 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DO PDTIC 2019-2020  

Dando continuidade aos objetivos e metas da área de TIC, alinhados às necessidades da 

organização e com um Plano de Ação estruturado, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PDTIC) para o biênio de 2019-2020 enfrentou desafios para superar uma 

infraestrutura desatualizada e limitada para atender a novos serviços, produtos e sistemas; 

elevada rotatividade (turnover) de pessoal e redução de 32% no quadro e situações de limite de 

capacidade de armazenamento de dados. Para tal, foi necessário adequar às mudanças de 

estrutura organizacional e gestão, preparar para a nova gestão troca de conhecimento, revisar 

suas necessidades e elaborar um Plano de Ação mais maduro e estruturado para alcançar 

objetivos com foco em resultados mensuráveis, dando mais transparência e efetividade à gestão.   

Contudo, chegamos ao final de 2019, carregando conquistas como realização de 3 novas 

contratações essenciais e críticas para o avanço de atualização do nosso parque tecnológico, a 

renovação de 7 contratos que geram serviços de continuidade para a estrutura e a manutenção 

dos sistemas e do negócio; a atualização das melhores práticas ITIL: aperfeiçoamento da gestão de 

mudanças e criação da gestão de incidentes e problemas; a implantação do Call Center para 

suportar o serviço de Cobrança Massificada; atualização tecnológica das soluções de trocas de 

arquivos entre a SEFAZ-RJ e os bancos Bradesco e Itaú; atualização do parque de impressoras e a 

migração dos serviços de processamento de documentos fiscais eletrônicos para a nova solução. 

Estruturalmente e sistemicamente, encerramos 2019 com os seguintes resultados:  

 

 

Figura 7 – Resultados alcançados 2019  
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DESTAQUES 2019 

 

Situação encontrada em 
JAN/2019 

Ação implementada Resultado alcançado 

Demora excessiva na liberação 
de mercadorias nas aduanas e 
controles manuais de 
operações. 

Aumento na frequência da 

apropriação dos pagamentos 

das declarações de 

importação. 
Aprimoramento dos cadastros 
de procurações e da análise do 
representante legal do Sistema 
de Controle de Declarações de 
Importação. 

Processo de fiscalização MAIS ágil, 
com melhores condições para 
combate a fraudes, resultando em 
aumento de arrecadação. 

Processo de abertura de novos 
estabelecimentos no ERJ 
demora até 30 dias. 

Redução do tempo para 
concessão de inscrição estadual 
no Sistema Integrado de 
Cadastro para até 2 horas. 

MENOS burocracia (transparência e 
agilidade) no ERJ e MAIS atrativos 
para os investidores. 

Difícil identificação dos 
contribuintes que ultrapassam 
o sublimite do Simples 
Nacional. 

Aplicação da revisão da regra de 
obrigatoriedade de entrega da 
EFD no Sistema de Escrituração 
Fiscal Digital. 

Fiscalização MAIS forte, resultando 
em aumento de arrecadação. 

Métricas insuficientes ou 
incompletas para a gestão do 
atendimento. 

Revisão de métricas e metas na 
gestão de atendimento. 

MAIS qualidade (agilidade, 
transparência e completeza) no 
atendimento aos usuários. 

Inconsistências em 
informações contábeis e 
financeiras devido ao grande 
número de dados registrados 
manualmente. 

Processos integrados entre o 
Sistema Integrado de Gestão 
Orçamentária, Financeira e 
Contábil com os demais 
sistemas das áreas finalísticas. 

Informações MAIS precisas, 
resultando na apresentação MAIS 
rápida dos demonstrativos contábeis 
e financeiros. 

Demora na divulgação dos 
gastos da Administração 
Pública no Portal de 
Transparência do ERJ. 

Reformulação do Portal de 
Transparência para contemplar 
as informações determinadas 
pelo TCE-RJ, conforme Lei 
Complementar 131/2009.  

Informações disponíveis MAIS 
rapidamente, com redução de 75% 
nos tempos de processamento e 
carga dos dados contábeis e 
financeiros. 

Contratos firmados com os 
fornecedores do ERJ 
impactados pela adesão ao 
Regime de Recuperação Fiscal. 

Profunda revisão em algoritmos 
e lógica do Sistema de 
Operações de Crédito. 

MAIS controle nos repasses 
efetuados pelo Governo Federal 
para quitação dos contratos 
firmados pelo ERJ.  

Gerador a diesel em situação 
de contingência para a Sala 
Cofre (CPD), sem revisão 
periódica. 

Revisão e implantação de novo 
programa de manutenção do 
equipamento. 

MAIS segurança (disponibilidade, 
durabilidade, manutenibilidade) na 
operação de infraestrutura de TIC. 

Recursos de rede e correio  
eletrônico sobrecarregado. 

Reorganização de cadastro, com 
a exclusão de 1700 usuários 
inativos. 

Uso MAIS eficiente (economia, 
escalabilidade) dos recursos de 
infraestrutura de TIC. 
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Situação encontrada em 
JAN/2019 

Ação implementada Resultado alcançado 

Espaço em disco insuficiente 
para armazenamento de 
arquivos e dados. 

Reorganização (uso inteligente) 
dos dados armazenados nos 
equipamentos (storages). 

MAIS capacidade (30%) geral de 
armazenamento.  Infraestrutura 
MAIS estável e performática. 

Instabilidade e obsolescência 
de serviços de troca de 
arquivos. 

Atualização tecnológica das 
soluções para troca de arquivos 
com instituições financeiras. 

Serviços MAIS estáveis 
(disponibilidade, monitoramento e 
controle). 

Segurança dos bancos de 
dados desatualizada (patches e 
options).  

Aplicação de correções (patches 
de segurança) e instalação de 
ferramentas atualizadas de 
última geração. 

Ambiente MAIS seguro (atualizado e 
monitorado). 

Bancos de dados de produção 
sem redundância.  

Criação de bancos de dados de 
contingência para todo o 
ambiente de produção. 

MAIS segurança (disponibilidade e 
integridade) no acesso aos dados. 

Cruzamentos de informações 
de documentos fiscais 
eletrônicos sem ambiente de 
dados adequado. 

Criação de ambiente de dados 
não transacionais, com o 
emprego de malhas fiscais via 
solução de BIG DATA. 

MAIS agilidade na detecção de 

fraudes e evasão fiscal. 
Ferramentas MAIS modernas e 
eficazes (Data & Analytics, Machine 
Learning e Inteligência Artificial). 

Emissão manual de Certidão de 
Regularidade Fiscal. 

Desenvolvimento de solução 
informatizada para emissão da 
Certidão de Regularidade Fiscal 
pelo próprio Contribuinte. 

Serviços MAIS ágeis e democráticos 
para os contribuintes. 
MAIS agilidade na identificação de 
Contribuintes em situação irregular. 

 

Tabela 5  – Destaques 2019 

Até o ano de 2016 pouco se havia avançado na questão da maturidade da governança, e não 

havia um referencial estratégico formalmente estabelecido. Ao tempo da elaboração do PDTI 

2017-2018, a inexistência de um atuante Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e a 

baixa maturidade da SUTIC (antiga SATI) era evidente, resultando na não aplicação das melhores 

práticas de gestão de TIC. Essa situação evoluiu no período 2017 – 2018, através da paulatina 

reestruturação da área, com efetiva atuação do Comitê Estratégico de TI (CETI), a criação de 

metodologias para priorização de demandas, a criação da área de Governança de TI, a criação dos 

escritórios de Processos e de Projetos, além das contratações de soluções de TI passarem a ser 

disciplinadas pela IN04. 

De forma geral, verificou-se que mais da metade das ações identificadas no PDTI 2017-2018 

foram realizadas e que a totalidade das ações não pudera ser realizada diante da grave crise 

financeira do Estado. Soma-se a este cenário as restrições orçamentárias, o quadro insuficiente de 

servidores da estrutura de TI e de fornecedores da SEFAZ.  

As fortes restrições financeiras que caracterizaram o Estado do Rio de Janeiro neste período 

foram amenizadas,  a necessidade de um planejamento do PDTIC 2019-2020 estruturado e com 



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO–PDTIC/2019-2020 

22 

uma gestão forte do controle financeiro, e um plano de investimentos, foi essencial para abrir as 

perspectivas de um ano de realizações críticas e de prioridade alta.  

Dentre os projetos conduzidos ao longo do exercício anterior, destacam-se 134 entregas 

realizadas no decorrer do ano: 

 

  

Figura 8 – Total de projetos conduzidos em 2019  

 

 Os projetos conduzidos no exercício anterior podem ser vistos, no detalhe, no ANEXO II deste 

documento. 
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INVENTÁRIO DE RECURSOS DE TIC 

Os itens identificados durante o trabalho de levantamento tratam dos recursos de TIC 

existentes na SEFAZ, para os quais existe total gestão e controle. 

Compõe ainda esse acervo de recursos, a listagem de todos os bens, recursos materiais e 

humanos, portais, software, infraestrutura, entre outros ativos disponíveis. 

Considerando o extenso rol de recursos identificados e que essas informações encontram-se 

disponíveis em outros documentos públicos, inclusive algumas no próprio site da Fazenda, o ANEXO 

I - Inventário de Recursos de TIC lista os sistemas identificados durante a abrangência deste 

documento.  

Outras informações poderão compor a lista em eventuais revisões, conforme o processo 

definido neste documento. 

COMITÊ ESTRATÉGICO DE TI 

O Comitê Estratégico de TI (CETI) é um órgão colegiado, formado por membros das áreas de 

negócio e da área de TI, que tem o objetivo de promover a entrega de valor por meio da TI e do 

uso estratégico da informação na organização. Nesse sentido, a principal tarefa do CETI é cuidar 

para que a formulação e a implantação das estratégias e planos de TIC estejam harmonizadas com 

os objetivos organizacionais de alto nível.  

Ele é parte do sistema de governança de TIC e, por este motivo, de modo a cumprir seus objetivos, 

realiza as atividades básicas desta disciplina: direcionar, monitorar e avaliar a gestão de TIC. Ele é um 

fórum de debates, negociações, tomada de decisões e resolução de problemas em relação aos assuntos 

de TIC. 

Em relação aos direcionamentos dados pelo CETI, temos como exemplos: a definição de prioridades 

para os projetos e ações de TIC, a tomada de decisão em relação aos recursos orçamentários para a 

viabilização da implantação dos planos e a deliberação sobre as estratégias, planos e políticas de TIC para 

toda a organização. 

O CETI também realiza o monitoramento e a avaliação da gestão de TIC, observando o desempenho 

das operações de TIC, das estratégias e planos e o cumprimento das políticas de TIC, dentre outras 

atividades. Por exemplo, nas suas reuniões periódicas, os membros do Comitê acompanham a 

elaboração do PDTIC a partir das informações fornecidas pela SUTIC e, a partir destas, podem 

recomendar ou até mesmo determinar um novo direcionamento em relação aos projetos, pactuando 

novas metas e prazos, atuando ainda na resolução de eventual entrave à execução de um projeto. 

A adoção de tal estrutura é ressaltada pelos órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas do 

Estado (TCE) e da União (TCU), o qual se recomenda a normatização da obrigatoriedade de que os entes 
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sob sua jurisdição estabeleçam comitês de TIC. Além disso, é referenciado nas boas práticas sobre de TIC, 

a exemplo do COBIT 4.1, PO4.2 – Comitê Estratégico de TI e PO4.3 – Comitê Diretor de TI (BRASIL, 2012). 

O Comitê Estratégico de TI (CETI) foi restabelecido em 2017, através da RESOLUÇÃO SEFAZ N.º 

161 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 com as seguintes atribuições: 

 Estabelecer as políticas e diretrizes de tecnologia da informação alinhadas às estratégias da 
SEFAZ; 

 Homologar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI; 

 Deliberar sobre a evolução e integração dos sistemas corporativos de responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento; 

 Aprovar o plano anual de ações e de priorização de investimentos em tecnologia da informação;  

 Definir prioridades de execução de projetos de tecnologia da informação; 

 Definir as diretrizes para a aquisição de bens e contratação de serviços de tecnologia da 
informação; 

 Realizar o monitoramento da operacionalização quanto à implementação das estratégias e 
planos e ao cumprimento das políticas de TI; 

 Avaliar os resultados obtidos e a aderência quanto às necessidades de negócio e determinar 
correções e; 

 Aprovar extraordinariamente contratações de TI que não estavam previstas no PDTI. 

 

E possui a seguinte composição: 

 

 Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento; 

 Subsecretário-Geral de Fazenda e Planejamento; 

 Subsecretário Adjunto de Tecnologia da Informação; 

 Subsecretário de Estado de Receita; 

 Subsecretario de Contabilidade do Estado; 

 Subsecretário de Finanças; 

 Subsecretário de Fazenda de Política Fiscal; 

 Subsecretário de Planejamento e Orçamento; 

 Subsecretário de Gestão de Pessoas; 

 Subsecretário de Gestão e; 

 Departamento de Gestão do Patrimônio Imóvel do Estado – DPGI. 
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CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO  

A priorização das necessidades identificadas pelas áreas de negócio da SEFAZ-RJ é realizada 

através de ferramenta de gestão de demandas (REDMINE), utilizando uma matriz de priorização 

com os seguintes critérios: 

 

Critério Descrição 

Alinhamento Estratégico - PDTIC 

ou Regime de Recuperação Fiscal 

Alinhamento dos conceitos do projeto com os objetivos 

estratégicos da SEFAZ 

Restrição Legal O projeto / melhoria apresenta restrição legal quanto ao seu 

tempo de aplicabilidade 

Impacto Financeiro O projeto/melhoria impacta a gestão financeira do Estado 

Economia de Despesa O projeto/melhoria visa garantir a qualidade da gestão do 

gasto público (controle), podendo gerar uma redução de 

despesas do Estado 

Impacto no Negócio O projeto/melhoria promove que grau de impacto 

(abrangência / qualidade na prestação do serviço) no 

negócio 

 

Cada critério supracitado carrega peso e pontuação pré-cadastrados, cujo resultado é calculado 

e registrado automaticamente na ferramenta de gestão de demandas (REDMINE). 
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PLANO DE METAS E AÇÕES 

O Plano de Metas lista os principais objetivos a serem alcançados com a execução do PDTIC e 

define o Plano de Ações. 

 

Objetivo O1- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC 

ID METAS ID PLANO DE AÇÃO ÁREA 
EXECUTORA 

CONCLUSÃO 

M1.1 

Assegurar a transparência 

e a disponibilidade das 

informações 

A1.1 

Reestruturar o processo de 

governança de 

armazenamento de 

documentos digitais 

SUTIC 2020 

M1.2 

Garantir a aderência e a 

conformidade das 

soluções e práticas de TIC 

aos objetivos estratégicos 

da organização 

A1.2 

Contratar serviços técnicos 

especializados de 

aconselhamento ao 

modelo de gestão de 

serviços TIC 

SUTIC 2020 

M1.3 

Gerir os recursos 

humanos e tecnológicos 

de TIC de forma mais 

eficiente e eficaz 

A1.3 
Mapear as atribuições e 

competências dos cargos 
SUTIC 2020 

A1.4 
Promover capacitação da 

força de trabalho 
SUTIC 2020 

A1.5 
Aprimorar a gestão de ativos 

de software e hardware 
SUTIC 2020 

M1.4 

Ampliar a entrega de 

valor através de soluções 

de TIC em todos os 

setores da organização 

A1.6 

Contratar Serviços de 

Desenvolvimento e 

Manutenção de Sistemas de 

Software 

CSA 2020 

A1.7 

Renovar solução/serviços de 

atendimento a usuários para 

demandas de TIC 

SUTIC 2020 

M1.5 

Ampliar controles 

efetivos através da 

mensuração de 

desempenho dos projetos 

e processos de TIC 

A1.8 

Readequar o processo de 

gestão de projetos às 

metodologias existentes de 

mercado 

CSA 2020 

A1.9 

Revisar o processo de 

priorização de demandas 

de TIC 

CSA 2020 

A1.10 
Remodelar o fluxo de 

atendimento na 
CSA 2020 
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ferramenta de gestão de 

demandas 

A1.11 

Rever o processo de 

medição dos indicadores 

de desempenho 

SUTIC 2020 

A1.12 
Aprimorar a gestão dos 

contratos 
SUTIC 2020 

M1.6 Gerenciar os riscos 

inerentes às atividades de 

TIC através do constante 

monitoramento e ação 

A1.13 

Aprimorar o controle de 

gestão de riscos 

relacionados aos ativos 

computacionais 

COINFRA 2020 

Objetivo 02 – Prover infraestrutura de TIC mais eficiente 

ID METAS ID PLANO DE AÇÃO ÁREA 
EXECUTORA 

CONCLUSÃO 

M2.1 

Atualizar e incrementar 

o parque tecnológico da 

organização 

A2.1 
Modernizar as estações de 

trabalho 
COINFRA 2020 

A2.2 

Substituir parque de 

equipamentos existentes 

para armazenamento, 

processamento  e proteção 

de dados 

COINFRA 2020 

A2.3 

Adquirir ferramenta para 

monitoramento e 

otimização de desempenho 

em sistemas 

COINFRA 2021 

A2.4 

Renovar licenciamento e 

ampliação da capacidade 

para solução de backup 

COINFRA 2020 

A2.5 

Atualizar todas as 

plataformas Windows que 

fornecem suporte às 

ferramentas 

administrativas 

COINFRA 2020 

A2.6 

Contratar suporte 

diferenciado para as 

soluções Microsoft 

utilizadas 

COINFRA 2020 

A2.7 
Renovar solução de 

Virtualização 
COINFRA 2020 

A2.8 Adquirir produtos/serviços COINFRA 2020 
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para contingenciamento 

dos serviços de TIC 

executados na Sala Cofre 

M2.2 
Garantir a continuidade 

das operações de TIC 

A2.9 

Adquirir ferramenta para 

automatizar e otimizar a 

execução de rotinas de 

Automação de Jobs 

COINFRA 2021 

A2.10 

Renovar a solução de 

mensageria por 

barramento de serviços 

COINFRA 2021 

A2.11 

Adquirir ferramenta para 

correlação de Logs e 

Eventos 

COINFRA 2022 

A2.12 

Renovar e ampliar 

solução/serviços para 

armazenamento de banco 

de dados 

COPG 2021 

A2.13 

Renovar o serviço de 

atendimento a usuários 

para demandas de TIC 

COINFRA 2020 

A2.14 

Renovar o suporte técnico/ 

licenciamento dos produtos 

adquiridos 

COINFRA/ 

CSA 
2020 

A2.15 
Renovar solução para 

Gestão de impressão 
COINFRA 2020 

A2.16 

Renovar serviços de 

manutenção para a Sala 

Cofre 

COINFRA 2020 

M2.3 

Aprimorar o catálogo 

dos principais serviços 

de comunicação 

A2.17 
Adquirir nova solução de 

telefonia VOIP 
COINFRA 2022 

A2.18 
Renovar serviços de dados 

de alta velocidade 
COINFRA 2020 

A2.19 
Renovar solução de rede de 

comunicações privada 
COINFRA 2020 

A2.20 
Renovar solução de rede 

WI-FI 
COINFRA 2022 

A2.21 

Renovar solução de 

distribuição de rede de 

dados corporativos 

COINFRA 2022 
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Objetivo 03 – Aprimorar a Segurança da Informação 

ID METAS ID PLANO DE AÇÃO ÁREA 
EXECUTORA 

CONCLUSÃO 

M3.1 

Promover as melhores 

práticas e um ambiente 

positivo de segurança da 

informação em toda a 

organização 

A3.1 

Aprimorar a Política 

Interna de Segurança da 

Informação COSEGIN 2020 

M3.2 

Proteger e assegurar a 

comunicação de dados e 

de informações sistêmicas 

A3.2 

Aperfeiçoar mecanismos 

de segurança em sistemas 

e servidores 

COSEGIN 2020 

A3.3 

Renovar solução para 

proteção de ameaças 

baseadas em Inteligência 

Artificial 

COSEGIN 2021 

A3.4 

Renovar a solução de 

segurança com 

balanceamento global e 

local de carga, 

gerenciamento de links e 

aceleração da aplicação 

COSEGIN 2020 

A3.5 

Aperfeiçoar  mecanismos 

de segurança nas redes de 

dados 

COSEGIN 2021 

M3.3 
Controlar os acessos às 

instalações prediais 
A3.6 

Renovar o serviço de 

controle de acesso (Físico 

e Lógico) 

COSEGIN 2021 

M3.4 

Assegurar a conformidade 

com os requisitos internos 

e externos à organização 

A3.7 

Atualizar Certificados 

Digitais 
COSEGIN/ 

COINFRA 
2020 

Objetivo 04 – Promover a inovação tecnológica 

ID METAS ID PLANO DE AÇÃO ÁREA 
EXECUTORA 

CONCLUSÃO 

M4.1 

Fomentar a disseminação 
da cultura de inovação e 

experimentação na 
organização 

 

A4.1 

Promover eventos em 

Metodologias e 

Tecnologias disruptivas 

SUTIC 2020 

A4.2 

Prover pessoal para 

desenvolvimento de 

aplicações voltadas para 

dispositivos móveis 

CSA 2020 
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M4,2 

Estabelecer parcerias com 

órgãos públicos, empresas, 

universidades e centros de 

pesquisa 

A4.3 

Prospectar fornecedores 

que agreguem valor às 

necessidades da SEFAZ 
SUTIC 2020 

M4.3 

Transformar o 
relacionamento com a 

organização através de um 
novo catálogo de 

processos, produtos e 
serviços digitais de TIC 

 

A4.4 

Adquirir solução de Nuvem 

para armazenagem de 

grande volume de dados e 

utilização de soluções 

sistêmicas 

COPG 2021 

A4.5 

Adquirir solução para 

coleta, processamento e 

análise de grande 

quantidade de dados para 

o negócio 

COPG 2021 

Objetivo 05 – Aperfeiçoar a entrega de soluções de TIC 

ID METAS ID PLANO DE AÇÃO ÁREA 
EXECUTORA 

CONCLUSÃO 

M5.1 

Treinar e qualificar as 

pessoas para o 

desempenho de suas 

atribuições 

 

 

 

A5.1 

Capacitar equipe de TIC e 

áreas de negócio em 

Metodologias Ágeis 

SUTIC 2020 

A5.2 

Capacitar equipe de TIC 

nas ferramentas 

adquiridas 

SUTIC 2020 

A5.3 

Promover os processos e 

padrões de 

desenvolvimento e gestão 

de projetos 

SUTIC 2020 

A5.4 

Promover os processos e 

padrões para utilização da 

Fábrica de Software 

SUTIC 2020 

M5.2 

Melhorar a gestão de 

processos internos de TIC 

 

 

A5.5 

Aprimorar a 

documentação de 

procedimentos e 

processos 

SUTIC 2020 

A5.6 

Evoluir com o uso de 

indicadores de 

desempenho 

SUTIC 2020 

A5.7 
Aprimorar a gestão do 

portfólio de demandas 
CSA 2020 

M5.3 Aprimorar o atendimento A5.8 Aperfeiçoar a SUTIC 2020 
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aos usuários internos e 

externos à organização 

 

 

documentação de 

procedimentos e 

processos 

A5.9 
Evoluir a gestão de 

conteúdo 
SUTIC 2020 

A5.10 

Implementar canais de 

atendimento com 

segregação de níveis 

CSA 2020 

M5.4 

Aumentar a produtividade 

da equipe através da 

oferta de mais recursos 

tecnológicos 

 

 

 

 

A5.11 

Atualizar ferramenta para 

agrupamento de dados 

para tomada de decisões 

COPG 2020 

A5.12 
Atualizar ferramenta de 

integração de dados 
COPG 2020 

A5.13 
Atualizar ferramenta de 

modelagem de dados 
COPG 2021 

A5.14 

Aprimorar a solução para 

disponibilizar a criação e 

administração de 

ambientes de 

desenvolvimento de 

sistemas via container 

CSA 2020 

A5.15 
Implantar processo de 

integração contínua 
SUTIC 2020 

 

Tabela 6  – Objetivos, Metas e Plano de Ações de TIC 

 

 As necessidades identificadas durante o trabalho de levantamento tratam de demandas 

propostas pelas áreas de negócio da SEFAZ, registradas na ferramenta de controle de demandas 

(REDMINE) e no Plano de Investimentos 2020, as quais a área de TIC poderá atender, seja para 

satisfazer solicitações das áreas de apoio, quanto para melhorar a gestão e os processos que 

envolvem o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação.  

 Compõe ainda o acervo de necessidades, as ações necessárias para aprimorar a 

governança e a gestão de TIC com base na análise SWOT e na proposição feita por integrantes da 

SUTIC. Considerando o extenso rol de necessidades identificadas, foram escolhidas as 

consideradas estratégicas, alinhadas ao planejamento Institucional e a priorização realizada com 

base em critérios objetivos para elaboração do PDTIC. 
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PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS 

O Plano de Gestão de Pessoas está alinhado com os objetivos organizacionais da SEFAZ e vai ao 

encontro dos princípios e diretrizes que norteiam a elaboração deste PDTIC. Para tal, ações 

são desenvolvidas e medidas adotadas para assegurar a saúde e o bem-estar dos profissionais, 

aliadas ao aumento da produtividade e à qualidade do trabalho. 

O Plano está construído sobre 5 (cinco) pilares: 

1. Motivação 

Apresenta uma análise mais profunda sobre O QUE motiva os profissionais da área. Envolve 

ações relacionadas a incentivos financeiros, liderança visível, desenvolvimento de capacidades 

técnicas e humanas, bonificação, e flexibilização de locais e horários de trabalho. 

2. Comunicação 

Busca manter uma comunicação efetiva, objetiva e bilateral, transmitindo as metas e objetivos 

organizacionais de forma clara e direta, e incentivando uma cultura do feedback. Envolve a criação de 

canais de comunicação oficiais e a interação frequente e espontânea entre todos os níveis hierárquicos. 

3. Trabalho em equipe 

Busca principalmente assegurar que cada indivíduo entenda claramente seu papel dentro dos 

processos da organização, mantendo os profissionais bem alinhados e em sinergia com o Plano de 

Metas e Ações, assim como os resultados das áreas e da SEFAZ. Envolve ações que estimulam o 

trabalho em equipe, a formação de equipes multidisciplinares, o conhecimento das atividades e 

das limitações dos demais setores, a constante discussão de inovações e a busca pela solução dos 

maiores problemas da organização. 

4. Competências e Conhecimento 

Uma organização é formada por pessoas, cada qual com suas competências individuais. Este 

pilar endereça diretamente a capacidade da área em gerir e agregar as características de cada 

indivíduo de forma a otimizar os resultados do negócio. Estimula e incentiva a diversidade, 

implementando um modelo de gestão de competências através da constante avaliação das 

atitudes e dos conhecimentos individuais. Envolve diretamente o monitoramento do 

desempenho dos profissionais e das equipes, desenvolvendo pessoal e profissionalmente cada 

componente como forma de maximização dos resultados. 

5. Desenvolvimento pessoal e profissional 
Trata do investimento incessante no desenvolvimento pessoal e profissional, acompanhando o 

desenvolvimento da tecnologia e da sociedade em constante transformação. Requer 
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investimento, seja em treinamentos (externos ou in company) ou em gratificações especiais 

conforme a evolução técnica de cada indivíduo. 

Como principais ações que permeiam esses pilares, podem ser citadas: 

 Análise do clima organizacional; 

 Análise do desempenho da equipe; 

 Gestão do recrutamento e seleção; 

 Avaliação do treinamento e desenvolvimento; 

 Controle de remuneração; 

 Dimensionamento do número de pessoas necessárias para o desempenho das tarefas; 

 Gestão de orientação da equipe; 

 Gestão da admissão e demissão; 

 Gestão da saúde, segurança e bem-estar; 

 Definição de ações de melhoria. 

 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

O plano de gestão de riscos identifica, para as ações planejadas, os principais riscos que podem 

resultar na inexecução total ou parcial dessas ações, impactando no alcance das metas e na 

realização do que foi previsto no PDTIC. 

Os riscos identificados e registrados são qualificados na sua probabilidade de ocorrência e 

impacto ou gravidade de seus resultados. Todos os riscos devem ser priorizados conforme a sua 

relevância (probabilidade x impacto), em seguida são definidas as Ações/Respostas, o Tipo de 

Resposta (Evitar, Transferir, Mitigar ou Aceitar) e o Responsável pelo monitoramento e ação. Para 

classificação dos riscos foram utilizados os critérios de probabilidade e impacto das tabelas abaixo: 

CRITÉRIOS DE PROBABILIDADE 

Nível Definição Peso 

Frequente Quase certo que acontecerá. 5 

Provável É bem possível que ocorra. 4 

Ocasional Eventualmente pode ocorrer. 3 

Remoto Improvável que aconteça. 2 

Improvável Dificilmente acontecerá. 1 

 

Tabela 7  – Critérios de probabilidade de riscos 
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CRITÉRIOS DE IMPACTO 

Nível Definição Peso 
Desprezível Não relevante para a organização. 1 

Baixo Pouco relevante para a organização. 2 

Significativo Causam transtornos, mas sem comprometer o serviço. 3 

Importante O impacto do risco é relevante para o serviço 4 

Desastre Os resultados serão seriamente comprometidos 5 

 

Tabela 8  – Critérios de Impacto 

 As prioridades são expressas através da matriz de probabilidade e impacto. A coluna "Relevância" 

que contem área vermelha (pontuação 15 em diante) representa um alto risco para o serviço, sendo 

exigidas ações prioritárias e estratégias urgentes de resposta. A área verde representa baixo risco, podendo 

não exigir ações proativas em resposta. A área amarela representa um risco médio para o plano.  

ID 
DESCRIÇÃO  
DO RISCO 

CONSEQUÊNCIA 
(IMPACTO) 
DO RISCO P

R
O

B
A

B
. 

IM
P

A
C

T
O

 

R
EL

EV
Â

N
C

IA
 

AÇÃO /  
RESPOSTA 

TIPO DE 
RESPOSTA 

RESPONSÁVEL 

1 
Restrição 

orçamentária e 

financeira. 

Inexecução do 

planejamento. 
5 4 20 

Realizar análise para redução 

do escopo dos projetos. 

Priorizar os serviços 

essenciais. 

Mitigar SEFAZ 

2 

Ausência de 

comprometimento 

dos interessados na 

implementação das 

soluções 

demandadas. 

Baixa efetividade da 

elaboração e execução 

do planejamento. 

3 5 15 

Solicitar criação de comissão 

responsável pela implantação 

de soluções, com atividades 

definidas para a área de TIC e 

área demandante. 

Mitigar 
 SUTIC e Áreas de 

Negócio 

3 

Interrupção do 

fornecimento de 

energia elétrica no 

datacenter. 

Todos os sistemas e 

serviços de TIC ficarão 

indisponíveis. 

Possibilidade de 

danificar os 

equipamentos devido o 

desligamento 

inadequado. 

3 5 15 

Definir processo e responsável 

pelo gerenciamento do 

gerador de energia. Contratar 

manutenção preventiva e 

corretiva do gerador, bem 

como empresa para o 

fornecimento de combustível. 

Mitigar/ 

Transferir 
 SUTIC 

4 

O PDTIC perder a 

importância e ficar 

“engavetado”. 

Ações realizadas sem o 

devido alinhamento 

com as áreas 

estratégicas, perdendo 

o objetivo proposto. 

3 5 15 

O CETI ficará responsável por 

monitorar a execução das 

ações do PDTIC. 

Mitigar CETI 

5 

Atraso nos projetos 

por demora nas 

aquisições e 

Indisponibilidade  

de serviços e  

soluções de TIC. 

3 4 12 

Priorizar adesão ao sistema de 

registro de preços. 

Acompanhar os processos 

Mitigar  SUTIC 
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contratações. encaminhados para licitação e 

resolver as pendências com 

rapidez. 

6 

Fraco 

Comprometimento 

da Alta Direção. 

Atrasos ou inexecução 

das ações planejadas. 
2 5 10 

Sensibilizar a equipe e a alta 

direção quanto aos ganhos 

advindos do sucesso do 

projeto por meio de 

demonstração do impacto que 

pode gerar na instituição. 

Mitigar CETI 

 

Tabela 9  – Riscos identificados 

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS PARA TIC 

Os serviços ao contribuinte estão cada vez mais voltados para a tecnologia, em decorrência do 

movimento de inclusão digital fomentado pelos órgãos públicos, em especial pelo Estado do Rio de 

Janeiro. Seja para receber a Nota Fiscal de um produto ou serviço, ou para conciliar o fluxo de caixa 

da Secretaria, os dados e informações contidas nestes processos podem estar expostos a ataques, 

demandando atenção especial em seu tratamento e, em caso de incidentes relacionados à 

disponibilidade e integridade, devem estar sob o regimento de um Plano de Continuidade de 

Negócios de TIC - PCNTIC. 

O PCNTIC tem como objetivo auxiliar as diversas áreas envolvidas a manterem seus sistemas 

informatizados disponíveis, minimizando o impacto de qualquer incidente, permitindo sua 

recuperação e restauração no menor tempo possível, garantindo plena continuidade do negócio 

(Marcos Sêmola, Gestão Da Segurança Da Informação, Ed. Elsevier, 2003). 

De acordo com a Executive Order (E.O.) 13800, do Núcleo do Instituto Nacional de Padrões e 

Tecnologias dos Estados Unidos da América (NIST), o Gerenciamento de Risco da Segurança Digital 

compreende um ciclo completo de atividades para proteger a TIC e os dados de acessos não 

autorizados, bem como outros riscos, assegurando que a informação e o conhecimento sobre as 

ameaças e riscos são conhecidos, detectando incidentes e anomalias que podem impactar a TIC e 

os dados, mitigando o impacto, respondendo e recuperando a operação após a ocorrência de tais 

eventos. 

O PCNTIC é constituído por uma série de ações determinadas para cada ativo (sistemas, 

serviços, hardware etc.) que deverá ser recuperado em caso de falha ou incidente. Os níveis de 

atuação – em profundidade e complexidade – são determinados e aplicados conforme 

alinhamento com as áreas afetadas. 

O PCNTIC engloba, ainda, a administração, identificação e controle dos riscos e ameaças, que 

podem ser classificadas em 03 (três) tipos: 
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 Natural: Furacão, tornado, inundação, fogo; 

 Humana: Erro de operação, sabotagem, instalação de software malicioso; 

 Ambiental: Problemas de hardware ou software, problemas nos sistemas de comunicação, falta 
de energia elétrica. 

A estratégia de recuperação após um evento de falha ou incidente foca na avaliação de danos e 

riscos relacionada a cada área ou ativo impactado, permitindo a atuação da área técnica correlata. 

A implementação e o uso das ferramentas e recursos de recuperação em caso de incidentes se dá 

de acordo com a necessidade de cada área de negócio desta Secretaria, conforme o Plano 

Estratégico de Administração de Crises da SEFAZ-RJ. 

FATORES CRÍTICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PDTIC 

Os fatores críticos de sucesso são premissas assumidas que devem ser obrigatoriamente 

atendidas para a manutenção do PDTIC. Foram identificadas as seguintes condicionantes para o 

sucesso:  

 Implantação satisfatória deste PDTIC; 

 Apoio da alta administração da SEFAZ; 

 Alinhamento das ações de TIC ao PDTIC; 

 Disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, de ferramentas de suporte e apoio ao 
negócio inerente à SUTIC, da clara definição e eficientes processos de gestão e governança e TIC 
e de recursos humanos; 

 Monitoramento e controle periódico e estruturado das iniciativas e projetos de TIC; 

 Divulgação institucional das ações e projetos de TIC; 

 Definição e divulgação da Matriz de Responsabilidade de todos os atores envolvidos no 
processo de gestão, execução e controle do PDTIC; 

 Criação de um Grupo de Especial de Implantação do PDTIC visando à gestão, implantação e 
avaliação das ações estabelecidas; 

 Comprometimento do Grupo de Especial de Implantação do PDTIC com as atribuições inerentes 
a implantação e acompanhamento das ações de TIC e 

 Presença de profissionais qualificados para a gestão dos projetos relacionados aos sistemas de 
TIC. 

PROCESSO DE MANUTENÇÃO DO PDTIC 

A estrutura da SEFAZ impõe um alto grau de mudança de cenários internos e externos 

influenciando todas as áreas, bem como na definição clara das regras de negócio por parte dos 
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usuários, muito em função de novos decretos e leis que demandam mudanças nos sistemas 

existentes. 

Diante destas e demais dificuldades levantadas, surge uma oportunidade de reestruturar o 

trabalho desenvolvido pela SUTIC, tendo como base a identificação do cenário atual e a 

apresentação do cenário desejado com relação às nossas entregas e à qualidade das mesmas. 

Vale ressaltar que as oportunidades de “Inovação” são os grandes desafios, não por ter 

simplesmente uma boa ideia, mas criar uma competência de inovação com foco constante na  

implantação da mudança positiva que agregue valor ao negócio em linha ao planejamento 

estratégico.  

O PDTIC sugere uma estrutura de tomada de decisões estratificada de forma a segmentar as 

decisões de nível estratégico, tático e operacional. Esta estrutura decisória e de gestão 

compreende a formalização de grupos de trabalho, na forma de comitês, conforme abaixo 

apresentado: 

 

Figura 9 – Ciclo de manutenção do documento 
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ANEXO I – INVENTÁRIO DE RECURSOS DE TIC  

As informações identificadas durante o trabalho de levantamento tratam dos recursos de TIC e 

listamos a seguir os 107 sistemas existentes: 

Id Sigla Nome 

1 AGD Sistema de Agendamento do ITD 

2 Agenda Tributária Agenda Tributária 

3 AIC Autos de Infração 

4 ARR Sistema de Arrecadação 

5 Atendimento  SUTIC 
Atendimento SUTIC. Entrada de solicitações de demandas e 

chamados de sustentação 

6 SBF Sistema de Barreiras Fiscais 

7 BEFIS Benefícios Fiscais - Coleta e Convalidação 

8 BI RH - Caderno do RH Business Intelligence - Caderno do RH 

9 
Cancelamento Extemporâneo 

DFe 
Documento Fiscal Eletrônico - Cancelamento Extemporâneo  

10 CSC Código de Segurança do Contribuinte 

11 Consulta Credenciamento DFe 
Documento Fiscal Eletrônico - Consulta Credenciamento para 

Emissão 

12 Consulta DFe Documento Fiscal Eletrônico - Consulta documento 

13 CPFJ 
Base de dados com informações de pessoas físicas e jurídicas 

provenientes da RFB 

14 CRC Controle de Recursos ao Conselho 

15 CRC-SORTEIO Controle de Recursos ao Conselho - Controle do fluxo de processos 

16 CRE Controle de Regimes Especiais 

17 CredDFe 
Documento Fiscal Eletrônico - Sistema de Credenciamento ao 

Uso de DFe 

18 Credenciamento NFCe DFE-CredNFCE 

19 CRF Certidão de Regularidade Fiscal - Não Contribuintes 

20 CVT Controle de Vale-Educação, Vale-Social e Consumo de Combustível. 

21 DeC Domicílio Eletrônico do Contribuinte 

22 DECLAN Declaração Anual para Apuração do IPM – Sistema Web para Fiscais 

23 DECLAN -Declarador 
Declarador para Declaração Anual para Apuração do IPM – 

Sistema Cliente/Servidor para Contribuinte 

24 DEF/GIA Declarações Econômico-Fiscais 

25 DeSTDA 
Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e 

Antecipação 

26 DEVEC 
Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica em 

Ambiente de Contratação Livre 
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27 DFe Documentos Fiscais Eletrônicos 

28 DUB Documento de Utilização de Benefícios Fiscais 

29 ECF Emissor de Cupom Fiscal 

30 ECFCONS Consulta ao Status do ECF 

31 ECT - BASE DE DADOS ECT - BASE DE DADOS 

32 Efaz ADM Administração de turmas e alunos da escola fazendária. 

33 EFD Escrituração Fiscal Digital 

34 e-Procuração e-Procuração 

35 Extrator DF-e Extrator DF-e 

36 Extrator EFD Extrator de EFD 

37 Extrator_NFe Extração de Nota Fiscal Eletrônica 

38 Fale Conosco Fale Conosco 

39 Fale Conosco - Portal Fale Conosco - Portal 

40 FISCO_FACIL Fisco Fácil 

41 GCT Portal de Pagamentos / Gestão do Crédito Tributário 

42 GERASCRIPT 
Geração de scripts para execução de RM pela equipe de banco 

de dados. 

43 GIA-ICMS-Declarador 
Geração do arquivo de declaração da GIA-ICMS – Sistema 

Cliente/Servidor para Contribuinte 

44 GIA-ST  
Guia Mensal de Informação e Apuração de ICMS de Substituição 

Tributária 

45 GLPI Gestão Livre do Parque de Informática 

46 Intranet SEFAZ Intranet da Secretaria de Fazenda 

47 IPVA Sistema de Controle de IPVA 

48 ITD Imposto sobre Transmissão e Doação (Sistema Antigo) 

49 Manutenção EFD Manutenção EFD 

50 MARES Monitoramento de arquivos recebidos pelo SINTEGRA 

51 MFD Memória de Fita Detalhe 

52 NCRF Nova Certidão de Regularidade Fiscal 

53 NFA-e Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 

54 NFE Nota Fiscal Eletrônica 

55 Painel Dfe Painel para consulta a carga de NFCe e ocorrências (log) da carga 

56 PAINEL_ESTRATEGICO Painel Estratégico 

57 PLAFIS Planejamento de Ação Fiscal 

58 Portal AGE Portal da Auditoria Geral do Estado 

59 Portal Benefícios Fiscais Portal de Verificação de Benefícios Fiscais 

60 Portal da Conjuntura Portal de Conjuntura Econômica 

61 Portal da Contabilidade Portal da Contadoria Geral do Estado 

62 Portal da Ouvidoria 
Portal da Ouvidoria e o canal de comunicação da Ouvidoria com 

o contribuinte 
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63 Portal da Transparência 
Consultas públicas ao cidadão a respeito das Contas públicas do 

Estado do Rio de Janeiro. 

64 Portal do Cadastro Portal do Cadastro 

65 
Portal do Conselho do 

Contribuinte 
Portal do Conselho do Contribuinte 

66 Portal do Tesouro 
Portal do Tesouro Estadual e prestação de contas das despesas 

do Estado 

67 Portal EFAZ Portal da Escola Fazendária 

68 Portal Fazenda Portal Web da SEFAZ-RJ 

69 Portal Gestão de Pessoas Portal Gestão de Pessoas 

70 Portal SIAFE-RIO Portal de acesso e informações do sistema SIAFE-RIO 

71 Redmine Sistema de Gestão de Processos 

72 Redmine - BI Sistema de Gestão de Processos (BI) 

73 Relatórios Automáticos (DDSER) Mecanismo interno para construção de relatórios agendados 

74 
Relatórios Automáticos 

(Manutenção) 
DFE-EFD-Manutenção 

75 SAP/UPO Sistema de Acompanhamento de Processos 

76 SATD Portal de Atendimento Digital 

77 SATE Sistema de Apoio ao Tesouro Estadual 

78 SCCR 
Sistema concebido com a finalidade de impedir evasão de 

receitas de ICMS. 

79 SCDI Sistema de Controle de Declarações de Importação (Web - Novo) 

80 SCOB Sistema de Cobrança Amigável 

81 SCTE Sistema para Cálculo de Tributos Estaduais 

82 SDITD Imposto sobre Transmissão e Doação (Sistema Novo) 

83 SEF SEF 

84 SEPD Sistema Eletrônico de Processamento de Dados 

85 SIAFE-RIO 
Sistema de controle orçamentário, financeiro e patrimonial do 

Estado do RJ 

86 SICAD/DOCAD Sistema de Cadastro de Contribuintes - Antigo 

87 SIG Sistema de Informações Gerenciais 

88 SIGEP SIGEP 

89 SINCAD 
Sistema Integrado de Cadastro dos Contribuintes de ICMS do 

Estado do Rio de Janeiro 

90 SINTEGRA 
Sistema Integrado de Informações sobre Operações 

Interestaduais com Mercadorias e Serviços 

91 SIPAD Sistema de Processos Administrativos Disciplinares 

92 SIPRE Sistema Precatório 

93 SISCODI 
Sistema de Controle de Declarações de Importação 

(Cliente/Servidor – Antigo) 
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94 SISGRE Sistema para geração da GRE Simples 

95 SISPAT 
Sistema de Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro 

(Cliente/Servidor – Antigo) 

96 SISPAT WEB Sistema de Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro (Novo) 

97 SISPATRI Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos. 

98 SMDC Sistema de Monitoramento de Cargas 

99 SMO 
Sistema de Monitoramento de Operações de Compra e Venda 

de Contribuintes 

100 SN Simples Nacional 

101 SOC Sistema de Operações de Créditos 

102 SPED Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) 

103 SRH Sistema de Recursos Humanos 

104 SRS Sistema de Registros de Situação Fiscal 

105 SSA Sistema de Segurança e Acesso 

106 SSA-WS Sistema de Segurança e Acesso 

107 TFE Transparência Fiscal Estadual 

 

Tabela 10  – Inventário de Recursos de TIC 
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ANEXO II – PROJETOS/INICIATIVAS – EXERCÍCIO 2019 

 

PRODUTO PROJETO Mês 
Conclusão 

Resultados 

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA 

Portal de Transparência - Demanda 
do TCE 

2019-10  Maior conformidade 
com as exigências do 
TCE. 

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA 

Checagem dos padrões de 
interoperabilidade e acessibilidade 
do Portal de Transparência. 

2019-08  Maior aderência as 
melhores e mais 
atualizadas práticas de 
transparência da 
informação. 

SIPLAG SIPLAG - Duodécimos 2019-06  Gerar a liberação, 
quando necessária, da 
PLOA por duodécimos 
(ou outra fração mensal 
qualquer) conforme 
definido na LDO do 
exercício da PLOA. 

PORTAL DE COMPRAS Portal de Compras - Novo Sistema 2019-03  Acesso democrático por 
parte do cidadão às 
compras públicas do 
Estado.   

 Acompanhamento da 
utilização dos recursos 
públicos em processos 
de contratação de bens 
e serviços. 

SEI SEI - Implantação do SEI na SEFAZ-
RJ 

2019-02  Maior rastreabilidade e 
velocidade na 
tramitação de processos 
no Estado. 

 Consonância ao disposto 
na Lei de Acesso a 
informação. 

BEFIS Atualização da aplicação 
"Benefícios Fiscais" desenvolvida 
em 2017 

2019-01  Customização de 
documentos. 

 Redução na quantidade 
de recursos 
apresentados pelos 
contribuintes. 

GCT GCT - TJ - Importar DARJs pagos da 
SEFAZ / Repasses ao TJ sem passar 
pela CUTE 

2019-05   Simplificação do 
processo de depósito de 
pagamentos destinados 
ao Tribunal de Justiça do 
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Rio de Janeiro. 
SISPATRI SISPATRI - Declaração de bens e 

valores dos servidores públicos 
2019-01  Agilidade na entrega das 

declarações anuais pelos 
agentes públicos e na 
análise da evolução 
patrimonial dos agentes 
públicos. 

SIAFE SUTIC para atendimento ao TAC da 
CGU/TCU 

2019-08  Rastreabilidade dos 
recursos federais 
repassados da 
modalidade Fundo a 
Fundo Saúde e 
Educação, a partir do 
envio de Motivos TAC 
(Termo de Aditivo de 
Conduta). 

SIAFE Abertura de demanda - arquivo 
com os lançamentos conciliados 

2019-08  Visibilidade de todos os 
exercícios desde a 
implantação do SIAFE 
Rio, trazendo maior 
confiabilidade e precisão 
na conferência e 
cruzamento de dados 
contábeis. 

SISGRE SISGRE - Rajadas - arquivo em lote 2019-03  Controle da 
movimentação de 
animais e demais 
atividades relacionadas 
da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento 
(SEAPPA), através das 
informações de guias de 
recolhimento (GRE) 
pagas no mesmo dia. 

SISGRE Envio de sequenciais de juros, 
multa e outros da GRE para o Siafe 
Rio 

2019-10  Maior transparência na 
arrecadação e 
automatização da 
contabilização de 
recursos. 

SOC SOC - Adaptação do SOC para 
atendimento ao regime de 
recuperação fiscal 

2019-04  Transferência de 
parcelas vencidas e não 
pagas das operações 
incluídas no Plano de 
Recuperação Fiscal para 
uma nova operação 
cadastrada junto ao 
STN. 
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SIAFE Emissão de OB-GRE também nas 
PDs/OBs de Retenção 

2019-01   Maior controle de 
recursos financeiros. 

SIAFE Demanda para atender ao Ofício 
do MP (3a PJTCSCAP n. 0385/2018) 

2019-03  Geração e 
disponibilização de 
arquivos com os dados 
do SIAFEM e SIAFE Rio 
para o Ministério 
Público. 

SIAFE IMPORTADOR DE INSCRIÇÕES 
GENÉRICAS 

2019-05  Permitir a importação 
automática das 
inscrições genéricas. 

SIAFE Não permitir a edição de dados de 
Empenhos oriundos do SIGA 

2019-08  Maior integridade entre 
as informações 
apresentadas nos 
sistemas SIGA e SIAFE 
Rio. 

AIC AIC - Registro automático do 
número do processo (UPO) 

2019-02  Redução do prazo para 
cientificar o contribuinte 
da lavratura do auto de 
infração. 

AIC Formulário de Busca por Auto de 
Infração 

2019-03  Maior eficiência e 
eficácia no 
planejamento de ações 
fiscais. 

ARR Adaptação dos Sistemas (GCT, ARR, 
IPVA e Consulta Rest.) x 
Restituição/Apostilamento/Arrecad
ação 

2019-03  Relacionamento mais 
ágil e transparente com 
o contribuinte. 

ARR Relatórios confronto GCT X ARR - 
Fase 1 

2019-05  Identificação mais 
rápida de não 
conformidades em 
pagamentos. 

  Maior precisão no 
controle do 
processamento dos 
pagamentos. 

ARR DUIMP - Documento Único de 
Importação 

2019-05  Ampliação da integração 
com o Sistema de 
Controle de 
Documentos de 
Importação, através de 
DARJ e GNRE com o 
número da DUIMP. 

BEFIS Abertura do Portal BEFIS para os 
atos não vigentes 

2019-06  Registro e depósito na 
Secretaria Executiva do 
CONFAZ da 
documentação 
comprobatória 
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correspondente aos atos 
concessivos dos 
benefícios fiscais. 

BI Atualização dos leiautes de EFD e 
OIE para 2019 

2019-03  Mais conhecimento das 
operações com 
mercadorias e serviços 
sujeitas ao ICMS, no 
valor do imposto devido 
ao Estado. 

DEF / GIA DEF Gerenciador: Restrição de 
consulta a usuários externos 

2019-01  Regulação do acesso dos 
usuários externos do 
Ministério Público às 
declarações 
transmitidas por 
contribuintes inscritos 
em dívida ativa. 

DEVEC DEVEC 2019-08  Arrecadação com os 
consumidores que 
deixaram de utilizar o 
mercado regular de 
energia, através da 
utilização do convênio 
ICMS 77/2011 (DEVEC).  

EFD Relatórios relativos à entrega de 
arquivos EFD 

2019-02  Aumento da 
arrecadação espontânea 
e de Autos de Infração. 

 Redução na omissão e 
atraso na entrega da 
EFD. 

FISCO FÁCIL Fisco Fácil - Fase 6 (REFIS, Detalhe 
da NFE, Aviso Amigável 
(Pendências)) 

2019-03  Aumento da 
arrecadação, através da 
autoregularização e da 
interação junto aos 
contribuintes. 

 Diminuição do número 
de contribuintes com 
atendimento presencial 
nas Auditorias Fiscais. 

GCT GCT - Recebimento de remessas 
parciais (GNRE: Santander, Itaú) DT 
GCT 1464 

2019-03  Comprovação mais 
rápida dos pagamentos 
efetuados pelos 
contribuintes. 

GCT Mudança VAN Itaú 2019-10  Padronização das VAN 
(Value Added Network) 
das redes 
arrecadadoras. 

IPVA IPVA - Inscrição em Dívida Ativa 
2019 - Exercícios 2015 a 2018. 

2019-08  Efetivação da quitação 
de créditos do imposto 
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ainda pendentes. 
PLAFIS PLAFIS - Anexos em formato XLSX 2019-08   Disponibilização de 

informação para o 
contribuinte, sem 
intervenção de agente 
público. 

SIMPLES NACIONAL Simples Nacional - Implantação do 
SUBLIMITE 

2019-07  Controle e 
acompanhamento pela 
SEFAZ-RJ dos 
contribuintes impedidos 
de recolher o ICMS pelo 
Simples Nacional. 

SINCAD CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO 
ESTADUAL EM 1 HORA 

2019-04  Abertura de empresas 
em tempo não superior 
a 01 (uma) hora. 

SISCODI SISCODI - Revisão Carga Arquivo DI 2019-09  Melhores condições 
para combate a fraudes, 
maior agilidade na 
liberação de 
mercadorias e no 
processo de fiscalização, 
trazendo resultados 
positivos para a 
arrecadação. 

 Eliminação de controle e 
operações manuais. 

SMDC Painel para controle da carga dos 
DF-e 

2019-05  Monitoramento das 
cargas de documentos 
(DF-e) na SEFAZ-RJ. 

EXADATA Migração do banco SEF13H de VM 
para Exadata X3 

2019-01  Reorganização em 
hardware. 

INFRAESTRUTURA Atualização do Sistema de 
Transferência de Arquivos do 
Bradesco (XFB para CFT) 

2019-07  Adequação tecnológica 
aos padrões utilizados 
pelas instituições 
financeiras. 

SRH Reestruturação Organizacional da 
SEFAZ 

2019-07  Otimização no 
atendimento ao 
contribuinte. 

Redmine Manutenção do Redmine 
Ouvidoria 

2019-09  Melhoria no 
atendimento das 
demandas recebidas na 
Ouvidoria. 

SISPAT WEB Relatório Prestação de Contas - 
Imóveis e Ocupações 

2019-12  Melhorias na gestão do 
patrimônio imóvel do 
estado, com a prestação 
de contas de maneira 
mais rápida. 

SISPAT WEB Relatório Prestação de Contas  - 2019-12  Melhorias na gestão do 
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Restringir os FIPs da Prestação de 
Contas 

patrimônio imóvel do 
estado, com a prestação 
de contas de maneira 
mais rápida. 

GESTÃO DE 
MUDANÇAS/INCIDENT
ES 

Implementação das melhores 
práticas ITIL, para aperfeiçoamento 
da gestão de Mudanças e criação 
da gestão de Incidentes e de 
Problemas, nos ambientes de 
tecnologia da informação. 

2019-02  Aumento na qualidade 
das entregas e a 
redução da frequência 
de instabilidades em 
serviços. 

SALA COFRE Revisão e manutenção corretiva e 
evolutiva, no gerador de energia 
elétrica com consequente 
realização de teste abrangente de 
uso à plena carga. 

2019-05  Robustez da solução que 
suporta a infraestrutura 
de TI da SEFAZ-RJ. 

CALL CENTER Implantação do Call Center para 
suportar o serviço de Cobrança 
Massificada. 

2019-05  Retorno financeiro 
associado às cobranças 
com impacto positivo na 
arrecadação. 

ACTIVE 
DIRECTORY/CORREIO 
ELETRÔNICO 

Reorganização e limpeza do 
cadastro de usuários de rede, 
Active Directory e do Correio 
Eletrônico. 

2019-04  Remoção de 1700 
usuários, que já estavam 
desativados, 
consumindo recursos da 
Infraestrutura de TI. 

STORAGE Realizada limpeza e reorganização 
dos dados residentes nos 
equipamentos de armazenamento 
(storages) da SEFAZ-RJ fazendo uso 
de equipamento cedido pela 
empresa Pure Storage. 

2019-09  Aumento da capacidade 
geral de 
armazenamento em 
30%.  Maior estabilidade 
e melhor desempenho 
dos equipamentos. 

NOBREAKS Manutenção abrangente, com 
desativação temporária em um dos 
dois nobreaks. 

2019-10  Maior robustez para o 
equipamento e serviços 
correlatos. 

TRANSFERÊNCIA DE 
DADOS 

Atualização tecnológica nas 
soluções técnicas das trocas de 
arquivos entre a SEFAZ-RJ e os 
bancos Bradesco e Itaú.  

2019-04  Maior estabilidade e 
controle para estes 
serviços. 

TOKENS Substituição da solução de tokens 
de validação de acesso. 

2019-10  Entrega de solução mais 
robusta e atualizada a 
ser utilizada pelos 
auditores da SEFAZ-RJ. 

IMPRESSORAS Atualização do parque de 
impressoras utilizadas na SEFAZ-RJ. 

2019-03  Renovação dos 
controles relacionados á 
gestão destes ativos. 
Maior agilidade no 
serviço prestado. 

EXADATA Migração dos bancos SEF01P e 
SEF04P do Exadata X3 para X5 

2019-02  Melhoria de 
performance. 
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 Alta disponibilidade. 
EXADATA Migração do banco SEF09P de VM 

para Exadata X5 
2019-02  Reorganização em 

hardware, liberação de 
VM. 

EFD Atualização dos leiautes de EFD 
2019 

2019-03  Evolução do leiaute EFD 
de acordo com as 
alterações em 2020. 

AUTOREGULARIZAÇÂO Levantamento dos processos de 
carga do Fisco Fácil para propor 
customização e melhorias de 
performance 

2019-04  Redução da carga de 
dados da malha de NFE 
de 12 horas para 03 
horas. 

EFD Desenvolvimento de rotinas para 
carga das tabelas dos registros de 
encerramento da EFD. 

2019-05  Implantação do 
processo de 
monitoramento de 
cargas da EFD. 

EFD Batimento da carga do transacional 
da EFD para controle efetivo da 
carga 

2019-03  Melhoria na 
consistência da 
qualidade dos dados. 

OIE Atualização do leiaute OIE para 
2019 

2019-05  Evolução do leiaute EFD 
de acordo com as 
alterações em 2019. 

EFD Extração de dados das EFD e GIA 
para Extrator Secretaria Municipal 
de Fazenda (SMF) 

2019-05  Melhoria no processo de 
disponibilizar 
informações ao 
munícipios, dando 
autonomia e 
transparência. 

AUTOREGULARIZAÇÂO Emissão da Certidão de 
Regularidade Fiscal – Identificando 
Contribuinte sem Inscrição e 
permitir aplicar o auto de infração. 
Atividade 38 da força tarefa. 

2019-06  Aumento de 
arrecadação. 

EFFD Extração de Dados de Nota Fiscal 
Eletrônica para cálculo de Margem 
de Valor Agregado solicitado pela 
SUIF 

2019-05  Disponibilizado o 
Cálculo de Margem de 
Valor Agregado. 

EFD Download automático do Portal 
SPED EFD e atualização das 
dimensões dos datamarts do SPED 

2019-08  Eficiência no processo 
de carga e garantia de 
qualidade dos dados. 

EFD DM SPED - Fatos de Saldo Credor 
Acumulado (SCA) e Demonstrativo 
de Utilização de Saldo Credor 
Acumulado – Mudanças na 
legislação de SCA e foi necessário 
para dispensa da GIA. 

2019-09  Evolução do datamart 
em função da alteração 
das legislações. 

NFE E NFCE Piloto Malhas Fiscais Cloudera – 
Extração de dados das 
Escriturações Fiscais Digitais (EFD) 

2019-11   Entrega de solução 
piloto de inteligência 
artificial. 
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SISPAT WEB Relatório Prestação de Contas - 
Imóveis e Ocupações 

2019-12  Melhorias na  gestão do 
patrimônio imóvel do 
estado. 

 Prestação de contas  
otimizada. 

SISPAT WEB Relatório Prestação de Contas  - 
Restringir os FIPs da Prestação de 
Contas 

2019-12  Melhorias na  gestão do 
patrimônio imóvel do 
estado. 

 Prestação de contas  
otimizada. 

EXADATA Reparo de discos defeituosos no 
Exadata X7 

2019-02  Manutenção em 
hardware. 

STORAGE Movimentação dos bancos SEF05P, 
SEF07P, SEF13P e SEF14P para 
novo storage X7 com disk groups 
de redundância tripla 

2019-01  Reorganização em 
hardware. 

 Alta disponibilidade. 

SEGURANÇA DE DADOS Mascaramento do esquema PRCE 2019-01  Absorção de Know-how 
em mascaramento de 
dados. 

REDMINE Utilização do Redmine para 
chamados à equipe BD e AD 

2019-01  Melhoria de processos 
no atendimento de 
chamados. 

AUDITORIA Implantação do Audit Vault, e 
mapeamento deste no OEM 

2019-01  Melhoria de Segurança e 
Monitoramento. 

OEM Implantação monitoramento OEM 
(EDS) 

2019-02  Melhoria de 
monitoramento. 

EXADATA Bundle Patch jan/2019 do X3 e 
storage cells 

2019-03  Melhoria de Segurança. 

ANÁLISE TÉCNICA Estudos de melhorias de 
performance nos principais 
sistemas de SEF01P 

2019-02  Melhoria de 
performance. 

 Alta disponibilidade. 
ORACLE Migrações de bancos Oracle DEV 

para versão 12c 
2019-02  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

EXADATA Monitoramento: mapeamento de 
células X7 no OEM 

2019-03  Melhoria de 
monitoramento. 

EXADATA Bundle Patch mar/2019 do X3 e X5 2019-04  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

DATAGUARD Criação de Dataguard de SEF06P 
em X3 

2019-03   Alta disponibilidade. 

EXADATA Aplicação de Bundle Patch no 
Exadata Quarter X5, atualização 
das OJVM dos 4 nós 

2019-04   Melhoria de Segurança. 

 Atualização Tecnológica. 

EXADATA Migração do banco SEF07B de VM 
para Exadata X3 

2019-04  Reorganização em 
hardware. 

 Liberação de máquinas 
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virtuais (VM). 
ORACLE Aplicação de patches em bancos 

Oracle produção 
2019-04  Melhoria de Segurança. 

 Eliminação de bugs. 
DATAGUARD Criação de Dataguard de SEF05P 

em X3 
2019-04  Alta disponibilidade. 

TDE Implantação de TDE – criptografia 
em alguns datafiles de bancos não 
produção 

2019-04  Absorção de Know-how 
criptografia para 
melhoria Segurança. 

EXADATA Aplicação de patch isolado em X5 2019-05  Eliminação de Bugs. 
STORAGE Resizing do storage adquirido, 

retirando 40Tb espaço alocado 
para produção, e alocando-o no 
ambiente não-produção 

2019-05  Reorganização de 
recursos de hardware. 

PROCESSO Melhorias no processo de esteira 
de scripts entre ambientes 

2019-05  Melhoria nos processos 
produtivos. 

TDE CRIPTOGRAFIA Aplicação de TDE (criptografia) com 
recriação da wallet em produção 

2019-05  Melhoria na segurança 
de dados. 

EXADATA Rearrumação das estruturas de 
memória (SGA e PGA) de todos os 
bancos no ambiente não produtivo 
Exadata X3 

2019-05  Reorganização em 
Hardware. 

NUVEM Início de retirada de bancos da 
Nuvem para o Exadata X3: criação 
de Dataguards da Nuvem para local 
dos 12 bancos de desenvolvimento 

2019-05  Reorganização em 
Hardware. 

EXADATA Migração de bancos 
desenvolvimento da Nuvem para 
ambiente local Exadata X3 

2019-06  Reorganização em 
Hardware. 

AUDITORIA Contorno da crise SEF01P causado 
pelo excesso de registros de 
auditoria 

2019-05  Readequação do 
ambiente produtivo. 

ORACLE Ajuste de redologs dos bancos 
SEF06P, 11P, 12P e 15P 

2019-05  Melhoria de 
performance nos 
ambientes produtivos. 

 Utilização de boas 
práticas. 

SMF/SAG Modelagem para sistemas novos 
EXTRATOR SMF e SAG 

2019-05  Melhor qualidade da 
informação. 

POLÍTICA DE BACKUP Alteração em política de backup 
para ocupar mínimo espaço – 
adequação ao recurso existente 

2019-06  Reorganização em 
Hardware. 

ORACLE Aplicação de patches em bancos 
não produção 

2019-06  Melhoria de Segurança. 

 Atualização tecnológica. 
EXADATA Virada de todos os 12 dataguards 

de bancos desenvolvimento da 
Nuvem para local Exadata X3  

2019-06  Reorganização em 
Hardware. 

EXADATA Virada dos dataguards de 8 bancos 
não-produtivos de VM’s para local 

2019-06  Reorganização em 
Hardware. 
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Exadata X3 
NUVEM Criação de Dataguards da Nuvem 

para local dos bancos não-
produtivos em VMs: SEF07H, 
SEF13D, SEF14D, SEF14H, SEF07B, 
SEF13B e SEF14B 

2019-06  Reorganização em 
Hardware. 

EXADATA Migração do banco SEF13H de 
VM’s para Exadata X3 

2019-06  Reorganização em 
hardware. 

 Liberação de máquinas 
virtuais (VM). 

EXALOGIC Migração dos serviços de 
processamento em Java para a 
nova solução Oracle Exalogic. 

2019-07  Maior robustez, 
estabilidade e controle 
para os serviços 
hospedados na nova 
solução. 

BIGDATA POC Cloudera BigData 2019-07  Inovação Tecnológica. 
DATAGUARD Criação de segundo Dataguard de 

SEF01P no ambiente não produtivo 
Exadata X3 

2019-07  Alta disponibilidade. 

ORACLE Upgrade de bancos Oracle 
desenvolvimento da versão 11g 
para 12c 

2019-07  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

DATAGUARD Criação de Dataguards de SEF13P e 
SEF14P em Exadata X3 

2019-07  Alta disponibilidade. 

ORACLE Troca de baterias de cache de 
Oracle Exadata X3 

2019-08  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

EXADATA Bundle Patch PSU’s somente no 
Exadata X3 

2019-08  Melhoria de Segurança. 

 Atualização Tecnológica. 
ORACLE Upgrade de bancos Oracle 

desenvolvimento da versão 11g 
para 12c 

2019-08  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

ORACLE Substituição de backups de bancos 
desenvolvimento para somente 
export norows – Adequação ao 
recurso existente 

2019-08  Reorganização em 
Hardware. 

ORACLE Upgrade de bancos Oracle 
desenvolvimento da versão 11g 
para 12c 

2019-09  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

EXADATA Substituição do banco Oracle do 
Designer saindo de máquina física 
e indo para Exadata X5 

2019-09  Transferência de 
ambiente.  

 Liberação de recurso 
computacional. 

SERVIDOR Tratativa para Horário de Verão 2019-09  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

SERVIDOR Bloqueio em massa de usuários 2019-09  Organização de usuários 
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cliente-servidor sem conexão há 
meses 

em ambiente cliente-
servidor. 

ORACLE Upgrade de bancos Oracle 
desenvolvimento e homologação 
da versão 11g para 12c 

2019-09  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

ORACLE Movimentação de datafiles de 
bancos entre disk groups de X3 

2019-09  Reorganização em 
Hardware. 

ORACLE Treinamento MyOracle Support 2019-09  Capacitação de equipe. 
ORACLE Desativação dos bancos SEF09H e 

SEF09B 
2019-10  Liberação de recursos 

computacionais. 
DOCUMENTAÇÃO Revisão da documentação 

disponibilizada no portal ConecTI 
2019-10  Melhoria de processos 

de disponibilização de 
documentos. 

ESTUDO DE 
VIABILIDADE 

Análise de performance dos bancos 
Documentos Eletrônicos 

2019-10  Alta disponibilidade. 

EFD Cargas Convênio 115 2019-11  Atualização das EFD das 
Distribuidoras de 
energia. 

ORACLE Upgrade de bancos Oracle 
homologação da versão 11g para 
12c 

2019-11  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

EXADATA Instalação de Autonomous Health 
Framework no X3 e no X5 

2019-11  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

EXADATA Ajustes nas interfaces dos switches 
Exadata 

2019-12  Eliminação de Bugs. 

ORACLE Upgrade de bancos Oracle Beta da 
versão 11g para 12c 

2019-12  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

SEGURANÇA  Operacionalização da revisão de 
usuáriuos adhoc  

2019-12  Melhoria de Segurança. 

ESTUDO DE 
VIABILIDADE 

Análise performance do banco de 
documentos eletrônicos  

2019-12  Melhoria de 
performance. 

 Alta disponibilidade. 
DOCUMENTAÇÃO Elaboração de ETP para ferramenta 

de modelagem de dados 
2019-12   Melhoria na qualidade 

da informação. 
EXADATA PSU out/2019 nos bancos de dados 

X3 
2019-12  Atualização tecnológica. 

 Redução de riscos 
operacionais. 

CRCON Modelagem para sistema novo 
CRCON-ANDAMENTOS 

2019-12  Melhoria na qualidade 
da informação. 

EXADATA Reparo de discos defeituosos no 
Exadata X7 

2019-12  Manutenção em 
hardware. 

EXADATA Apoio a POCs BigData 2019-12  Melhoria na qualidade 
da informação. 

EXADATA Avaliação de carga das CPUs 2019-12  Melhoria de 
performance. 
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EXADATA Levantamento de queries pesadas 2019-12  Melhoria de 
performance. 

 Alta disponibilidade. 

 

Tabela 11  – Projetos e Iniciativas 2019 
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ANEXO III – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO 
DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO – SEFAZ 

  

Figura 10 – Organograma SEFAZ 
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ORGANOGRAMA 

  

Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 

  

  

 Gabinete do Secretário – GABSEFAZ 

 

Subsecretaria Geral de Fazenda– SUBGERAL 

Subsecretaria de Estado e Receita – SSER 

Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado – SUBCONT 

Subsecretaria de Finanças – SUBFIN 

Subsecretaria de Fazenda e Política Fiscal – SUPOF 

Subsecretaria de Patrimônio Imóvel – SUBPAT 

Subsecretaria de Gestão e Tecnologia - SUBGTEC 

Órgãos Colegiados – ORGCOL 

Entidades Vinculadas 

 

  

Gabinete do Secretário – 

GABSEFAZ 

Assessoria Jurídica de Fazenda - AJUFAZ 

Assessoria Especial - ASESPSEC 

Assessoria de Estudos Econômicos – ASECON 

Assessoria de Comunicação Social – ASCOM 

Chefia de Gabinete – CG 

Ouvidoria da Secretaria de Estado de Fazenda – OUVID 

Corregedoria Setorial – CG 

Coordenadoria de Controle Interno - COCINT 

 

Subsecretaria Geral de 

Fazenda– SUBGERAL 

 

 

Assessoria Especial - ASESPSG 

Superintendência de Recursos Humanos – SRH 

Escola Fazendária do Estado do Rio de janeiro – EFAZ-RJ 

Fundo Especial de Administração Fazendária - FAF 

 

 

  

Subsecretaria de Estado de 

Receita – SSER 

Assessoria Técnica – ATREC 

Assessoria de Gestão de Projetos da Receita – AGPR 

Superintendência de Fiscalização – SUFIS 

Superintendência de Planejamento Fiscal – SUPLAF 

Superintendência de Tributação – SUT 
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Superintendência de Arrecadação – SUAR 

Superintendência de Cadastro e Informações Fiscais – SUCIEF 

Junta de Revisão Fiscal – JRF 

Conselho de Contribuintes – CG 

Representação Geral da Fazenda – RGF 

Superintendência de Automatização Fiscalização e Atendimento – SUAF 

Superintendência de Inteligência Fiscal - SUIF 

 

Subsecretaria de Financias – 

SUBFIN 

 

Superintendência de Finanças - SUFIN 

Superintendência de Controle e Acompanhamento da Movimentação 

Financeira - SUCOMF 

Superintendência do Tesouro Estadual - SUTES 

Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública 

Estadual - SUCADP 

Superintendência de Captação de Recursos - SUCAR 

  

  

Subsecretaria de Fazenda e 

Política Fiscal – SUPOF 

 

Assessoria Técnica – ASTEF 

Superintendência de Relações Federativas e Transparência Fiscal e 

Projeções de Receita – SUREF 

Superintendência de Programação Financeira - SUPROF 

 

 

 

 

Subsecretaria de 

Contabilidade Geral do Estado 

- SUBCONT 

 

Superintendência de Cadastro e Acompanhamento do SIAFE-Rio – 

SUCAS 

Superintendência de Normas Técnicas – SUNOT 

Superintendência de Relatórios e Demonstrativos Contábeis - SURELC 

 

 

Subsecretaria de Patrimônio 

Imóvel – SUBPAT 

 

 

Superintendência de Gestão Patrimonial – SGP 

Superintendência de Avaliação, Destinação e Monitoramento - SADEM 

 

Subsecretaria de Gestão e 

Tecnologia 

 

 

Assessoria Técnica – ATGTEC 

Coordenadoria de Normas e Procedimentos – CONP 

Departamento Geral de Administração e Finanças – DGAF 
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Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC 

Superintendência de Informações Gerenciais – SIGER 

 

 

Órgãos Colegiados – ORGCOL 

 

 

Corregedoria Tributária de Controle Externo – CTCE 

Conselho Superior de Fiscalização Tributária – CSFT 

Conselho de Ética – CETIC 

 

Entidades Vinculadas 

 

Companhia Fluminense de Securitização – CFSEC 

Fundo Único de Previdência Social do estado do Rio de Janeiro – 

RIOPREVIDÊNCIA 

Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro – 

RJPREV 

 

Tabela 12  – Organograma SEFAZ  

 


