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Apresentação 
 

 

“O Planejamento é a mais 
relevante e cerebral atividade do 

homem. A capacidade de planejar 
torna o homem único no reino 

animal.” 
Jack Bologna 

 
 

A atividade de planejamento é complexa em decorrência de sua própria natureza. Este 
processo contínuo, composto de várias etapas, funciona de forma não linear em decorrência de 
haver variabilidade nas organizações. Essa variabilidade é resultante de forças externas, bem como 
das pressões internas. Sem a preocupação de estabelecer todas as características básicas da função 
planejamento como um processo contínuo, apresentam-se, a seguir, alguns dos principais aspectos: 

 O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de 
decisões presentes (Drucker, 1962:131); 

 O planejamento não é um ato isolado; 

 O processo de planejamento é muito mais importante que seu resultado final. O 
resultado final é o plano, sendo que este deve ser desenvolvido “pela” organização e 
não “para” a organização. 

Neste contexto a Subsecretaria Adjunta de Tecnologia da Informação (SATI) deve convergir 
seus esforços visando à aplicação dos recursos de TI em conformidade ao cumprimento da missão 
institucional da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento (SEFAZ-RJ), devendo, para tanto, 
ser planejada em consonância com metas institucionais. 
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1    Introdução 

a. Sobre este documento 

A Administração Pública pauta-se por princípios constitucionais e legais quanto à obrigatoriedade 
do planejamento em todas as suas ações na busca da eficiência, ou seja, deve atingir o melhor 
resultado com o uso racional dos meios. Assim, lança mão de vários processos e ferramentas para 
subsidiá-la nas melhores práticas da gestão. 

O planejamento é uma importante ferramenta para a tomada de decisão e faz com que os gestores 
estejam aptos a agir com iniciativa frente às constantes mudanças que ocorrem. Permite focalizar 
os esforços onde os benefícios são maiores ou onde há maior necessidade (eficácia e efetividade), 
aproveitar melhor os recursos disponíveis, minimizando o desperdício (eficiência e economicidade), 
aumentar a inteligência organizacional por meio de aprendizado e responder mais adequadamente 
às mudanças do ambiente. (GUIA DE ELABORAÇÃO DE PDTI DO SISP ¬Versão 1, 2012, p. 13). 

A Tecnologia da Informação (TI) é, notadamente, um poderoso instrumento de gestão administrativa. 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é, em todo esse contexto, uma das principais 
ferramentas de governança de TI e um desdobramento do Planejamento Estratégico de Tecnologia 
da Informação, que se alinha aos Planos Estratégicos da SEFAZ-RJ. O PDTI é considerado como um 
processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor 
direção a ser seguida pela Organização, visando ao otimizado grau de interação com o ambiente de 
forma inovadora e diferenciada. 

O presente documento tem por objetivo apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 
da Subsecretaria Adjunta de Tecnologia da Informação (SATI), do biênio 2017-2018. O PDTI visa atender 
as demandas tecnológicas e de informação da corporação para um determinado período, sendo este um 
forte mecanismo de diagnóstico, planejamento e gestão das crescentes necessidades tecnológicas. 

Cumpre destacar que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), em recente comunicação a esta 
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento (Processo TCE 108.938-5/2016), disse que a “alta 
administração das entidades, que é a efetiva responsável pela governança em TI, deve envidar 
esforços para suprir essas necessidades, não apenas por meio do investimento em tecnologia, mas, 
sobretudo, pela criação de regramentos específicos, de modo a assegurar maior maturidade em 
governança na área, e pela capacitação de pessoas nessa área de atuação, para o fim de 
desenvolver competências e melhorar o desempenho do pessoal voltado para a TI”. 

Nesse sentido, frise-se a importância do presente documento, na medida em que indica a 
criticidade dos sistemas de informação da SEFAZ-RJ e constitui risco de interrupção de serviços 
essenciais ao cidadão. Em última análise, a baixa governança em TI repercute na eficiência 
administrativa, prevista no caput do art. 37, da Constituição da República, que constitui verdadeiro 
princípio constitucional com projeção relativa no direito fundamental à boa administração pública. 

Neste contexto, o PDTI 2017-2018 é o instrumento elaborado pela Subsecretaria Adjunta de 
Tecnologia da Informação da SEFAZ-RJ para direcionar o tratamento das necessidades de TI, e 
suportar as metas e ações de governo no segmento de fazenda pública. Destaca-se, ainda, que o 
PDTI 2017-2018 demonstra os investimentos na contratação de bens e serviços correlatos, assim 
como a capacitação e quantitativo de pessoal pertencente ao quadro técnico de TI. 

A elaboração deste Plano Diretor considerou os levantamentos realizados junto às demais áreas da 
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, onde as unidades indicaram 
suas necessidades de soluções de TI. 
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b. Termos e abreviações 

Abaixo são apresentadas algumas expressões de TI apresentadas neste PDTI. 

 
 

TERMO DEFINIÇÃO 

ABNT Associação Brasileira de Normas e Técnicas. 
Análise SWOT É uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise 

de ambiente), sendo usado como base para gestão e planejamento 
estratégico de uma corporação ou empresa. É um sistema simples 
para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa no 
ambiente em questão. 

Atividade É a maior unidade ou parte dentro de um projeto. 
Comitê Estratégico de 
Tecnologia da Informação 

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 SATI, utilizado 
para solicitação de qualquer entrada de demanda na SATI. 

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. 

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 

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 referencia 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. 

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. 

TI Tecnologia da Informação. 
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2    Documentos de referência 

A base técnica e legal referenciada como diretriz para a estruturação deste PDTI considerou os 
conceitos, boas práticas e obrigações aplicáveis a melhor condução dos processos de governança 
em TI, conforme abaixo descritos: 

 

ID REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 

DR3 Art. 174 da Constituição 
Federal 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." 

DR4 Art. 37 da Constituição 
Federal 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 [...]." 

DR5 Art. 74 da Constituição 
Federal 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 [...]". 

DR6 Instrução Normativa SLTI 
04/2010 

"Art. 4° As contratações de que trata esta Instrução 
Normativa deverão ser precedidas de planejamento, 
elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao 
planejamento estratégico do órgão ou entidade." 

DR7 Decreto Estadual nº 40.709 
de 10 de abril de 2007 

Dispõe sobre o modelo de gestão de tecnologia da 
informação no Governo do Estado do Rio de Janeiro, e dá 
outras providências. 

DR8 Guia Project Management 
Body of Knowledge 

(PMBOK) – 5º Edição 

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

DR9 Informativos CONSETI Ref. Adoção da Unidade de Medida “Métrica UST – 
Unidade de Serviço Técnico”. 
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DR10 Guia de boas práticas em 
contratação de soluções de 
tecnologia da informação – 

Ver. 1.0-Brasília, 2012 

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

DR11 Plano Estratégico do 
Governo do Estado do Rio 

de Janeiro 

O Plano Estratégico representa o cumprimento de mais 
uma etapa do planejamento do governo. É parte do 
planejamento de longo prazo, fazendo projeções de 
cenários com o objetivo de direcionar a ação atual para 
uma posição futura. Assim, a visão prospectiva oferecida 
pelo o planejamento estratégico permite uma antecipação 
das mudanças no contexto externo e a preparação para os 
desafios a serem enfrentados. Além disso, ao estabelecer 
uma posição futura a ser alcançada, possibilita 
convergência e priorização dos esforços em direção aos 
objetivos definidos. 

DR12 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. 
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3 Metodologia aplicada 

a. Princípios e diretrizes 

Apoiado na documentação de referência, apresentada no item 2, foram estabelecidos os Princípios 
e Diretrizes para orientar a elaboração e execução do PDTI. 

Os princípios são os marcos referenciados para o início do processo de planejamento estratégico, 
sendo o limite dos mesmos os instrumentos legais e normativos governamentais, deliberações e 
recomendações dos órgãos de controle interno e externo, as boas práticas de mercado e os 
indicativos do setor de tecnologia da informação da SEFAZ. 

Dessa forma, os princípios que guiaram a elaboração deste PDTI foram os seguintes: 
 

ID DESCRIÇÃO 

P1 Alinhamento dos objetivos institucionais de TI às estratégias de negócio. 

P2 As contratações de bens e serviços de TI deverão ser precedidas de planejamento, 
seguindo o previsto no PDTI. 

P3 Planejamento dos investimentos de hardware e software seguindo políticas, diretrizes e 
especificações definidas em instrumentos legais. 

P4 Estímulo à atuação dos servidores da SEFAZ como gestores, terceirizando a execução. 

P5 Garantia de suporte de informação adequado, dinâmico, confiável e eficaz. 

P6 Estímulo ao desenvolvimento, à padronização, à integração, à normalização dos serviços 
e à disseminação de informações. 

P7 Utilização racional dos recursos de TI, visando à melhoria da qualidade e da 
produtividade do ciclo da informação. 

P8 Promoção da integração entre os sistemas de gestão governamental. 

P9 Estímulo à adoção de soluções livres sempre que estas atenderem às necessidades do 
negócio. 

P10 Garantia da segurança em TI. 

P11 Garantia da melhoria contínua da infraestrutura de TI. 

P12 Melhoria da eficiência dos processos de TI. 

P13 Estímulo e promoção da formação, do desenvolvimento e do treinamento dos servidores 
que atuam na área de TI. 

 

As Diretrizes referem-se aos caminhos a serem persistidos, e de onde se traçam os planos de ação 
visando o atingimento de um fim. Desta forma, as Diretrizes são ações a serem adotadas para se 
alcançar os objetivos deste PDTI, sendo abaixo apresentadas: 
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As Diretrizes acima apresentadas advêm da revisão do PDTI, realizada em Janeiro de 2018. 

 

b. Organização das ações do PDTI 

A estrutura e a abordagem metodológica para a elaboração deste PDTI baseou-se no GUIA DE 
ELABORAÇÃO DE PDTI - SISP (*) – 2012 (Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MPOG/SLTI), contendo as devidas adequações 
inerentes as necessidades da SEFAZ-RJ. 

 
(*) O SISP organiza o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos 
de Tecnologia da Informação dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

• Desenvolver metas e indicadores de desempenho de TI. 
Desempe-

nho 

• Buscar a melhoria contínua da infraestrutura de TI. 

• Buscar excelência e inovação na gestão de TI. 

• Garantir a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a 
segurança da informação. 

• Promover a governança de TI na SEFAZ para enfrentar problemas e 
aproveitar oportunidades de TI. 

Garantia 
dos 

serviços 

• Promover a melhoria dos sistemas de informação da SEFAZ e buscar a 
integração entre os sistemas de gestão governamental. 

Melhoria 
contínua 

• Promover capacitação / formação de servidores de TI da SEFAZ. 

• Terceirizar atividades de execução, possibilitando a atuação dos servidores 
do quadro da SEFAZ em atividades de gestão. 

Pessoas 

• Garantir que as propostas orçamentárias de TI sejam elaboradas com base 
em planejamentos e alinhadas com os objetivos de negócio. 

• Priorizar e acompanhar as iniciativas relacionadas ao Regime de 
Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. 

Planeja-
mento 

estratégico 

• Adotar padrões abertos no desenvolvimento de tecnologia da informação 
e comunicação, sempre que possível. 

• Estabelecer, gerir, incentivar e manter políticas públicas por meios 
eletrônicos. 

• Estimular a adoção de metodologia de desenvolvimento de sistemas, 
procurando assegurar padronização, integridade e segurança. 

• Manter os processos internos de TI mapeados, formalizados, mensurados 
e otimizados. 

Processos e 
padroniza-

ção 
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Este trabalho foi estruturado em 5 (cinco) fases, conforme abaixo apresentado: 

 

✓ Fase de Preparação: Compreende a delimitação da abrangência do PDTI na estrutura da 
SEFAZ-RJ, o período de vigência, definição da metodologia, alinhamento aos documentos de 
planejamento e gestão da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento e construção do 
Plano de Trabalho. 

✓ Fase de Diagnóstico: Identifica o cenário atual da SATI visando mapear as necessidades 
demandadas. 

✓ Fase de Planejamento: Estabelece as ações dos produtos a serem entregues em 
consonância com objetivos estratégicos setoriais, alinhados às diretrizes estabelecidas no 
plano de governo do Estado do Rio de Janeiro e da SEFAZ. 

✓ Fase de Execução: Trata-se da implementação das ações correspondentes aos produtos 
identificados, demandando-se processos, pessoas e ferramentas para a execução do mesmo. 

✓ Fase de Acompanhamento: Nesta fase é realizado o monitoramento e controle de todas as 
ações visando garantir que as entregas sejam contempladas, nos prazos, custos, qualidade e 
escopo definidos por ocasião da fase de planejamento. 
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c. Acompanhamento da execução do PDTI 

A implementação do presente PDTI deve ser abordada como uma ação estruturada na forma de um 
projeto, devendo o mesmo adotar as boas práticas de gerenciamento de projetos previstos no 
PMBOK – 5° Edição. 

Dessa forma, caberão ao Grupo Especial de Implantação do PDTI o acompanhamento e controle de 
todas as fases do ciclo de vida do projeto, fornecendo todos os subsídios nas fases de iniciação, 
monitoramento, e controle e encerramento, para as áreas responsáveis pela execução dos projetos, 
assim como, ao Secretário e Subsecretários da SEFAZ-RJ. 

Deverão ser realizados diversos procedimentos cujo objetivo será a viabilização da implementação 
do PDTI. A seguir, destacamos algumas das principais ações: 

I. Formar, treinar e gerenciar os membros das equipes designadas para a execução do projeto; 

II. Obter, gerenciar e utilizar os recursos humanos, tecnológicos e os processos de gerenciamento 
de projetos; 

III. Observar a utilização das metodologias, normas e padrões adotados para a execução do projeto; 

IV. Controlar, verificar e validar os produtos entregues durante a execução do projeto; 

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

VI. Gerenciar, controlar e aprovar as mudanças; 

VII. Estabelecer e gerenciar os canais de comunicação do projeto, tanto externos como internos às 
equipes do projeto; 

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

IX. Realizar o monitoramento e controle contínuo dos projetos; 

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

XI. As atividades de monitoramento e controle deverão observar no mínimo os seguintes requisitos; 

a. Comparação do desempenho real do projeto com o previsto; 

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

c. Coleta de informações sobre previsões de custo e cronograma atuais. 

d. Gestão de Mudanças. 
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d. Revisões 

A próxima revisão programada deste PDTI ocorrerá 1 (um) ano após a publicação do documento ou 
em data definida através de convocação. O Grupo Especial de Implantação do PDTI será 
responsável pela revisão das ações e metas estipuladas no presente Plano Diretor. 

Por ocasião da identificação da necessidade de mudança, deverá a mesma ser objeto de prévia 
análise e justificativa técnica e de negócio, seguindo-se as orientações do Secretário de Fazenda, ou 
a quem for delegada a competência. 

Caberá ao Secretário da SEFAZ, ou quem for delegada a análise, a aprovação das adaptações e 
alterações, caso existam, devendo sua efetiva formalização e incorporação ao Plano Diretor Original 
sob a responsabilidade do Grupo Especial de Implantação do PDTI. Não obstante, o presente PDTI 
poderá ser objeto de revisão extraordinária, a qualquer momento, por determinação do Secretário 
de Fazenda, ou a quem for delegado, visando adequar novas diretrizes e planos em face aos novos 
cenários. 

 

4 Estrutura organizacional da SATI 

A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 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 (TI), destacando o uso de extenso conjunto de dados 
pertinentes à realização das suas atividades fim, que é manuseado 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, as bases de informação residem historicamente em 
servidores de bancos de dados gerenciados, que hoje representam um acervo de aproximadamente 
1 petabyte de informações, utilizados por dezenas de sistemas e alguns milhares de usuários. 
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A SATI possui a seguinte estrutura organizacional: 

 

A Subsecretaria Adjunta de Tecnologia da Informação tem por finalidade prover soluções de 
tecnologia que garantam e sustentem os processos de negócio da SEFAZ, alinhados as estratégias e 
aos objetivos da organização. Dentre suas competências, destacam-se: 

I. Garantir o alinhamento da TI às estratégias de negócio; 

II. Planejar e gerir as atividades financeiras e orçamentárias da área de TI;  

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

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

V. Manter relacionamento com os clientes internos e externos; 

VI. Prover processos operacionais e de gestão necessários aos serviços de TI; 

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

VIII. Definir metas e acompanhar permanentemente os resultados alcançados nas 
Superintendências desta área; 

IX. Gerir e organizar a arquitetura informacional e a infraestrutura tecnológica e 

X. Prover as alternativas tecnológicas alinhadas às necessidades de informatização da SEFAZ. 
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5 Referencial estratégico da Subsecretaria Adjunta da Tecnologia da 

Informação 

Abaixo apresentamos os elementos organizadores da estratégia da SEFAZ-RJ: 
 

• Arrecadação dos tributos de sua competência e gestão financeira do Estado. 
 

• Prover e gerir os recursos públicos que viabilizam a gestão do governo, com transparência, 
isenção e tempestividade, prestando contas e disponibilizando com agilidade as informações 
necessárias para o contínuo aperfeiçoamento do controle fiscal e social do Estado. 

 

• Ser uma Secretaria onde haja orgulho de se trabalhar, tornando-se referência nacional pela 
busca da excelência no desenvolvimento e implantação da política fiscal do estado, 
incluindo-se o seu aspecto tributário, e contribuindo, pela qualidade e transparência de suas 
ações, para a expansão do investimento e da atividade econômica no Estado, o 
aperfeiçoamento dos serviços públicos e o aumento do bem-estar da população. 

• Excelência; 

• Busca permanente da qualidade na formulação, execução e avaliação das ações; 

• Motivação; 

• Realizar o trabalho com dedicação e orgulho, direcionado à obtenção dos resultados que a 
sociedade espera; 

• Ética; 

• Cumprimento do dever com a constante observância da lei e da moralidade pública; 

• Equidade; 

• As ações devem ter caráter impessoal e imparcial, no que diz respeito aos contribuintes, 
órgãos públicos e servidores; 

• Sustentabilidade; 

• Compromisso com o trabalho realizado, prevendo consequências e impactos futuros; 

• Independência; 

• Trabalhar com parâmetros técnicos, garantindo as soluções mais adequadas para a 
sociedade em observância da lei; 

• Transparência; 

• Comunicar à sociedade prioridades, desafios, resultados e realizações com transparência e 
precisão, ouvindo as demandas de serviços e atividades por parte dos contribuintes e 
cidadãos. 

Negócio 

Missão 

Visão 

Valores 
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No ano de 2015 a SATI iniciou um projeto de gestão por competência, o qual, na sua fase 
estratégica, foi definido: a missão, a visão e os valores da SATI, sendo abaixo apresentada: 

 

Missão 

“Criar, obter, administrar e manter produtos e serviços de tecnologia da informação de maneira a 
integrar todas as áreas desta secretaria para servir e atender com excelência aos clientes internos e 

externos, de acordo com os objetivos estratégicos da SEFAZ.” 
 

Visão 

“Fornecer produtos e serviços de tecnologia da informação com qualidade, alinhados às 
estratégias de negócio da SEFAZ, dentro de prazos acordados, gerando confiança e credibilidade 

junto aos clientes.“ 
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Valores 
 

 

Comprometimento 
 

•Estamos comprometidos com o cumprimento das tarefas, e focados naquilo que é 
verdadeiramente importante para atendermos aos nossos clientes com eficácia. 
Incentivamos uns aos outros gerando a motivação coletiva propulsora da realização, 
perseguindo a qualidade com recursos adequados e tempo satisfatório. 

 

Confiança 
 

•Acreditamos em nós mesmos, no nosso time e nos nossos parceiros, uma vez que temos 
a convicção de que seremos capazes de cumprir nossas tarefas e objetivos e, se 
precisarmos, contaremos com ajuda coletiva. 

 
Ética 

 

•Respeitamos as políticas e os procedimentos definidos pela organização, regulamentados pela 
lei e pela sociedade, trabalhando com integridade e profissionalismo. 

 

Foco no Cliente 
 

•Somos acessíveis ao nosso cliente e nos comprometemos com o atendimento de suas 
demandas, porque ele é o agente central para onde devem convergir todos os nossos 
esforços e dele dependem o crescimento e manutenção dos negócios. 

 

Inovação 

•Estamos, constantemente, incentivando a criatividade para gerar produtos e/ou 
processos inovadores que causem impacto significativo em nós mesmos e nos nossos 
clientes, agregando melhorias continuas. 

 

 

•Respeitamos a pessoa e o profissional e queremos ser respeitados para que nosso 
ambiente e clima organizacional sejam harmoniosos e propícios à produtividade, tendo a 
diversidade da equipe como uma força da organização. 

 
Transparência 

•Transparência é o princípio que permite o pleno conhecimento de nossas atividades por 
qualquer pessoa. Temos a convicção de que o acesso às informações, respeitados os 
níveis de confidencialidade, gera um relacionamento franco entre nossa organização e 
nossos clientes. 
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6 Pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. 

O método de análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) é utilizado como base 
para a gestão e planejamento estratégico organizacional. Este método possibilita a avaliação dos 
diversos fatores que interferem em um posicionamento estratégico da Unidade de TI no cenário em 
questão. 

Seu principal objetivo é a síntese das análises internas e externas, buscando identificar variáveis 
chaves para a gestão, sendo possível o estabelecimento de prioridades para atuação e preparo das 
variáveis estratégicas, ou seja, análise dos riscos e identificação de problemas a serem tratados. 

Neste contexto, fora realizado um trabalho visando identificar às forças e fraquezas dos processos 
internos inerentes à SATI, das oportunidades decorrentes de fatores favoráveis, assim como, as 
ameaças oriundas das variáveis desfavoráveis do cenário externo. 

 

AMBIENTE INTERNO 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Equipe multidisciplinar  Indefinição de papéis e responsabilidades 

 Ambiente de trabalho colaborativo  Descumprimento dos prazos de entrega 

 Agilidade na tomada de decisão  Legado de baixa qualidade 

 Bom conhecimento do negócio  Resistência à mudança 

 Confiança e compromisso  Falha na comunicação 

 Conhecimento técnico  Baixa padronização e aderência a processos 

  Ausência de política de retenção 
  Ausência de documentação do legado 

 

AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Gestão de conhecimento  Evasão de conhecimento organizacional 

 Inovação e capacitação tecnológica  Suspensão de contratos de prestação de serviços 

 Integração entre tecnologia e negócio  Perda das características da informação 

 Melhoria/evolução da gestão SATI  Resistência à mudança 

 Maior aproximação com a administração 
superior 

 Crise econômica do estado 

 Novos recursos na equipe  Demandas não planejadas 

 Reestruturação da área  
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7 Planejamento das ações de TI. 

a. Plano Plurianual 2016-2019 

 

O Plano Plurianual (PPA) é o 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. 

 

A estrutura do PPA do Governo do Estado para o quadriênio 2016-2019 observou as seguintes 
dimensões: 
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Abaixo apresentamos os Macro-objetivos de Governo e os Objetivos Setoriais da SEFAZ, com seus 
respectivos Programas: 
 

FAZENDA 
 
 
 

Macro-objetivo 
de Governo 

 
• 001 - Promover a qualidade do serviço público estadual e de suas políticas públicas, e 
estimular o crescimento econômico, por meio do fomento da iniciativa privada, elevando 
o potencial competitivo fluminense. 

 
 

 
 
 

Macro-objetivo 
Setorial 

• 023 - Prover e gerir os recursos financeiros do Estado com excelência, maximizando o 
cumprimento de obrigações tributárias, garantindo o aumento sustentável da 
arrecadação e promovendo a gestão fiscal responsável. 

 
 
 
 

 
Objetivo 
Setorial 

 

• 099 - Aumentar a eficiência da gestão fazendária, tendo em vista a garantia da 
sustentabilidade financeira do governo para permitir a entrega de serviços públicos de 
qualidade à população do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 
 
 

Programa 

• 0054 - Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e 
Patrimonial. 

• 0197 - Disseminação de conhecimento de Administração Fazendária e Educação Fiscal. 
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PLANEJAMENTO 
 
 

 
 

Macro-objetivo 
de Governo 

• 001 - Promover a qualidade do serviço público estadual e de suas políticas públicas e 
estimular o crescimento econômico por meio do fomento da iniciativa privada, elevando 
o potencial competitivo fluminense. 

 
 

 
 
 

Macro-objetivo 
Setorial 

• 002 - Fomentar a excelência da Administração Pública estadual por meio do 
aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e da valorização dos recursos humanos do 
Estado. 

 
 
 
 

 
Objetivo 
Setorial 

• 0120 - Coordenar o processo de planejamento e gestão de recursos para viabilizar a 
execução das políticas públicas do Estado, incentivando a valorização do servidor, a 
alocação racional de recursos e a transparência das ações de governo. 

• 0122 - Fortalecer o sistema estadual de informações, dados e estatísticas do Estado. 
 
 
 
 

Programa 

• 0030 - Modernização da Gestão Pública Estadual. 

• 0184 - Desenvolvimento e Coordenação da Gestão Pública e Valorização do Servidor. 
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Para os Programas Setoriais estabelecidos no PPA 2016-2019 a SEFAZ-RJ consignou as seguintes ações 
que impactam nas demandas de TI da SATI, conforme abaixo: 
 

FAZENDA  
 

DEMOSTRATIVO CONSOLIDADO - PLANO PLURIANUAL 2016/2019 
VISÃO – AÇÕES POR PROGRAMA 

 
 

PROGRAMA AÇÃO PRODUTO 

0054 - Modernização da 

Administração das Receitas 

e da Gestão Fiscal, 

Financeira e Patrimonial. 

1003 - Modernização das 
Unidades da SEFAZ. 

2918 - Unidade Administrativa 
reformada. 
5131 - Equipamento Adquirido. 

5402 - Modernização das 
Barreiras Fiscais. 

5032 - Projeto Barreira Fiscal 
modernizada implantado. 

5405 - Modernização e 
Reestruturação do 
Planejamento Fiscal. 

5033 - Planejamento fiscal 
estruturado e modernizado. 

8103 - Gestão de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicação. 

5251 - Arquitetura de segurança 
da informação Ampliada. 

5252 - Solução de alta 
disponibilidade de sistemas 
críticos implantados. 

5253 - Governança da 
tecnologia de informação 
Implantada. 

5254 - Análise e consolidação da 
base de dados e negócio 
implantado. 

5255 - Arquitetura integrada de 
serviços e aplicações 
implantada. 

0197 - Disseminação de 

Conhecimento de 

Administração Fazendária e 

Educação Fiscal. 

2252 - Educação Continuada 
na Administração Fazendária. 

5154 - Biblioteca Virtual 
disponível no website da 
EFAZRJ. 

5237 - Ação de educação fiscal 
realizada. 

5239 - Turma de capacitação 
realizada. 

5279 - Imóvel a ser ocupado 
pela Escola Fazendária 
reformado. 
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PLANEJAMENTO 

 

DEMOSTRATIVO CONSOLIDADO-PLANO PLURIANUAL 2016/2019 
VISÃO – AÇÕES POR PROGRAMA 

 

PROGRAMA AÇÃO PRODUTO 

0184 - Desenvolvimento  
e Coordenação da Gestão 
Pública e Valorização do 
Servidor 

1831 - Aprimoramento de 
recursos destinados à gestão da 
política pública estruturante. 

5852 - Atualização do parque 
tecnológico da SEPLAG 
implementada. 

5357 - Programa de Renovação 
e Fortalecimento da Gestão 
Pública - Pró-Gestão. 

- 

5488 - Inovação na Gestão 
Estratégica de Pessoas. 

5831 - Plano de competências de 
RH elaborado. 

5832 - Sistema de monitoramento 
da folha de pagamento dos 
servidores implantado. 

5833 - Sistema de monitoramento 
de atendimento implantado. 

5490 - Inovação e Coordenação 
da Gestão Pública. 

5855 - Radar logístico 
implementado. 

5858 - Sistema de indicadores 
estratégicos organizacionais 
implantado. 

5860 - Sistema Integrado de 
Gestão de Aquisições SIGA 2.0 
implantado. 

8365 - Formação e Valorização 
do Servidor. 

5788 - Cadastro de instrutores da 
RIG publicado. 

8366 - Gestão Integrada do Ciclo 
de Planejamento e 
Orçamento. 

5800 - Relatório elaborado. 

8367 - Coordenação Integrada 
dos Recursos Estratégicos. 

5814 - Processo administrativo da 
SEPLAG normatizado. 

5817 - Sistema de Inteligência em 
Planejamento e Gestão 
Operacionalizado. 

8374 - Gestão integrada de 
recursos destinados às políticas 
públicas estruturantes. 

- 

5794 - Identificação biométrica 
operacionalizada. 

 

A SATI estruturou seus produtos buscando o alinhamento às ações previstas pela SEFAZ no PPA 
2016/2019, observados os Produtos estabelecidos pelas áreas de negócio. Abaixo apresentamos o 
documento de Visão que norteou a elaboração das ações da SATI para o quadriênio-2016/2019, a 
saber: 
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PLANO PLURIANUAL 2016/2019 - Visão Estratégica 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Programa finalístico 

• Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e 
Patrimonial. 

Ação finalística 

• Gestão da Tecnologia da Informação. 

Finalidade da ação 

• Orientar a SEFAZ no uso da tecnologia da informação e comunicação, com foco  
na gestão buscando a modernização, eficiência técnica e administrativa. 

Descrição das ações 

• Melhorar o ambiente de desenvolvimento e manutenção de softwares. 
• Implantar solução de continuidade de serviços de TI e negócios da SEFAZ. 

• Implantar boas práticas de governança da TI. 

• Implantar gestão estruturada para acesso às bases de dados. 

• Implantar uma arquitetura de BIG DATA e BI para a análise dos dados 
estruturados. 

• Adoção de metodologias e ferramentas que possibilitem a identificação 
de fraudes decorrentes de uso indevido de equipamentos e softwares. 

• Manter um ambiente de acesso aos dados seguros. 

• Mitigar riscos de vazamento de dados. 

• Expansão e integração da capacidade de armazenamento dos Storages da 
SEFAZ. 

Objetivo setorial 

• Promover a Eficiência da Gestão Fazendária. 
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PLANO PLURIANUAL 2016-2019 – PRODUTOS 
 

PRODUTO MEDIDA 

Arquitetura de segurança da informação ampliada. SOLUÇÃO IMPLANTADA 

Solução de alta disponibilidade de sistemas críticos implantada. SOLUÇÃO IMPLANTADA 

Governança da tecnologia da informação implantada. AÇÃO REALIZADA 

Análise e consolidação da base de dados e negócio implantado. SOLUÇÃO IMPLANTADA 

Arquitetura integrada de serviços e aplicações implantada. SOLUÇÃO IMPLANTADA 

 

As atividades previstas nos produtos a cargo da SATI foram planejadas consoantes o Programa de 
Consolidação Tecnológica (PCT), que trata de um documento de norteamento para as ações de 
tecnologia da informação, sendo o mesmo apresentado a seguir: 
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A seguir apresentamos o descritivo do Programa de Consolidação Tecnológica – PCT: 

 

Segurança da informação – Parte 1 

 
O que é? 

Contratação de empresa para implantação de ferramentas e melhorias nos processos de gestão de dados 
para mantê-los armazenados nas bases computacionais da Fazenda com segurança, envolvendo 
rastreabilidade, mascaramento, segregação de papéis e responsabilidades dentre outros. 

 

Para que serve? 

Mitigar riscos de vazamento de dados; implantação de gestão estruturada para acessos às bases de 
dados; impedimento de manipulação indevida de dados; 

Possibilitar o mascaramento de dados na homologação e no desenvolvimento (descaracteriza 
informação sigilosa, remove dados sensíveis e preserva a integridade referencial dos dados) de forma 
que os desenvolvedores não trabalhem com dados reais; 

Restringir o 'poder' dos superusuários, bloquear as atividades não autorizadas e acessos indevidos, 
detectar e alertar as atividades suspeitas, gerar relatórios de conformidades, monitoração de fontes 
'não-Oracle', etc.; 

Manter um ambiente de acesso aos dados seguro e auditável com vistas nas questões legais oriundas 
de Ministério Público, Justiça, Corregedoria etc. 

 

Segurança da informação – Parte 2 

 
O que é? 

Contratação de empresa para Implantação de procedimentos para tratamento de resposta a 
incidentes de segurança e estruturação da segurança da informação da SEFAZ (inventários, 
diagnósticos, análises, avaliações, testes, e tratamento dos ativos, com a gestão da continuidade de 
negócios e elaboração dos planos de contingência). 

Adoção de normatização, processos e solução de auditoria forense computacional, inclusive de 
forma contínua, nas plataformas de servidores e computadores pertencentes à SATI; 

Implantação de Gerenciamento de Fraude (fraud management). 
 

Para que serve? 

Uso de metodologias e ferramentas que possibilite identificação de fraudes, vazamento de 
informações decorrentes do uso indevido de equipamentos e softwares por parte dos técnicos e 
prestadores de serviço; 

Monitoramento contínuo de todo ambiente da SATI; 

Elaboração dos Planos de Continuidade de Negócio e Análise de Impacto; Estruturação dos processos 

de Gestão de Riscos e realização de Análises de Riscos; Implantação da Gerência de Segurança da 

Informação. 
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Arquitetura integrada de serviços e aplicações 

 
O que é? 

Implantação de uma plataforma de integração unificada para os serviços e aplicações, envolvendo 
instituições tecnológicas e científicas para apoio especializado sob demanda na resolução dos mais 
complexos problemas de negócio apoiados pela TI e na implantação de projetos de transformações 
funcionais e de processos. 

 

Para que serve? 

Implantação de requisitos técnicos para monitoração dos serviços e aplicações críticas; 

Implantação de um ambiente de qualidade e teste para permitir testes integrados, testes de estresse e 
performance em ambiente clusterizado, similar à produção, e acessível apenas pela equipe de testes; 

Apoio técnico especializado para desenvolvimento de diversas soluções computacionais necessárias 
para apoiar os projetos da Fazenda, em especial, da Receita e Finanças. Como por exemplo: Projeto 
Cidadania Fiscal, Auto de Infração Central - AIC, Controle de Processos Administrativos Tributários e 
Documentos, Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), NF-e manutenção corretiva/evolutiva, 
Planejamento Fiscal, Malhas Fiscais, IPVA 2016 (manutenções diversas), Cidadania Fiscal, Barreira Fiscal, 
Consolidação da Base de Dados dos Cartões de Crédito, Sistema Gerencial de Informações (Finanças), 
Sistema de Operações de Crédito (Finanças), GRE Cobrança (Finanças), Máquina de conciliação 
(Finanças), Autorregularização, Portal de serviços ao contribuinte, Mineração de documentos fiscais 
eletrônicos, Sistema para processos eletrônicos e Sistema integrado de administração tributária. 

 

Consolidação de bases de dados e negócio 

 
O que é? 

Contratação de empresa para consolidar o ambiente de armazenamento de forma a expandir a 
capacidade de armazenamento amparado em métricas e estudo de previsibilidade, revisar políticas 
de backup, otimizar armazenamento via particionamento e compressão de dados. Consolidar 
ambiente de Aplicações. 

 

Para que serve? 

Suportar as demandas de aumento crescente de informações inerentes às obrigações acessórias 
dos contribuintes, tais como, SPED, NF-e, NFC-e e outros; 

Atender de forma eficiente a capacidade de armazenamento de dados com previsibilidade de taxa 
de crescimento para novos projetos; 

Consolidação dos ambientes de aplicações (Weblogic, WebSphere, Jboss); 

Investimento em expansão do Oracle EXADATA e Ambiente EMC² VNX ƒ ISILON (ou outros); 

Otimização do armazenamento com uso de recursos de particionamento e compressão de dados; 

Tornar mais eficiente o armazenamento dos dados estruturados e não estruturados de forma a ter 
qualidade, velocidade de acesso, expansão e obtenção de informações para auxílio da tomada de decisão. 
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Análise de dados 

 
O que é? 

Contratação de empresa para criar uma arquitetura de BIG DATA e Business Intelligence para 
análise de dados estruturados (NF-e, NFC-e, SIAFEM, SIAFE-RIO, SIPLAG, SIGA, SIGRH, AIC, etc.) e 
não estruturados (imagem, arquivos de texto etc.). 

 

Para que serve? 

Possibilitar extração de informações da base de dados da SEFAZ, suportando, principalmente, as atividades 
de malhas fiscais, cruzamentos de informações, Monitoração Fiscal, Inteligência de Negócios, outros; 

Criação de ambiente que propicie amplo e fidedigno tratamento de informações das áreas de 
negócios e áreas afins. 

 

Alta disponibilidade 

 
O que é? 

Contratação de empresa especializada para implantação de solução de continuidade de serviços e 
de negócio da SEFAZ em ambiente seguro, de forma a permitir a manutenção e recuperação de 
suas atividades normais de negócios. 

 

Para que serve? 

Manter o ambiente de produção operacional em regime de contingência em caso de paradas não 
programadas ou desastres; 

A solução envolve nova Sala Segura, Equipamentos de armazenamento/backup, ativos de rede, 
servidores, sistemas de fornecimento de energia e refrigeração, softwares, sistemas de detecção 
de incêndio e controle de acesso, serviços de telecomunicações e outros. 

 

Governança de TI 

 
O que é? 

Contratação de empresa para implantação de boas práticas da governança de TI. 
 

Para que serve? 

Diagnosticar, reavaliar e implementar os processos de negócio internos da SATI de forma a atender 
com qualidade e celeridade as demandas das diversas áreas da SEFAZ, possibilitando pleno 
alinhamento das ações de TI com os planos estratégicos da SEFAZ; 

Implementar ambiente de Gestão de TI em conformidade com as boas práticas vigentes, e 
adequação ao recomendado pela Corte de Contas; 

Implantação de indicadores de acompanhamento de resultados, visando total transparência nas ações de 
TI. 
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As premissas assumidas para o estabelecimento da carteira de entregáveis para o presente PDTI 
2017-2018 considerou os seguintes pressupostos: 

Quanto aos prazos para as entregas: 

 Produtos com demanda de Curto Prazo: Prazo limite previsto para as entregas de até 12 meses; 

 Produtos com demanda de Médio Prazo: Prazo limite previsto para as entregas de até 18 meses; 

 Produtos com demanda de Longo Prazo: Prazo limite previsto para as entregas de acima de 18 
meses no limite de vigência do PDTI. 

 

b. Critérios de priorização 

A priorização das necessidades identificadas foi realizada pelas áreas da SEFAZ, indicando quais 
demandas teriam maior ou menor prioridade. Lembrando que, por se tratar de um plano, esta 
priorização pode sofrer alteração durante sua execução. 

Considerou-se a priorização como 0 para as necessidades mais prioritárias e 3 para as menos 
prioritárias. 

 

c. Entrada das demandas 

As demandas deverão ser enviadas para a SATI via DED (Documento de Entrada de Demanda) para o 
Escritório de projetos. Após recebimento da demanda, o Escritório de projetos analisa e, caso 
necessário, realiza reunião com o solicitante para entendimento e obtenção de novas informações, 
conforme fluxo abaixo. 
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d. Organograma geral da SEFAZ 
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e. Detalhamento do organograma da SEFAZ 

 

DETALHAMENTO 

Secretaria de Estado 
de Fazenda e 
Planejamento 

1. Gabinete do Secretário – GABSEFAZ 
 Assessoria Especial – ASESPSEC 

 Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos – ASSESTR 

 Assessoria de Estudos Econômicos – ASECON 

 Assessoria de Comunicação Social – ASCOM 

 Chefia de Gabinete – CG 

 Representação Geral da Fazenda – RGF 

 Ouvidoria Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento – 
OUVTRIB 

 
Subsecretarias 2. Subsecretaria Geral de Fazenda e Planejamento – SUBGERAL 

 Assessoria Especial – ASESPSG 

 Assessoria de Normas e Procedimentos – ASNP 

 Assessoria Especial de Planejamento e Gestão – ASPLAG 

 Subsecretaria Adjunta de Tecnologia da Informação – SATI  

 Superintendência de Recursos Humanos – SRH 

 Superintendência de Administração e Finanças – SUPAFI 

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

 Fundo Especial de Administração Fazendária – FAF 

 Ouvidoria Geral de Transparência Governamental – OUVGERAL 

 

3. Subsecretaria de Estado e Receita – SSER 

 Subsecretaria Adjunta Executiva de Receita – SAREX 

 Subsecretaria Adjunta Estratégica de Receita – SAREST 

 Superintendência de Fiscalização – SUFIS 

 Superintendência de Planejamento Fiscal – SUPLAF 

 Superintendência de Tributação – SUT 

 Superintendência de Arrecadação – SUAR 

 Superintendência de Cadastro e Informações Fiscais – SUCIEF 

 Junta de Revisão Fiscal – JRF 

 Gerência de Inteligência Fiscal – GIF 

 

4. Auditoria Geral de Estado – AGE 

 Assessoria Especial – ASSESPAG 

 Superintendência de Auditoria das Atividades Governamentais de Economia, 

Gestão e Infraestrutura – SAGEGI 

 Superintendência de Auditoria das Atividades Governamentais de Habitação, 

Segurança e Assistência Social – SAHSAS 

 Superintendência de Auditoria das Atividades Governamentais de Capital 

Humano e Direitos da Cidadania – SAHDCI 

 Superintendência de Auditoria das Contas da Administração Indireta – SACAIN 

 Superintendência de Auditoria de Convênios e Contratos – SACCON 

 Superintendência de Tecnologia, Planejamento e Normas de Auditoria – SATPNA 

 Superintendência de Auditoria Operacional e de Ações Estratégicas – SAOPES 
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  Superintendência de Auditorias e Tomadas de Contas Especiais – SATCES 

 Divisão de Apoio Administrativo – DAAAGE 

 

5. Contadoria Geral do Estado – CGE 

 Assessoria Especial – ASSESPCG 

 Assessoria Administrativa – ASADM 

 Superintendência das Coordenadorias Setoriais de Contabilidade – SUSEC 

 Superintendência de Acompanhamento de Sistemas Contábeis – SUASC 

 Superintendência de Normas Técnicas – SUNOT 

 Superintendência de Relatórios Gerenciais – SUGER 

 

6. Subsecretaria Jurídica – SUBJUR 

 Assessoria Jurídica Especial – AJURESP 

 Assessoria Jurídica de Fazenda – AJUFAZ 

 Assessoria Jurídica de Planejamento e Gestão – AJUPLAG 

 Divisão de Assessoria Técnica – DATJUR 

 Divisão de Apoio Administrativo – DAAJUR 

 

7. 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 

 

8. Subsecretaria de Fazenda e Política Fiscal – SUPOF 

 Coordenadoria de Apoio à Comissão de Programação Orçamentária e Financeira 

– CACOPOF 

 Superintendência de Relações Federativas e Transparência Fiscal – SUREF 

 Superintendência de Programação Financeira – SUPROF 

 

9. Subsecretaria de Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária – 

SUBPLEM 

 Assessoria – ASPLEM 

 Coordenadoria de Planejamento Estratégico – CPE 

 Coordenadoria de Gestão de Projetos – CGP 

 

10. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SUBPLO 

 Assessoria Especial de Planejamento e Orçamento – ASPLO 

 Superintendência de Planejamento – SUPLAN 

 Superintendência de Orçamento – SUPOR 
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 11. Subsecretaria de Gestão – SUBGEST 

 Assessoria Especial de Gestão – ASGEST 

 Assessoria Especial de Relacionamento com Concessionárias – (em definição) 

 Superintendência de Logística – SUPLOG 

 Superintendência de Patrimônio – SUPPAT 

 Superintendência de Gestão Digital – SUPROD 

 

12. Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUBGEP 

 Assessoria Especial de Gestão de Pessoas – ASSGEP 

 Superintendência de Sistema de Gestão de Pessoas – SUSIG 

 Superintendência de Legislação e Regime Disciplinar – SUPLED 

 Superintendência de Gestão do Relacionamento – SUPREL 

 Superintendência de Planejamento e desenvolvimento de Pessoas – SUPDP 

 
Órgãos Colegiados  Corregedoria Tributária de Controle Externo – CTCE 

 Conselho de Contribuintes – CC 

 Conselho Superior de Fiscalização Tributária – CSFT 

 Conselho de Ética – CETIC 

 Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro 

– CRASE/RJ 

Entidades Vinculadas  Companhia Fluminense de Securitização – CFSEC 

 Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores 

Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ 

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

RIOPREVIDÊNCIA 

 Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro – RJPREV 

 Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro 

– PRODERJ 
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f. Lista de sistemas da SATI 

 
FAZENDA 

SIGLA STATUS NOME BREVE DESCRIÇÃO 

AGD  Em Produção Sistema de 
Agendamento 

Agendar previamente os atendimentos na Inspetoria 
ITD (inicialmente). 

AIC  Em Produção Sistema Auto de 
Infração Central 

Visa controlar as diversas modalidades de crédito 
tributário constituído, incluindo autos de infração, bem 
como sua lavratura, além de acompanhamento dos 
parcelamentos dos diversos créditos até sua extinção 
ou inscrição em Dívida Ativa. 

ARR  Em Produção Sistema de 
Arrecadação 

Gerenciar as informações de arrecadação, de forma a 
permitir acompanhamento, previsão e análise do 
movimento de arrecadação do Estado do Rio de 
Janeiro, além de disponibilizar informações para a 
realização da conciliação bancária; classificação e 
geração de lançamentos. 

AUTO  Em Produção Sistema de 
Autorregularização / 
Fisco Fácil 

 

Sistema que concede a oportunidade ao contribuinte 
de se autorregularizar sem multas ou sanções, gerando 
arrecadação sem custos processuais. Projeto utiliza 
metodologia ágil, Sprints construídas juntamente com 
o Gestor ao longo do projeto. 

CDI  Em Produção Controle de 
Documentos de 
Importação 

Proporciona benefícios de automatização ao DEF 02 
(Departamento Especializado de Fiscalização de 
Comércio Exterior), repartição fiscal da Secretaria de 
Estado da Receita. 

CRC  Em Produção Controle de 
Recursos ao 
Conselho 

Destina-se ao controle de fluxo de processos (recursos) 
no Conselho de Contribuintes. 

CRE  Em Produção Controle de 
Regimes Especiais 

Visa apoiar os casos nos quais empresas solicitam 
Regime Especial do ICMS. 

CredIntDFe  Em Produção Sistema de 
Credenciamento 
Integrado de 
Documentos Fiscais 
eletrônicos 

Pretende criar ambiente integrado de credenciamento 
para a Emissão de Documentos Eletrônicos no âmbito 
da SEFAZ. 
Inicialmente o escopo do projeto se restringe a 
absorção dos registros de credenciamento de NF-e 
(Nota Fiscal Eletrônica) pelo ambiente do 
credenciamento da NFC-e. Em segundo momento 
destina-se à agregação do credenciamento para CTE. 

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

Controlar a isenção de cobrança das passagens por 
meio de Vale-educação e de Vale-social, conforme 
Resolução SEFAZ Nº. 022 de 07 de Março de 2007- [1] 
pretende ainda controlar o consumo de óleo diesel das 
empresas concessionárias. 



Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI / 2017-2018 36 

 

 

 

DeC  Em Produção Domicílio 
Eletrônico do 
Contribuinte 

Proporcionar ao contribuinte ou seus representantes 
legais a visualização das comunicações da SEFAZ, de 
forma remota, evitando-se atendimento presencial, 
que em grande parte, não satisfaz suas expectativas 
em termos de qualidade e tempo de resposta. 

DEF Em Produção Declarações 
Econômico-Fiscais 

Disponibilizar aplicativo para o preenchimento 
mensal da GIA - ICMS e anual da DECLAN - IPM por 
parte dos Contribuintes e Municípios, gerando 
informações econômico-fiscais e para análise de 
estatísticas de entrega das declarações, fornecendo 
mecanismos para controle dos omissos de entrega 
das declarações. 

DUB Em Produção Sistema para 
Documento de 
Utilização de 
Benefícios Fiscais 

O sistema DUB surgiu em atendimento a uma 
determinação do TCE/RJ (Deliberação no. 246) e tem 
como principal objetivo subsidiar o processo de 
controle, análise e deliberação de incentivos fiscais. 

ECF  Em Produção Emissor de Cupom 
Fiscal 

Tem por objeto controlar novos pedidos de uso, 
alteração ou cessação de uso de equipamentos 
Emissores de Cupom Fiscal – ECF, saída de 
equipamento do estabelecimento e seu retorno, bem 
como o controle das intervenções técnicas realizadas 
por empresas credenciadas. 

e-PROC  Em Produção e-PROCURAÇÃO Serviço virtual destinado ao cadastro e manutenção 
de procurações, disponibilizado na página principal 
da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento 
do Rio de Janeiro. A procuração eletrônica, 
denominada de e-procuração, permite somente ao 
outorgante conceder poderes a terceiros por meio 
dos serviços eletrônicos. 

EFD  Em Produção Escrituração Fiscal 
Digital 

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo 
digital, que se constitui de um conjunto de 
escriturações de documentos fiscais e de outras 
informações de interesse dos fiscos estaduais e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de 
registros de apuração de impostos referentes às 
operações e prestações praticadas pelo contribuinte. 

Extrator  Em Produção Extrator O Programa atende a fiscalização na obtenção de 
documentos fiscais eletrônicos recepcionados pela 
SEFAZ/RJ. Hoje o mesmo atende a NF-e e EFD. Há 
previsão que também sejam atendidos todos os 
demais existentes na base de dados e ainda os que, 
por ventura, vierem a ser recepcionados, segundo o 
interesse do fisco. 

FCN  Em Produção Fale Conosco Visa disponibilizar serviço de orientação ao 
contribuinte através do serviço Fale Conosco do 
portal da Secretaria de Fazenda e Planejamento. 
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GCT  Em Produção Sistema de Gestão 
de Crédito Tributário 

Visa concepção e implantação de gestão unificada 
dos créditos tributários do Estado do Rio de Janeiro, 
visando aumento da arrecadação, melhoria no 
atendimento ao contribuinte e eficiência na 
auditoria da rede arrecadadora. 

INTRANET 
SEFAZ 

 Em Produção Intranet da SEFAZ Intranet da Secretaria de Fazenda e Planejamento 
com informações dos serviços e notícias. 

IPVA  Em Produção Sistema de 
Controle do IPVA 

Destina-se a obter do DETRAN as informações dos 
veículos registrados no Estado do Rio de Janeiro e 
seus proprietários, fornecendo aos contribuintes 
informações sobre suas obrigações relativas ao 
pagamento do IPVA, como também, controlar de 
forma mais efetiva a cobrança do imposto e os 
pagamentos realizados. O sistema IPVA da SEFAZ 
controla também a cobrança das Taxas DETRAN e 
Seguro DPVAT. Não controlando os pagamentos 
destas cobranças, realizado pelo DETRAN-RJ. 

ITD  Em Produção Sistema de Controle 
do Imposto de 
Transmissão Causa 
Mortis e Doações 

Sistema que controla o Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doações, onde o contribuinte poderá 
realizar o Pedido de Cálculo do ITD, emitir a segunda 
via das guias geradas pela internet e consultar a 
autenticidade de guias de controle. 

MARES  Em Produção Monitoramento de 
arquivos recebidos 
pelo SINTEGRA 

Permite a consulta aos relatórios dos arquivos 
recebidos do SINTEGRA. 

MFD  Em Produção Memória de Fita 
Detalhe 

Permite a recepção e carga em base relacional dos 
arquivos MFD enviados pelos contribuintes, usuários 
de ECF, através de um cliente baixado na página da 
SEFAZ. 

NF-e  Em Produção Nota Fiscal 
Eletrônica 

Possibilita a recepção e carga bruta dos arquivos das 
NF-e e de seus eventos em banco de dados. Por 
definição, NF-e é um documento de existência 
apenas digital, emitido e armazenado 
eletronicamente, com o intuito de documentar uma 
operação de circulação de mercadorias ou uma 
prestação de serviços, ocorrida entre as partes. 

NFA-e  Em Produção Nota Fiscal Avulsa 
Eletrônica 

Oferece um novo serviço que permite a emissão 
eletrônica da Nota Fiscal Avulsa via internet aos 
cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. 

NFC-e  Em Produção Nota Fiscal 
Eletrônica do 
Consumidor 

Viabiliza a implantação da NFC-e no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro, respeitando os prazos 
estabelecidos no cronograma da resolução vigente. 

PLAFIS  Em Produção Planejamento de 
Ação Fiscal 

Viabiliza a geração, manutenção e controle do 
Relatório de Ação Fiscal. 

PORTAL AGE  Em Produção Portal da Auditoria 
Geral do Estado 

Portal da Auditoria Geral do Estado com informações 
dos serviços e notícias. 

PORTAL CGE  Em Produção Portal da Contadoria 
Geral do Estado 

Portal da Contadoria Geral do Estado com 
informações dos serviços e notícias. 
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PORTAL EFAZ  Em Produção Portal da Escola 
Fazendária 

Operacionaliza as demandas e propostas de programas 
de capacitação elencados nos Planos Anuais de 
Capacitação e Treinamento - PACT. Também busca 
ampliar sua capacidade de atendimento com parcerias 
externas, a exemplo daquelas já realizadas hoje, na 
disseminação da Educação Fiscal no Estado do Rio de 
Janeiro. O sítio oferece autonomia completa ao usuário 
no seu gerenciamento de conteúdo. 

PORTAL SEFAZ  Em Produção Portal Web da 
SEFAZ 

Portal da Secretaria de Fazenda e Planejamento com 
informações dos serviços e notícias. 

PORTAL TFE  Em Produção Portal de 
Transparência 

Concebido com a finalidade de disponibilizar e facilitar 
consultas públicas do cidadão a respeito das Contas 
públicas (despesas e receitas) do Estado do Rio de 
Janeiro. 

SAP/UPO  Em Produção Sistema de 
Acompanhamento 
de Processos 

Unificar e padronizar os métodos de controle de acesso 
utilizados pelos sistemas. 

SATE  Em Produção Sistema de Apoio ao 
Tesouro Estadual 

Concentra as informações das contas do Tesouro, seus 
investimentos e aplicações financeiras. 

SCCR  Em Produção Sistema de 
Controle das 
Operações com 
Cartão de Crédito 
e Débito 

Sistema concebido com a finalidade de impedir evasão 
de receitas de ICMS. Visa a elevação de receitas de 
arrecadação oriundas do tributo, através de controle 
efetivo das informações disponibilizadas pelas 
administradoras de cartão de crédito e/ou débito, 
relativas às operações realizadas com contribuintes de 
ICMS. 

SCOB  Em Produção Sistema de 
Cobrança Amigável 

Viabiliza atendimento do Polo de Cobrança 
Administrativa Amigável, permitindo a consulta às 
informações das cartas de cobrança enviadas aos 
contribuintes, da situação atual do contribuinte (GIA, 
arrecadação e apuração GIA x Arrecadação x 
Parcelamento x Inscrição em Dívida Ativa) e o registro 
dos atendimentos. 

SCTE  Em Produção Sistema para 
Cálculo de Tributos 
Estaduais 

Visa padronizar, automatizar e agilizar os processos de 
cálculo de tributos estaduais; no âmbito da SEFAZ. Terá 
como primeiro cliente o projeto SCBF para cálculo de 
ICMS-ST, ICMS-AT, ICMS Próprio que levarão em 
consideração as reduções de base de cálculo, alíquotas, 
preços médios, margem de valor agregado aplicadas 
ou qualquer outro instrumento que seja regido por 
normas legais (Leis, Convênios, Termos de Acordo, 
Regimes Especiais, Portarias, Ajustes, etc). Como 
pressuposto centralizador de toda a parte legal que 
estipula normas que norteiam os cálculos dos tributos 
estaduais, poderá a vir futuramente a servir de 
fornecedor desses serviços a outras aplicações no 
âmbito da SEFAZ. 
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SDITD/SCHEP  Em Produção Sistema de 
controle de ITD / 
SCHEP 

Visa registrar a declaração de fatos geradores do ITD e 
proceder ao lançamento do crédito tributário. Em sua 
primeira fase do projeto, irá disponibilizar a Natureza 
Jurídica Herança por Escritura Pública - 
HEP  (Extrajudicial). 

SEI  Em Produção Sistema Eletrônico 
de Informações 

Sistema para gestão eletrônica dos processos e 
documentos oficiais. 

SEPD  Em Produção Sistema Eletrônico 
de Processamento 
de Dados 

Permite controlar as autorizações de uso de Sistema 
Eletrônico de Dados, a partir dos tipos de solicitações 
abaixo, que são feitas pelo contribuinte via Internet: 
- Pedidos de autorização estadual para emissão de 
documentos fiscais e escrituração de livros fiscais de 
forma eletrônica. 
- Pedidos de alteração de uso, para emissão de 
documentos fiscais e escrituração de livros fiscais de 
forma eletrônica. 
- Pedidos de cessação de uso, para emissão de 
documentos fiscais e escrituração de livros fiscais de 
forma eletrônica. 

SIAFE-RIO  Em Produção Sistema Integrado 
de Gestão 
Orçamentária, 
Financeira e 
Contábil – RJ 

Sistema de controle orçamentário, financeiro e 
patrimonial do Estado, que consolida através da 
escrituração contábil as informações distribuídas nos 
demais Sistemas Estruturadores do Governo, 
garantindo o cumprimento das exigências legais e 
permitindo a prestação de contas aos Órgãos de 
Controle e à Sociedade. 

Este sistema substituiu o SIAFEM, que hoje é utilizado 
somente para consulta. 

SICAD  Em Produção Cadastro de 
Contribuintes de 
ICMS do Rio de 
Janeiro 

Visa conceder Inscrição Estadual aos contribuintes de 
ICMS do Estado do Rio de Janeiro, bem como a 
manutenção dos dados cadastrais atualizados, por 
iniciativa do contribuinte ou da própria Secretaria de 
Fazenda e Planejamento. 
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SIG  Em Produção Sistema de 
Informações 
Gerenciais 

Sob a forma de módulo de consulta do SIAFE, o SIG é a 
fonte para se extrair informações registradas no 
SIAFEM. É possível extrair informações referentes à: 
despesa, receita, convênio, obrigações a pagar e 
documental. 

SINCAD  Em  

 Desenvolvimento 

Sistema Integrado 
de Cadastro dos 
Contribuintes de 
ICMS – RJ 

Novo sistema de cadastro (que irá substituir o SICAD). 
Visa conceder Inscrição Estadual aos contribuintes de 
ICMS do Estado do Rio de Janeiro e mantendo dados 
cadastrais atualizados, por iniciativa do contribuinte ou 
da própria Secretaria de Fazenda e Planejamento. 

SINTEGRA  Em Produção Sistema Integrado 
de Informações 
sobre Operações 
Interestaduais com 
Mercadorias e 
Serviços 

Consiste num conjunto de procedimentos adotados 
simultaneamente pelas Administrações Tributárias de 
todas as Unidades da Federação. 

Por parte dos contribuintes, visa simplificar e 
padronizar as obrigações de fornecimento de 
informações, em meio magnético, conforme Convênio 
ICMS 57/95, relativas às operações de compra, venda 
e prestação de serviços realizados. 
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SISGRE  Em Produção Sistema da Guia de 
Recolhimento do 
Estado 

É um sistema desenvolvido pela SEFAZ, acessado via 
internet pelas Unidades Gestoras de Arrecadação 
(UGA) e pelos interessados em realizar 
recolhimentos ao Estado, onde são efetuados e 
consultados os registros individualizados dos 
ingressos, retificações e restituições dos recursos 
arrecadados por meio de GRE. O sistema permite a 
geração da GRE Simples para pagamento, bem como 
a realização de consultas gerenciais (extração para o 
excel e relatório consolidado) acerca do histórico do 
recolhimento e status da GRE (Aguardando 
Pagamento, Arrecadada, Recolhida, Cancelada). 

SMO  Em Produção Sistema de 
monitoramento de 
operações de 
compra e venda de 
contribuintes 

Fornecer à fiscalização informações relativas as 
vendas registradas nos equipamentos Emissores de 
Cupom Fiscal - ECF. 

SN  Em Produção Simples Nacional Eliminar o processo de carga complementar das 
informações declaradas nos registros tipo 60 e 61 
necessárias para o projeto AINF. 

SOC  Em Produção Sistema de 
Operação de 
Crédito 

Foi criado a partir da necessidade de controlar e 
acompanhar os contratos da dívida do Estado, 
efetuando pagamentos e gerando os documentos 
necessários de saída, de acordo com a legislação 
vigente. 

SRH  Em Produção Sistema de 
Recursos Humanos 

Tem como objetivo auxiliar a área de recursos 
humanos da SEFAZ no que diz respeito a: 

- Controlar o organograma da SEFAZ. 
- Manter os dados funcionais dos servidores 

da SEFAZ. 
- Controlar as informações sobre o Fundo de 

Administração Fazendária. 

SRS  Em Produção Sistema de 
Registros de 
Situação Fiscal 

Tem por objetivo o controle das estimativas de 
microempresa e empresa de pequeno porte e a 
emissão da certidão de regularidade fiscal. 

SSA  Em Produção Sistema de 
Segurança e 
Acesso 

Tem como objetivos unificar e padronizar os 
métodos de controle de acesso utilizados pelos 
sistemas, racionalizar e automatizar os processos de 
controle de acesso. 

TFE  Em Produção Transparência 
Fiscal Estadual 

Atender à demanda da sociedade por transparência 
na utilização do dinheiro público, disponibilizar 
"online" informações hoje fornecidas via planilhas 
Excel e atender determinação do “Contas Abertas” 
em cumprimento à Lei 131/09. 
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PLANEJAMENTO 
 

SIGLA STATUS NOME BREVE DESCRIÇÃO 

PORTAL DE 
CONSULTA A 
REMUNERAÇÃO 

 Em Produção Portal de 
Consulta à 
Remuneração 

Canal público de consulta à remuneração de todos os 
servidores do Estado do Rio de Janeiro. 

PORTAL DE 
COMPRAS 

 Em        
‘Desenvolvimento 

Portal de 
Compras 

O Portal de Compras fornece informações 
importantes para a sociedade como um todo, pois é 
através dele que o cidadão comum pode acompanhar 
o andamento dos gastos do governo estadual; que 
fornecedores podem acompanhar as licitações de seu 
interesse; que economistas podem projetar cenários 
futuros para as contas públicas; etc.. Desta forma, 
este Portal é um dos principais canais de prestação 
de contas do governo estadual para com a sociedade 
civil e é vital para a boa gestão pública e o bom 
funcionamento do processo democrático no ERJ. 

PORTAL DO 
SERVIDOR 

 Em Produção Portal do 
Servidor do 
Estado do Rio 
de Janeiro 

Principal canal de interação entre o Estado e o 
servidor público, atendendo aos servidores ativos e 
inativos do Estado do Rio de Janeiro. 

SBM-RIO  Em        
‘Desenvolvimento 

Sistema de 
Bens Móveis 

Sistema de gestão central de bens móveis estaduais 
que possibilitará classificar e inventariar itens, 
acompanhando a informação de sua localização e 
responsável. 

SICON  Suspenso Sistema de 
Gestão de 
Contratos 

Gerenciar os contratos da SEFAZ, sendo possível a sua 
utilização, no futuro, pelos demais Órgãos do estado. 
O sistema permitirá monitorar os contratos, 
gerenciar aditivos e apostilamentos, acompanhar a 
execução orçamentária e gerar relatórios gerenciais. 

SIF  Em Produção Sistema de 
Identificação 
Funcional 

Realizar cadastro biométrico de todos os servidores 
do estado do Rio de Janeiro e validação de digitais 
nos processos necessários. 

SIGA  Em Produção Sistema 
Integrado de 
Gestão de 
Aquisições 

Objetivo de atender toda a cadeia de suprimentos de 
bens e serviços do Governo do Rio de Janeiro. 

SIGEP  Suspenso Sistema de 
Gestão de 
Processos e 
Documentos 

Objetivo de se tornar um canal único de entrada, 
saída e arquivamento de processos, centralizar 
informações, ser uma ferramenta de monitoramento 
e tomada de decisões, gerar relatórios gerenciais e se 
integrar com os demais sistemas. Com maior 
celeridade e transparência na tramitação de 
documentos e processos, a tendência é a de que os 
processos internos sejam mais ágeis e eficientes. 
Além disso, a emissão de relatórios gerenciais poderá 
subsidiar a tomada de decisão para melhorias 
procedimentais no futuro. 
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SIPAD  Em Produção Sistema de 
Processos 
Administrativos 
Disciplinares 

Consiste no armazenamento e gerenciamento das 
informações e do fluxo dos processos administrativos 
de natureza disciplinar de todo Estado do Rio de 
Janeiro. 

SIPLAG  Em Produção Sistema de 
Inteligência em 
Planejamento e 
Gestão 

Objetivo de modernizar a gestão pública estadual por 
meio de um melhor desempenho dos processos de 
planejamento, orçamento e gestão do Estado. São 
oferecidas aos gestores públicos ferramentas que 
permitem a descentralização da elaboração das peças 
de Planejamento e Orçamento e a geração dos livros 
do PPA, da LDO e da LOA de forma automatizada. 

SISPAT  Em Produção Sistema de 
Patrimônio 
Imobiliário 

Visa permitir o controle de patrimônios imobiliários 
do Estado do Rio de Janeiro. 

SISPAT 2.0  Em        
‘Desenvolvimento 

Sistema de 
Patrimônio 
Imobiliário 

Visa permitir o controle de patrimônios imobiliários 
do Estado do Rio de Janeiro. 

SISPATRI  Em        
‘Desenvolvimento 

Sistema de 
Registro de Bens 
e Valores 

Visa permitir a prevenção e combate à corrupção 
para a promoção da transparência e da ética pública, 
para o fomento do controle social e para o 
fortalecimento da gestão pública. 

 

g. Mapa de sistemas por órgão 

 

DETALHAMENTO 

Secretaria de Estado de 
Fazenda e Planejamento 

 Gabinete do Secretário 

 Assessoria Especial  

 Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos  

 Assessoria de Estudos Econômicos  

 Assessoria de Comunicação Social  

 Chefia de Gabinete  

 Representação Geral da Fazenda  

 Ouvidoria Tributária da Secretaria de Estado de 

Fazenda e Planejamento  

 Corregedoria Tributária de Controle Externo 

 Conselho de Contribuintes  

 Conselho Superior de Fiscalização Tributária  

 Conselho de Ética  

 Conselho de Recursos Administrativos dos 

Servidores do Estado do Rio de Janeiro  

Portal SEFAZ, Intranet 
SEFAZ, Portal AGE, Portal 
CGE, CRC, SIAFE-RIO. 
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Subsecretaria Geral de 
Fazenda e 
Planejamento 
(SUBGERAL) 

 Assessoria Especial  

 Assessoria de Normas e Procedimentos  

 Assessoria Especial de Planejamento e Gestão 

 Subsecretaria Adjunta de Tecnologia da 

Informação  

 Superintendência de Recursos Humanos 

Superintendência de Administração e Finanças 

 Escola Fazendária do Estado do Rio de Janeiro 

 Fundo Especial de Administração Fazendária  

 Ouvidoria Geral de Transparência Governamental  

 

SSA, PORTAL EFAZ, 
SAP/UPO. 

Subsecretaria de Estado 
de Receita (SSER) 

 Subsecretaria Adjunta Executiva de Receita 

 Subsecretaria Adjunta Estratégica de Receita  

 Superintendência de Fiscalização  

 Superintendência de Planejamento Fiscal  

 Superintendência de Tributação  

 Superintendência de Arrecadação  

 Superintendência de Cadastro e Informações 

Fiscais  

 Junta de Revisão Fiscal  

 Gerência de Inteligência Fiscal  

Agendamento, AIC, ARR, 
CDI, CRE, CredIntDFe, CVT, 
DeC, DEF, DUB, ECF, 
Extrator, e-Procuração, 
EFD, Fale Conosco, GCT, 
IPVA, ITD, MARES, MFD, 
NFe, NFa, NFCe, PLAFIS, 
SCCR, SCOB, SCTE, SDITD / 
SCHEP, SEPD, SICAD, 
SINCAD, SINTEGRA, SMO, 
SN, SRS, Autoregularização, 
Portal de serviços ao 
contribuinte, Mineração de 
documentos fiscais e 
eletrônicos, Sistema para 
processos eletrônicos e 
Sistema integrado de 
administração tributária. 

Auditoria Geral de 
Estado (AGE) 

 Assessoria Especial 

 Superint. de Auditoria das Atividades Governam. 

de Economia, Gestão e Infraestrutura 

 Superint. de Auditoria das Atividades Governam. 

de Habitação, Segurança e Assistência Social 

 Superint. de Auditoria das Atividades Governam. 

de Capital Humano e Direitos da Cidadania 

 Superint. de Auditoria das Contas da 

Administração Indireta 

 Superint. de Auditoria de Convênios e Contratos 

 Superint. de Tecnologia, Planejamento e Normas 

de Auditoria 

 Superint. de Auditoria Operacional e de Ações 

Estratégicas 

 Superint. de Auditorias e Tomadas de Contas 

Especiais 

 Divisão de Apoio Administrativo  
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Contadoria Geral de 
Estado (GGE) 

 Assessoria Especial 

 Assessoria Administrativa 

 Superint. das Coordenadorias Setoriais de 

Contabilidade 

 Superint. de Acompanhamento de Sistemas 

Contábeis 

 Superint. de Normas Técnicas 

 Superint. de Relatórios Gerenciais 

 

Subsecretaria Jurídica 
(SUBJUR) 

 Assessoria Jurídica Especial  

 Assessoria Jurídica de Fazenda  

 Assessoria Jurídica de Planejamento e Gestão  

 Divisão de Assessoria Técnica  

 Divisão de Apoio Administrativo  

 

Subsecretaria de 
Financias (SUBFIN) 

 Superintendência de Finanças  

 Superintendência de Controle e 

Acompanhamento da Movimentação Financeira  

 Superintendência do Tesouro Estadual  

 Superintendência de Controle e 

Acompanhamento da Dívida Pública Estadual  

 Superintendência de Captação de Recursos  

 

SATE, SIG, SISGRE e SOC 

Subsecretaria de Fazenda 
e Política Fiscal (SUPOF) 

 

 Coordenadoria de Apoio à Comissão de 

Programação Orçamentária e Financeira  

 Superint. de Relações Federativas e 

Transparência Fiscal  

 Superint. de Programação Financeira  

TFE e Portal da 
Transparência 

Subsecretaria de 
Planejamento Estratégico 
e Modernização 
Fazendária (SUBPLEM) 

 Assessoria  

 Coordenadoria de Planejamento Estratégico  

 Coordenadoria de Gestão de Projetos  

 

Subsecretaria de 
Planejamento e 
Orçamento (SUBPLO) 

 Assessoria Especial de Planejamento e 

Orçamento 

 Superintendência de Planejamento 

Superintendência de Orçamento 

SICON, SIPLAG, SIGEP, SAP 
Lumira e WEBi. 
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Subsecretaria de Gestão 
(SUBGEST) 

 Assessoria Especial de Gestão 

 Assessoria Especial de Relacionamento com 

Concessionárias 

 Superintendência de Logística 

 Superintendência de Patrimônio 

 Superintendência de Gestão do Processo Digital 

SBMRio, SEI, SISPAT, SISPAT 
2.0, SIGA, Portal de Compras 
e SISPATRI. 

Subsecretaria de Gestão 
de Pessoas (SUBGEP) 

 Assessoria Especial de Gestão de Pessoas 

 Superintendência de Sistema de Gestão de 

Pessoas 

 Superintendência de Gestão do Relacionamento 

 Superintendência de Legislação e Regime 

Disciplinar 

 Superintendência de Planejamento e 

desenvolvimento de Pessoas 

SRH, Portal de Consulta a 
Remuneração, Portal do 
Servidor, SIPAD e SIF. 

 

 

h. Inventário das necessidades 

As necessidades tratam-se das entregas/iniciativas correlatas às atividades associadas ao PCT que 
estabeleceu os produtos previstos no PPA 2016-2019. 

As necessidades foram divididas por Subsecretaria, conforme abaixo: 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

01 ASCOM Reconstrução e 
modernização da 

Intranet. 

Melhorar a 
Interligação entre 

as áreas e as 
pessoas, criação de 

um ambiente 
corporativo 
dinâmico e 

organizado, criação 
de uma forte 

identidade 
corporativa, além 

de facilitar a 
manutenção da 

mesma. 

Devido à Intranet atual 
utilizar uma tecnologia 

antiga se torna 
tecnicamente inviável a 

melhoria e a 
implementação de 

algumas funcionalidades. 

2 

02 ASCOM Realizar demandas 
corretivas e 

evolutivas nos 
sistemas já 

existentes da área. 

Garantir a 
operacionalidade e 
disponibilidade do 

sistema para os 
usuários. 

Mitigar as incidências de 
erros e paralisações do 

sistema, assim como 
falhas e desatualização 

do sistema. 

1 

 

ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 
 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

03 ASSESTR  Desenvolver um 
painel de estudos 

econômicos 
automatizado. 

Automatizar as 
atualizações de 

dados internos e 
externos 

utilizados pela 
Assessoria. 

Deixar de forma clara, 
objetiva e de fácil acesso a 
visualização dos dados e 
as análises feitas para o 
secretário. Além de dar 

produtividade aos 
trabalhos realizados pela 

Assessoria. 

3 
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CONSELHO DE CONTRIBUINTES 
 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

04 CC Disponibilizar 
informações referentes 

ao andamento dos 
processos no Conselho 

de Contribuintes 
disponíveis aos 
contribuintes. 

(CONCLUÍDO) 

Promover maior 
transparência e 
celeridade das 

informações prestadas 
aos contribuintes que 
possuam processos 

administrativos 
tributários na segunda 

instância de 
julgamento em 

tramitação neste 
órgão. 

A disponibilização via 
internet das informações 
relacionadas à tramitação 

dos processos 
administrativos é uma 

prática constante na maior 
parte dos estados da 

federação. 

2 

05 CC Realizar demandas 
corretivas e evolutivas 

nos sistemas já 
existentes da área. 

Garantir a 
operacionalidade e 
disponibilidade do 

sistema para os 
usuários. 

Mitigar as incidências de 
erros e paralisações do 

sistema, assim como falhas 
e desatualização do 

sistema. 

1 

 

 

OUVIDORIA TRIBUTÁRIA DA SEFAZ 

 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

07 OUVTRIB Banco de dados 
para registros e 

análises de 
informações dos 
atendimentos de 

Ouvidoria. 

Criar um banco de 
dados para 

registros e análises 
de informações 

dos atendimentos 
de Ouvidoria. 

Atender aos requisitos da 
Ouvidoria referente ao 

registro de atendimentos 
aos cidadãos, 

contribuintes e servidores. 
A importância desta 

demanda está na 
necessidade da segurança 

das informações, bem 
como nas suas verificações 

e controles. 
Hoje as informações estão 
em planilhas Excel, que já 

não suportam a 
capacidades de 

informações e tornam 
dificultosas as análises e 

geração de relatórios. 

2 
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AUDITORIA GERAL DO ESTADO 
 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

08 AGE Sistema de 
recomendações 

(monitorar a 
aceitação e 

implementação das 
recomendações 
feitas pela AGE). 

Facilitar a 
elaboração do 

Relatório Anual de 
Atividades da AGE, o 
monitoramento da 
implementação de 
recomendações em 
termos estratégicos, 

sobretudo a 
diminuição do 

tempo de 
consolidação dos 

resultados 
decorrentes do 

monitoramento. 

Tornar-se aderente às ações a 
que a AGE delineou no seu 

Planejamento Estratégico e no 
Plano Anual de Auditoria. Além 

disso, desenhamos um 
indicador “Implementação de 

Recomendações”, utilizado 
como boa prática internacional. 

2 

09 AGE Sistema de controle 
dos processos 

administrativos que 
ingressam no 

protocolo da AGE, 
com repositório de 

documentos e 
evidências, além de 

emissão de 
relatórios. 

Melhorar na guarda 
da informação, 
facilidade para 
elaboração de 

relatórios 
gerenciais, melhora 

na qualidade da 
informação, 

segurança dos 
dados. Contribui na 

elaboração de 
estatísticas, 

necessárias quando 
da elaboração das 

etapas de uma 
auditoria, 

especialmente na 
etapa de 

planejamento. 

A AGE já teve uma ferramenta 
para controlar o processo de 
gestão de uma auditoria, à 

época um workflow. Pela falta 
de manutenção e por problemas 
outros o sistema foi desativado. 

O armazenamento de 
informações sobre uma 

auditoria é necessário, primeiro 
por servir de parâmetro para 
outras futuras, segundo como 
evidência, quando solicitado 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado, Ministério Público, 
órgão e entidades do Poder 

Executivo do Estado do Rio de 
Janeiro, além de outros 

demandantes em face da Lei de 
Acesso à Informação. 

2 
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CONTADORIA GERAL DO ESTADO 

 
ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

12 CGE Contratação de 
manutenções evolutivas 

e corretivas no SIAFE-
RIO. 

Manter e evoluir o 
sistema SIAFE-RIO. 

 

Ausência de novo 
contrato pode gerar 

riscos de inadequação 
de suas 

funcionalidades com 
as necessidades de 
novas demandas 

legais. 

1 

 

 

SUBSECRETARIA GERAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

   NECESSIDADE BENEFÍCIOS   

13 SATI (SITI) Adquirir novo Switch 
Core. 

Atualização 
tecnológica, 

redundância e 
aumento da 

velocidade de 
transmissão de dados. 

Equipamento em operação 
há quase 10 anos, 

inexistência de portas de 
alta velocidade (10, 40 ou 
100 Gbps) suficientes para 

todo o ambiente 
computacional do 

datacenter, interrupção do 
dia-a-dia operacional de 

toda a SEFAZ (suspensão de 
todos os serviços, sistemas 

e circuitos de dados), 
acarretando perda de 

arrecadação e prejuízos 
com a impossibilidade de 

movimentação dos recursos 
financeiros de todo o 

Estado do Rio de Janeiro. 

1 

14 SATI (SITI) Adquirir nova solução 
para armazenamento 

(Storage). 

Aumento da 
capacidade, 

confiabilidade e 
desempenho para 

armazenamento de 
dados, principalmente 

em relação às  
previsões de 

crescimento do 
recebimento, 

processamento e 
armazenamento de NF- 
e, NFC-e, EFD e OIE na 

ordem de 260 
milhões/mês. 

Impossibilidade de 
atendimento dos novos 

serviços e sistemas 
devido a falta de espaço 

em disco, que 
atualmente está com 
ocupação de 87%. A 

elevada taxa de ocupação 
acarreta problemas de 

performance, 
dificuldades para leitura 
e escrita e corrupção de 

dados. 

1 
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15 SATI (SITI) Adquirir nova solução 
para proteção 

(Backup). 

Aumento da 
capacidade, 

confiabilidade e 
desempenho para 
retenção de dados, 
principalmente em 

relação as previsões 
de crescimento do 

recebimento, 
processamento e 

armazenamento de 
NF-e, NFC-e, EFD e OIE 

na ordem de 260 
milhões/mês, além de 

atendimento à 
legislação vigente. 

Indisponibilidade de 
espaço para retenção das 

soluções (serviços, 
sistemas e banco de 
dados), atualmente a 
taxa de ocupação está 

em 88%, 
comprometendo a 

continuidade dos serviços 
de TI e também a guarda 

segura das principais 
informações geridas por 
toda a SEFAZ, além do 

não atendimento à 
legislação vigente. 

1 

16 SATI (SITI) Renovar ou contratar 
serviço de circuitos de 

dados. 

Atualização 
tecnológica, aumento 

das velocidades de 
transmissão de dados, 

gerência unificada e 
ampliação dos 

circuitos redundantes. 

Interrupção de todas as 
atividades da SEFAZ 

acerca das interconexões 
entre os contribuintes, 
instituições públicas e 
privadas, acarretando 

prejuízos na arrecadação 
e movimentação dos 

recursos financeiros do 
Estado do Rio de Janeiro. 

1 

17 SATI (SITI) Renovar ou contratar 
novos computadores. 

Atualização do parque 
de computadores, 

consolidação em um 
único contrato todos 

os equipamentos 
(desktop, notebook e 

servidor). 

A não atualização do 
parque de computadores 
em uso na SEFAZ poderá 
ocasionar paralisação das 

atividades 
administrativas e 

operacionais, 
acarretando prejuízos na 

arrecadação e 
movimentação dos 

recursos financeiros do 
Estado do Rio de Janeiro. 

1 

18 SATI (SITI) Regularizar 
licenciamento da 
solução VMware. 

(CONCLUÍDO) 

Regularização do 
licenciamento, expirado 

desde Março/2015, 
atualização da console 
de gerenciamento de 

operações unificadas e 
de gestão simplificada 

com a utilização do 
vSphere with 

operations 
management. 

Impossibilidade de 
atualização da 
plataforma de 

gerenciamento, ausência 
de suporte técnico 

especializado, sanções 
administrativas acerca da 

utilização de solução 
proprietária não 

licenciada. 

1 
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19 SATI (SITI) Regularizar 
licenciamento das 

soluções Microsoft. 

Regularização do 
licenciamento, 

atualização de todas as 
plataformas que dão 

suporte as ferramentas 
administrativas 

(GMUD, agendamento 
de reuniões, solicitação 

de veículos, 
acompanhamento de 

projetos entre outros). 
Não contempla o 

MSoffice. 

Impossibilidade de 
atualização das 

plataformas existentes, 
correções de bugs e 

otimização de recursos, 
ausência de suporte 

técnico especializado, 
sanções administrativas 
acerca da utilização de 

soluções proprietárias e 
não licenciadas. 

1 

20 SATI (SITI) Expandir 
licenciamento da 

solução Dynatrace 

Aumento da 
quantidade de licenças 
para monitoramento 
das demais aplicações 

em produção da SEFAZ, 
identificando as 

experiências do usuário 
e os detalhamentos das 

transações fim-a-fim, 
visando com isso a 

otimização arquitetural 
das aplicações e de 
todo ambiente de 

infraestrutura. 

Impossibilidade de 
constatar com mais 

exatidão e eficiência os 
problemas existentes nos 

sistemas em produção. 

2 

21 SATI (SITI) Expandir 
licenciamento da 
solução Satellite 

(CONCLUÍDO) 

 

Aumento da 
quantidade de 

servidores gerenciados, 
através da 

incorporação de novos 
servidores no grupo de 

blades responsáveis 
pelo gerenciamento de 

todo ambiente. 

Dificuldade de expansão 
do ambiente de 

servidores físicos, 
impossibilitando a 
criação de novos 

servidores virtualizados 
da plataforma Linux. 

1 

22 SATI (SITI) Adquirir solução para 
processamento 

(Blade) 

Aumento da 
confiabilidade e 
performance em 

relação ao 
processamento das 

máquinas e servidores 
(virtualizados, 

aplicação, banco de 
dados etc.), 

responsáveis pelos 
principais sistemas e 

serviços hospedados e 
disponibilizados pela 

SEFAZ. 

Sobrecarga dos 
servidores existentes, 
acarretando perda de 

performance e prejuízos 
aos sistemas e serviços 
hospedados, além da 

impossibilidade de 
criação e otimização de 

novos servidores de 
aplicação web, e-mail 

etc., em todos os 
ambientes de produção, 

beta, homologação e 
desenvolvimento. 

1 
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23 SATI (SITI) Adquirir solução para 
processamento 

integrado (Exalogic). 

Aumento da 
confiabilidade e 
performance em 

relação ao 
processamento das 

máquinas e servidores 
de aplicação Java, 
responsáveis pelos 

principais sistemas e 
serviços hospedados e 
disponibilizados pela 

SEFAZ, integrado 
nativamente com o 

Exadata. 

Comprometimento da 
performance das 

soluções Java devido a 
ausência de integração 

nativa com os bancos de 
dados hospedados no 
Exadata. A ausência da 

solução poderá acarretar 
um maior consumo de 

processamento nos 
servidores blades 

existentes, fazendo com 
que os recursos 

empregados sejam 
canalizados apenas para 

as soluções Java. 

1 

24 SATI (SITI) Implantar a alta 
disponibilidade  

(Site 2). 

Manutenção do 
ambiente de produção 

operacional e em 
regime de 

contingência em caso 
de indisponibilidades 
programadas e não 

programadas, visando 
com isso a prestação 
contínua de todos os 
serviços e sistemas da 
SEFAZ para todos os 
contribuintes, entes 
públicos e privados. 

Indisponibilidade de 
todos os serviços e 

sistemas da SEFAZ em 
caso de desastres 

naturais, incêndios, 
desabamentos, falhas de 

equipamentos, 
interrupção no 

fornecimento de serviços 
públicos (energia, link de 

dados etc.), acidentes, 
greves, terrorismo, 

sabotagem e demais 
ações intencionais, 

acarretando com isso 
perda de arrecadação e 
da movimentação dos 
recursos financeiros de 
todo o Estado do Rio de 

Janeiro. 

1 

25 SATI (SITI) Contratar serviço de 
suporte técnico dos 

equipamentos de 
Infraestrutura. 

Suporte técnico 
especializado para 

substituição de peças 
defeituosas e 
continuidade 

operacional dos 
equipamentos da EMC 

(storage e backup), 
DELL e HP (blade). 

A falha de algum desses 
equipamentos poderá 

acarretar a interrupção 
do dia-a-dia operacional 

de toda a SEFAZ, 
ocasionando perda de 

arrecadação e prejuízos 
acerca da movimentação 

dos recursos devido a 
indisponibilidade dos 
serviços, sistemas e 

bancos de dados 
hospedados nesses 

equipamentos. 

2 
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26 SATI (SITI) Aumentar a 
quantidade de pessoal 
da área de Infra, com 
a contratação de 14 

novos analistas. 

Aumento da 
capacidade de 

atendimento, melhor 
distribuição das 
atividades por 
especialista X 

especialidade e 
cobertura 24x7. 

Atualmente as equipes 
da Infraestrutura, banco 
de dados e arquitetura 

de sistemas que 
necessitam de 

incremento de pessoal, 
pois estão trabalhando 

acima de sua capacidade 
produtiva e contando 
com apoio de mão-de- 

obra terceirizada. 

3 

27 SATI (SITI) Contratar suporte 
técnico para 

Hardware Oracle. 

(CONCLUÍDO) 

Aumento da 
capacidade de 

atendimento, melhor 
distribuição das 
atividades por 
especialista X 
especialidade. 

Atualmente as equipes 
da Infraestrutura que 

necessitam de 
incremento de pessoal 

estão trabalhando acima 
de sua capacidade 

produtiva e contando 
com apoio de mão-de- 

obra terceirizada. 

2 

28 SATI (SITI) Renovar contrato de 
Service Desk. 

(CONCLUÍDO) 

 

Suporte técnico de 1º e 
2º nível para a SEFAZ, 

incluindo o atendimento 
24 x 7 no posto fiscal de 

Nhangapi. 

Interrupção de todo o 
suporte help desk para as 

áreas administrativas, 
gerenciais e operacionais 

da SEFAZ. 

1 

29 SATI (SITI) Renovar manutenção 
da Sala Cofre. 

(CONCLUÍDO) 

Serviço essencial e 
imprescindível para a 

manutenção de toda a 
Sala Cofre, no que 

tange as manutenções 
nos sistemas elétricos, 

de refrigeração, de 
acesso, de 

monitoramento e de 
segurança. 

Problemas nos sistemas 
elétricos, de refrigeração, 
na infraestrutura lógica e 
física poderão deixar os 

equipamentos vulneráveis 
e com isso a SEFAZ poderá 

perder de forma total e 
irrecuperável todos os 

equipamentos e 
informações, 

comprometendo todos os 
serviços. 

1 

30 SATI (SITI) Renovar contrato de 
solução de segurança 
com balanceamento 

global e local de 
carga. 

Suporte técnico 
especializado, solução 

responsável pelo 
balanceamento da 

distribuição 
automática dos 

acessos às aplicações 
web e também pela 

segurança cibernética 
e comunicação de 

dados entre as redes 
internas e externas. 

Ausência de suporte 
especializado para 
atualizações e/ou 

tratamento de incidentes 
e/ou substituição de 

periféricos, deixando o 
ambiente vulnerável à 
invasões cibernéticas 

acarretando a 
indisponibilidade de 

serviços e sistemas, perda 
e exposição de dados 

1 
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    confidenciais e cobertos 
pelo sigilo fiscal, além da 

interrupção da 
comunicação de dados 

com o mundo (interno e 
externo). 

 

31 SATI (SITI) Contratar suporte 
técnico para 

manutenção dos 
computadores. 

Suporte técnico 
especializado e 

terceirizado 
responsável pelas 

manutenções lógicas e 
físicas de todo o parque 

de computadores, 
pulverizado nas 

repartições e demais 
unidades da SEFAZ em 
todo o Estado do Rio 

de Janeiro. 

Parque computacional da 
Secretaria de Fazenda 

ficar sem suporte técnico 
especializado e 

terceirizado responsável 
pelas manutenções. 

1 

32 SATI (SITI) Contratar serviços de 
locação de 

impressoras. 

Suporte técnico 
especializado e 

terceirizado 
responsável pelas 

manutenções lógicas e 
físicas de todo o parque 

de impressoras, 
pulverizado nas 

repartições e demais 
unidades da SEFAZ em 

todo o Estado do Rio de 
Janeiro. 

Impossibilidade de 
renovação contratual e 
carência de atualização 

tecnológica dos 
equipamentos. 

2 

33 SATI (SITI) Migrar o Supercluster 
do prédio do PRODERJ 

para a SEFAZ. 

Aumento da 
governança sobre o 
uso do equipamento 

devido à fusão entre as 
Secretarias de Fazenda 

e Planejamento. 

Dependência do 
PRODERJ caso a migração 
do equipamento não seja 

realizada. 

2 

34 SATI (SITI) Adquirir antivírus para 
servidores e estações 

de trabalho. 

Mitigação de 
contaminações por 

artefatos maliciosos, 
abrandando os riscos. 

Indisponibilidade de 
serviços, sequestro de 

dados (RANSOM), furto 
de informações, 

comprometimento da 
imagem da organização. 

(Casos recentes: TJRJ, MP 
MT, COMLURB, ISP). 

1 

35 SATI (SITI) Contratar solução de 
segurança para 

internet e e-mail. 

Mitigação de 
contaminações por 

artefatos maliciosos, 
abrandando os riscos. 

Degradação dos serviços, 
furto ou indisponibilidade 

de dados, perda de 
confidencialidade das 

informações. 

1 
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36 SATI (SITI) Aumentar a 
quantidade de pessoal 
da área de segurança, 
com a contratação de 

1 gerente de 
segurança e 4 
analistas de 
segurança. 

Gestão do acesso à 
internet, mitigação 
dos riscos, melhoria 

do desempenho. 

Gestão não especializada 
de recursos de segurança 

da informação elevando os 
riscos pelo não tratamento 
de vulnerabilidades, falta 

de reação eficaz a ataques 
cibernéticos. (Casos 

recentes: TJRJ, MP MT, 
COMLURB, ISP). 

2 

37 SATI (SITI) Adquirir ferramenta 
para correlação de 
LOGs e Eventos. 

Agregar em um único 
ambiente de 

gerenciamento os logs 
e eventos de 
segurança. 

Perda da rastreabilidade 
de incidentes, 

incapacidade de buscar 
causa raiz de incidentes 

prejudicando ações 
corretivas e preventivas. 

Dispersão de 
informações de 

segurança de diversas 
bases sem conjunção 

para análise de cenários 
em incidentes. 

3 

38 SATI (SITI) Contratar serviço 
especializado de 
consultoria em 

segurança. 

Necessidade de 
avaliação de 

segurança, proposição 
de processos e 
normatizações, 
diagnósticos, 

planejamento de 
contingência e de 
auditoria forense. 

Não tratamento de vícios 
ocultos que 

comprometem a SI da 
SEFAZ, falta de 

documentação afetando 
a conformidade legal, 

incapacidade de análise 
de incidentes expondo a 

imagem da SEFAZ. 

3 

39 SATI (SITI) Contratar solução 
para gestão de 

privilégios e auditoria. 

Tornar viável a gestão 
de privilégios e 

auditoria dada a 
existência de grandes 

volumes de caixas  
postais, repositórios 

de arquivos e usuários 
da rede de dados. 

Acessos não autorizados 
a conteúdos sigilosos, 
vazamento, furto ou 
indisponibilidade de 

informações. Não 
retirada de acessos nas 

exonerações ou 
transferência de 

servidores. 

2 

40 SATI (SITI) Renovar contrato para 
Fornecimento de 

Certificados Digitais. 

(CONCLUÍDO) 

Os certificados digitais 
fornecem segurança 

para as aplicações 
Web e também são 

pré-requisitos para as 
aplicações 

relacionadas com as 
operações portuárias, 

notas fiscais. 

Suspensão das operações 
comerciais portuárias, de 
emissão das notas fiscais 
eletrônicas, do envio e 

recebimento de e-mails, da 
transferência de arquivos 
via TED, comprometendo 

os serviços da SEFAZ e com 
isso a arrecadação do 

Estado. 

2 
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41 SATI (SITI) Elaborar um Plano de 
Diretrizes de 

Segurança de TI 
(PDSI). 

Definição e implantação 
de políticas, normas e 

procedimentos de 
segurança da 
informação. 

A falta de uma diretriz de 
segurança pode 

ocasionar um aumento 
de ataques e/ou tornar o 

ambiente vulnerável. 

2 

42 SATI (SSA) Definir e implantar 
políticas de 

Governança de Dados 
(tempo de retenção 

da informação). 

Definir uma política de 
tempo e forma de 

armazenamento das 
informações com 

objetivo de utilizar de 
forma mais otimizada 

espaços existentes 
nos servidores e 
bancos de dados. 

A não definição de uma 
política de armazenamento 

das informações faz com 
que as mesmas fiquem 

armazenadas e disponíveis 
em de forma online por 
tempo indeterminado. 

Dessa forma, será sempre 
necessária a aquisição de 

mais espaço nos servidores 
e bancos de dados. 

2 

43 SATI (SSA) Aumentar a 
quantidade de pessoal 

da área de 
administração de 

dados, com a 
contratação de 2 

analistas 
pleno/sênior. 

(CONCLUÍDO) 

Melhoria no 
atendimento às 

demandas e maior 
integração com a 

equipe de Sistemas 
para avaliação de 

modelos de dados. 

Avaliação inadequada ou 
superficial de artefatos de 
banco de dados. Restrições 
à elaboração de padrões. 

Incapacidade de atuar 
preventivamente na 

detecção de redundância 
de dados. 

2 

44 SATI (SSA) Renovar e/ou 
contratar suporte 

técnico em tecnologia 
Oracle. 

(CONCLUÍDO) 

Assegurar alta 
disponibilidade do 

SGBD e de aplicações, 
como Weblogic, 

Webcenter Portal, 
Oracle BPM etc. 

Impossibilidade ou 
dificuldade de contornar 

problemas (ex. bugs, 
ações indevidas etc.) em 

software. 

3 

45 SATI (SSA) Renovar e/ou 
contratar serv. 
espec. Red Hat. 

(CONCLUÍDO) 

Assegurar suporte diário 
no middleware JBoss, 

assim como nos serviços 
em nuvem Satellite. 

Perda de apoio técnico 
especializado, com impacto 

direto na atuação da 
equipe interna. 

1 

46 SATI (SSA) Renovar e/ou contratar 
serviços especializados 
em desenvolvimento 

JAVA. 

Continuidade das 
atividades de 

desenvolvimento por 
fábrica de software 

interna. 

Impacto direto na 
capacidade de 

atendimento às 
demandas do Negócio. 

2 

47 SATI (SSA) Contratar expansão 
da plataforma de 

integração de 
mensageria. 

Propiciar e assegurar a 
integração entre as 

aplicações da SEFAZ e 
demais órgãos na 

transmissão de dados 
e arquivos de dados. 

Ampliação da capacidade 
de integração, recepção e 
processamento dos dados 

recebidos de clientes, 
contribuintes e banco 

arrecadador, mediante 
desenvolvimento de 

interfaces, treinamento e 
aquisição de produtos. 

3 
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50 SATI (SSA) Renovar suporte das 
licenças de uso 

permanente 
(Expansão exadata). 

(CONCLUÍDO) 

Manutenção da 
Solução Exadata. 

Impossibilidade ou 
dificuldade de contornar 

problemas (ex. bugs, 
ações indevidas etc.) em 

software. 

2 

52 SATI (SSA) Realizar demandas 
corretivas e evolutivas 

nos sistemas já 
existentes da área. 

Garantir a 
operacionalidade e 
disponibilidade do 

sistema para os usuários. 

Mitigar as incidências de 
erros e paralisações do 

sistema, assim como 
falhas e desatualização 

do sistema. 

1 

53 SATI (SPC) Renovar e/ou 
contratar serviços 

especializados em B.I. 

(CONCLUÍDO) 

Manutenção de todo o 
ambiente plenamente 

operacional 
(PowerCenter e 

Cognos). 

Indisponibilidade das 
informações 

apresentadas no Portal 
Cognos, amplamente 

utilizado pelos Auditores 
da SEFAZ. 

Interrupção da carga 
relacional do EFD. 

3 

54 SATI (SPC) Renovar 
licenciamento IBM 
Cognos Business 

Intelligence. 

Manutenção de todo o 
ambiente Cognos 

operacional. 

Indisponibilidade do 
Portal Cognos. 

3 

55 SATI (SPC) Renovar 
licenciamento IBM 

PowerCenter. 

Manutenção de todo o 
ambiente PowerCenter 

operacional. 

Interrupção da carga 
relacional do EFD e 
demais datamarts. 

3 

56 SATI (SPC) Capacitar recursos da 
SATI em Ponto de 

função. 

Melhorar as estimativas 
de esforço para 

desenvolvimento dos 
sistemas. 

Atualmente, a SATI não 
utiliza uma técnica de 
estimativa, ficando a 

cargo da experiência dos 
profissionais com os 
sistemas, o que gera, 
algumas vezes, uma 

estimativa incompatível. 

3 

57 SATI (SPC) Implantar ferramenta 
para entrada única de 

demandas para a 
SATI. 

Ter uma ferramenta 
única para entrada de 

demandas na SATI. 

Atualmente, as 
demandas para a SATI 

são enviadas de diversas 
formas, como por 

exemplo: DED 
(Documento de Entrada 

de Demanda), DT 
(Declaração de Trabalho), 

Bugzilla (Erro em 
Produção), e-mail. Dessa 

forma, dificulta o 
acompanhamento, a 

transparência e a geração 
de métricas. 

2 
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58 SATI (SPC) Implantar ferramenta 
para controle das 

atividades da SATI. 

Gerar uma base histórica 
das atividades e esforço 
realizado com objetivo 
de auxiliar nos futuros 

projetos. 

A partir do momento que 
é gerada uma base 

histórica das atividades 
da SATI as tarefas e 

estimativas dos próximos 
projetos tornam-se mais 

confiáveis. 

3 

59 SATI (SPC) Identificar e realizar 
melhorias nos 

processos da SATI. 

(CONCLUÍDO) 

Desenhar, documentar, 
melhorar e implementar 
processos em todas as 
superintendências da 

SATI. 

A falta de processos 
definidos e 

institucionalizados faz 
com os profissionais 
trabalhem de formas 

diferentes. 

1 

60 SATI (SPC) Capacitar recursos da 
área de Qualidade em 

planejamento e 
execução de testes 

automatizados. 

(CONCLUÍDO) 

Capacitar todos os 
profissionais da área de 

Qualidade a atender 
demandas de 

automatização de testes, 
ganhando, dessa forma, 

produtividade na 
execução dos testes. 

Atualmente apenas 02 
profissionais da área de 

Qualidade são 
capacitados para 

automatização dos 
testes, fazendo com que 

os testes sejam 
realizados de forma 
manual, tornando os 

testes de regressão mais 
demorados. 

2 

61 SATI (SPC) Capacitar recursos da 
área de Planejamento 

em MS Project e 
Gerenciamento de 

projetos. 

Capacitar todos os 
profissionais da área 
de Planejamento e 

Controle na 
ferramenta MS 

Project. 

A área de Planejamento e 
Controle possui líderes em 

todas as suas subáreas, 
porém apenas os 

profissionais do Escritório de 
projetos possuem 

conhecimento e experiência 
na ferramenta MS Project 

para planejamento e 
acompanhamento dos 

projetos. 

2 

62 SATI (SPC) Atualizar versão do 
Project e EPM para 

2016 (Atualmente é a 
versão 2010). 

Melhor integração entre 
o EPM e o Project. Para 

isso, será necessário 
atualizar todas as 

aplicações em 
Sharepoint. 

Utilização das melhorias 
implementadas na nova 
versão, com relação aos 
gráficos e à integração 

com o EPM. 

3 

63 SATI (SPC) Atualizar versão do wiki, 
atual repositório de 

documentação da SATI 
ou buscar nossa 

ferramenta com esse 
propósito. 

Possuir um repositório 
único e atualizado de 
documentação dos 

sistemas e áreas da SATI. 

Atualmente, a 
ferramenta utilizada 

(wiki) está numa versão 
antiga e sem 
manutenção. 

3 
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64 SATI (SPC) Contratar 
licenciamento de 

ferramenta WBS que 
tenha integração com 

MS Project. 

Facilitar a elaboração da 
EAP (Estrutura Analítica do 

Projeto) e 
consequentemente a 

geração do Cronograma a 
partir do mesmo. 

Atualmente, temos 
apenas 3 licenças do WBS 

para a SATI. 

3 

11 SATI Contratação de 
consultoria Gartner. 

Contratar consultoria 
para levantar um 

diagnóstico da situação 
atual da SATI com seus 
pontos fortes, pontos 

fracos e oportunidades 
de melhoria. 

Conhecer a situação atual 
de todas as 

superintendências da 
SATI e possuir um Plano 
de ação para melhoria 

contínua. 

3 

 

ESCOLA FAZENDÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

65 EFAZ-RJ Realizar demandas 
corretivas e 

evolutivas nos 
sistemas já 

existentes da área. 

Garantir a 
operacionalidade e 
disponibilidade do 

sistema para os 
usuários. 

Mitigar as incidências de 
erros e paralisações do 

sistema, assim como falhas 
e desatualização do 

sistema. 

1 

 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA 

 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

66 SSER Implementar sistema 
de Controle dos Autos 

de Infração. 

Acompanhamento 
das providências 

solicitadas às 
Inspetorias no 

controle do crédito 
tributário. 

Melhora no controle do 
crédito tributário, pois o 

controle das providências 
solicitadas às Inspetorias é 
feito de forma manual, via 

e-mail, perdendo-se o 
vínculo das informações. 

2 

67 SSER Implementar sistema 
para atendimento à 

Lei 7224 (Pagamento 
Online de IPVA). 

Possibilitar, de acordo 
com a lei, o pagamento 

do IPVA pendente 
durante as fiscalizações 

realizadas pelo 
DETRAN. 

A não implementação do 
pagamento online faz com 

que a lei 7224 não seja 
cumprida. 

1 

68 SSER Implementar sistema 
para Emissão da GRD. 

Emissão da GRD (Guia 
de Regularização de 
Débitos) através da 
SEFAZ retirando o 

vínculo com o banco 
arrecadador. 

Atualmente, a GRD é emitida 
através do banco arrecadador 

(Bradesco), gerando riscos 
quando da substituição da 

instituição arrecadado, 
quando ao término do 
contrato com o Estado. 

2 
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69 SSER Realizar adequações 
necessárias devido à 
alteração do banco 

arrecadador do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Adaptar os sistemas 
que fazem interface 
com o atual banco 

arrecadador para que 
não haja mais essa 

dependência. 

Atualmente, a GRD é 
emitida através do banco 
arrecadador (Bradesco), 

gerando um risco ao 
término do contrato do 
Estado com o mesmo. 

2 

70 SSER Implementar o Sistema 
de Gestão Tributária 

Melhorar o controle 
sobre a base de 

arrecadação, atendendo 
os seguintes processos: 

cadastro; lançamento de 
crédito tributário; 

arrecadação; conta 
corrente fiscal; 

parcelamento; cobrança; 
benefícios fiscais; dívida 

ativa; processo 
administrativo fiscal; 

fiscalização; certidões; 
restituições; portal do 

contribuinte. 

Atualmente as informações 
de arrecadação são 

descentralizadas, existentes 
em diversos sistemas e 

bases. 

1 

71 SSER Implementar Sistema 
de Processo 

Administrativo 
Tributário Eletrônico. 

Possuir um meio 
eletrônico para a 
tramitação dos 

processos 
administrativos 

tributários, para a 
comunicação de atos e 
para a transmissão de 
peças processuais para 
os órgãos competentes 

da Secretaria da 
Fazenda e 

Planejamento. 

Não possuir um canal único 
para informações dos 

processos administrativos 
tributários. 

1 
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72 SSER Implementar 
sistema de 

Autorregularização / 
Fisco Fácil. 

(CONCLUÍDO) 

Maior percepção de 
presença e controle da 
SEFAZ RJ, Diminuição 

das omissões de 
entregas de 
declarações, 

Declarações entregues 
com maior 

compatibilidade com a 
realidade, Cobrança 

abrangente, tempestiva 
e sem utilização de mão 

de obra humana, 
Aumento da 
Arrecadação. 

Mudança na forma de 
relacionamento entre a 

Administração e o 
contribuinte, com 

implementação de processo 
automatizado de 

relacionamento com o 
sujeito passivo de modo 

que este possa se 
regularizar por meio de 

iniciativa própria. 

1 

73 SSER Realizar demandas 
corretivas e evolutivas 

nos sistemas já 
existentes da área. 

Garantir a 
operacionalidade e 
disponibilidade do 

sistema para os 
usuários. 

Mitigar as incidências de erros 
e paralisações do sistema, 

assim como falhas e 
desatualização do sistema. 

1 

06 JRF Sorteio eletrônico de 
processos em 1ª 

instância. 

Realizar sorteio dos 
processos em 1ª 

instância de forma 
eletrônica. 

Garantir a lisura no 
procedimento de sorteio 

de processos aos 
Auditores Tributários. 

2 
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SUBSECRETARIA DE FAZENDA DE POLÍTICA FISCAL 

 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

74 SUPOF Implementar Portal 
de Politica Fiscal. 

Criar portal com 
informações da 

Subsecretaria de 
Fazenda de Política 
Fiscal, com objetivo 
de oferecer maior 

transparência. 

Ampliar a 
transparência/divulgação 
dos inúmeros trabalhos 
realizados pelo setor, 
respeitando um dos 

princípios basilares da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). 

2 

75 SUPOF Realizar demandas 
corretivas e evolutivas 

nos sistemas já 
existentes da área. 

Garantir a 
operacionalidade 
e disponibilidade 
do sistema para 

os usuários. 

Mitigar as incidências de 
erros e paralisações do 

sistema, assim como falhas 
e desatualização do 

sistema. 

1 

 

 

SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 

 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

76 SUBFIN Implementar Portal 
do Tesouro. 

(CONCLUÍDO) 

Fornecer 
informações 

tempestivas aos 
usuários, de forma 

clara e objetiva. 

O subportal atual não 
possui uma atualização 

constante de suas 
informações, bem como 

uma abordagem clara das 
atividades desempenhadas. 

2 

77 SUBFIN Realizar demandas 
corretivas e 

evolutivas nos 
sistemas já 

existentes da área. 

Garantir a 
operacionalidade e 
disponibilidade do 

sistema para os 
usuários. 

Mitigar as incidências de 
erros e paralisações do 

sistema, assim como falhas 
e desatualização do 

sistema. 

1 

 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

78 SUBPLO Realizar demandas 
corretivas e 

evolutivas nos 
sistemas já 

existentes da área. 

Garantir a 
operacionalidade e 
disponibilidade do 

sistema para os 
usuários. Dispor de 

uma ferramenta (SAP 
LUMIRA/WEBi) 

que permita gerar 
relatórios gerenciais 
em cima da base de 

dados de planejamento 
e de orçamento do 

SIPLAG. 

Mitigar as incidências de 
erros e paralisações do 

sistema, assim como falhas 
e desatualização do 

sistema. 

1 
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SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

10 SUBGEP Implantação e 
adequações 

necessárias para o 
sistema SISPATRI 

(Convênio). 

Trazer agilidade na 
entrega das 

declarações anuais, 
no cruzamento da 
base de dados, na 

análise da evolução 
patrimonial dos 

agentes públicos, 
além da eficiência e 
economicidade no 
gerenciamento dos 

arquivos. 

Em razão do convênio 
entre o município de São 
Paulo, faz-se necessário 
um sistema que permita 
ao Poder Executivo do 

Estado do Rio de Janeiro o 
cumprimento eficiente do 

disposto no Decreto 
42.553/2010, que versam 

sobre a obrigatoriedade da 
entrega anual da 

declaração de bens e 
valores pelos agentes 

públicos. 

2 

79 SUBGEP Realizar demandas 
corretivas e 

evolutivas nos 
sistemas já 

existentes da área. 

Garantir a 
operacionalidade e 
disponibilidade do 

sistema para os 
usuários. 

Mitigar as incidências de 
erros e paralisações do 

sistema, assim como falhas 
e desatualização do 

sistema. 

1 

 

 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO  

SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA 

 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

80 SUPLOG  Realizar demandas 
de manutenção 

evolutivas no 
sistema SIGA. 

Garantir a 
operacionalidade e 
disponibilidade do 

sistema para os 
usuários do SIGA. 

Mitigar as incidências de 
erros e paralisações do 

sistema. 
Falhas e Desatualização do 

sistema frente ao arcabouço 
legal e ao procedimento de 

Aquisição. 

1 

81 SUPLOG 
 

Realizar demandas de 
manutenção 

corretivas no sistema 
SIGA 

Garantir a 
operacionalidade e 
disponibilidade do 

sistema para os 
usuários do SIGA. 

Mitigar as incidências de 
erros e paralisações do 

sistema. 
Falhas e Desatualização do 

sistema frente ao arcabouço 
legal e ao procedimento de 

Aquisição. 

1 



Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI / 2017-2018 65 

 

 

82 SUPLOG Realizar o saneamento 
da base do SIGA I 

Dispor de acesso a 
informações sobre as 

compras realizadas pelo 
Governo Estadual, com 

uma base de dados 
segura e confiável; 

Dispor de uma 
ferramenta (SAP 

LUMIRA) que permite 
gerar relatórios 

gerenciais em cima da 
grande base de dados 

sobre as compras 
públicas estaduais. 

 

O banco de dados possui 
inconsistências. 

Extração de dados de uma 
base não confiável. 

2 

83 SUPLOG Desenvolver e 
Implantar o portal 
de compras mais 

moderno, completo 
e eficiente. 

Disponibilizar 
informações e 
permitir amplo 

acesso de dados 
estatísticos 

oriundos das 
compras públicas. 

Aumentar a transparência 
das compras públicas 

atendendo a Lei Federal de 
acesso à informação; 

Demonstrar a eficiência dos 
gastos públicos; Evitar 

desconformidade com a Lei 
de acesso à informação. 

1 

84 SUPLOG  Desenvolver o 
novo Sistema 
Integrado de 

Gestão de 
Aquisições II. 

Plataforma tecnológica 
mais flexível e fácil de 

manter e estender; 
Interface mais simples e 
amigável; Multibrowser; 
Reestrut. e Inclusão de 

funcionalidades de 
aquisições; Banco de 

dados confiável e 
saneado. 

Modernização do sistema 
SIGA I para a versão SIGA II 

com emprego de novas 
tecnologias. 

Risco: Descontinuidade 
das tecnologias 

empregadas no SIGA I. 

2 

85 SUPLOG Automatizar as 
rotinas de 

construção do 
Caderno Logístico, 
com os indicadores 

de logística. 

-Dar transparência aos 
dados relativos à 

Logística do Estado. 
-Possibilitar que os 
órgãos e entidades 
utilizem os dados 
publicados para 

subsidiar estudos e 
análises. 

Permitir que a sociedade e o 
governo conheçam, com 

facilidade, as informações 
relativas à Logística do 

Estado. 
Risco: Interromper as 

public. do caderno 
logístico, que já teve sua 

primeira public. realizada. 

2 

86 SUPLOG  SISRVO (Frota); 
NUM_ORDEM 

(Cont. nº de ordem de 
veículos oficiais); 

SIS_UVE (Cont. Unid. 
de Veículos); SISCAP 

(Capacitações); 
SIESTAC (Cont. 
estatístico de 

combustível) e 
SISREDE (Cont. dos 

integrantes das Redes 
X Capacitações). 

Possibilitar aos operadores 
dos sistemas realizar 

cadastros, atualizações e 
consultas dos dados 

cadastrais pertinentes as 
área;. Gerenciamento dos 
dados visando a produção 

de relatórios, gráficos e 
demais documentos; 

Acompanhar históricos de 
resultados armazenados 

em banco de dados. 

Redução de esforços no 
controle dos dados; garantia da 

integridade dos 
dados/informações; 

compartilhamento dinâmico 
das informações entre os 

setores da logística; controle de 
acesso as bases que geram as 

informações; Riscos: 
Gerenciamento de dados; 

restringir o compartilhamento 
das informações; 

redução/aumento de esforços 
e de controle; 

2 
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SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO 

 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORIDADE 

87 SUPPAT Realizar suporte e 
demandas 

evolutivas aos 
projetos utilizados 

no Redmine. 

- Fácil aprendizagem 
e simples utilização 
para controle das 

demandas da 
superintendência. 

Facilitar o controle do 
tramite dos processos e as 

demandas dos projetos 
dentro da 

superintendência. Riscos: 
Não identificado. 

2 

88 SUPPAT Realizar suporte 
técnico ao SISPAT I. 

(CONCLUÍDO) 

- A ferramenta 
continuará, mesmo 
que parcialmente, 

atendendo algumas 
demandas da 

superintendência, 
exigindo rápida 

resposta de 
eventuais falhas do 

sistema. 

A ferramenta continuará 
em uso no ano de 2017 

devido ao 
desenvolvimento do 

SISPAT II está em 
andamento. 

 Riscos: - Impacto no 
saneamento da base de 
dados que será migrada 

para o SISPAT II. 

- A ferramenta está 
defasada e não atende 

satisfatoriamente, 
tornando custosa a gestão 

dos imóveis do Estado. 

2 

89 SUPPAT Realizar extração e 
saneamento da 

base de dados do 
SISPAT I. 

-Base de dados 
confiável para 

migração ao SISPAT II. 

-Utilização do sistema 
em 2017 com base de 

dados segura. 

O banco de dados é sujo. 
Riscos: O não saneamento 
acarretará em migração de 

lixo para o SISPAT II.  

O trabalho em 2017 
continuará com uma base 

de dados não confiável. 

1 

90 SUPPAT Realizar 
desenvolvimento do 
módulo de Cadastro 

do SISPAT II. 

-Ferramenta 
apropriada para 

melhor gestão do 
patrimônio imóvel do 

Estado. 

-A plataforma web, 
não existente no 

SISPAT I. 

Evolução da ferramenta, 
SISPAT I para SISPAT II, de 
gestão de patrimônio imóvel 

do Estado.  
Riscos: - O fracasso do 
projeto tornará muito 

custoso a gestão de imóveis. 
- A falta de recursos 

humanos aumenta os riscos 
de atrasos recorrentes. O 
cronograma apresentado 
não deixa margem para 

imprevistos. 

1 
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91 SUPPAT Realizar migração 
da base de dados 
do SISPAT I para o 

SISPAT II. 

- Tempo e esforço de 
cadastros dos 
imóveis 
minimizados. 

- Manutenção do 
histórico dos 
imóveis. 

Existe a base de dados do 
SISPAT I.  

Riscos: - Base de dados 
não confiável (falta de 

padronização dos 
cadastros). 

- Falta de saneamento 
(padronização e limpeza) 

da base de dados do 
SISPAT I. 

2 

92 SUPPAT Realizar suporte, 
melhorias corretivas 

e evolutivas do 
módulo de Cadastro 

do SISPAT II. 

- Rápida resposta de 
eventuais falhas do 

sistema. 

- Evolução do 
sistema para melhor 
atender a gestão dos 

imóveis. 

Existem melhorias 
identificadas após o 

levantamento.  

Riscos: Demora na 
resposta dos chamados. 

- Falhas, atrasos e 
inexistência de 

desenvolvimento de 
melhorias na ferramenta. 

2 

93 SUPPAT Realizar 
desenvolvimento do 

módulo de 
Administração Geral 
do Sistema SISPAT II. 

- Gerência sobre o 
sistema. 

É preciso ter um 
administrador para 
controlar o sistema. 

Riscos: - Falha na gerência 
do sistema. - Inviabilizar o 

uso do sistema. - Não 
existe plano iniciado para 

o módulo. 

1 

94 SUPPAT Realizar 
desenvolvimento do 
módulo de Cobrança 

do SISPAT II. 

- Melhorar o controle 
das cobranças. 

- Banco de dados 
atualizado e confiável. 

Gestão adequada das 
cobranças referentes aos 

imóveis do Estado.  

Riscos: Não existe plano 
iniciado para o módulo. - 
O controle das cobranças 
é feito por planilha Excel, 

longe de ser uma 
ferramenta apropriada 
para uma gestão mais 

eficiente. 

1 

95 SUPPAT Realizar 
desenvolvimento 

dos módulos 
restantes do SISPAT 

II. 

- Sistema integrado 
tornando possível a 
gestão completa do 
patrimônio imóvel 
do Estado numa 

única ferramenta. 

Gestão adequada dos 
imóveis do Estado. 

Riscos: Não existe plano 
iniciado para esses 

módulos do projeto. 

2 
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96 SUPPAT Fornecer apoio 
técnico no projeto 

com a empresa 
contratada para 

desenvolvimento do 
SBM-RJ. 

- Melhor 
acompanhamento 
técnico do projeto. 

- O sistema atenderá a 
gestão de bens móveis 

normatizada pelo 
decreto Nº 44.558 

de 2014. 

O sistema atenderia a 
enorme demanda do 
Estado com relação à 

gestão dos bens móveis. 
Riscos: A não conclusão 
do projeto acarretará na 

dificuldade dos órgãos em 
cumprir o decreto. A 

gestão dos bens móveis e 
a prestação de contas são 
precárias devido à falta de 
um sistema que atenda o 
decreto 44558 de 2014. 

1 

97 SUPPAT Implantar o SBM-RJ. - Implantação com 
menor esforço. 

- Sistema em 
produção num 

curto prazo. 

É preciso ter um plano bem 
elaborado de implantação. 

Riscos: Falha na implantação 
do sistema. Problemas sérios 
de implantação que inviabil. 

a utiliz. do sistema no curto e 
médio prazo. 

1 

98 SUPPAT Realizar suporte, 
melhorias corretivas 

e evolutivas do 
SBM-RJ. 

- Rápida resposta de 
eventuais falhas do 

sistema. 

- Evolução do sistema 
para melhor atender 

a gestão dos bens 
móveis. 

O sistema atenderá todo o 
Estado, necessit. de suporte 

especializado. Também 
existem melhorias 

identificadas após o levant.. 
Riscos: Falta de estrutura 

básica de suporte para 
atender as demandas do 

Estado. Demora na resposta 
dos chamados. Falhas, atrasos 

e inexistência de desenv. de 
melhorias na ferramenta. 

2 

99 SUPPAT Desenvolver Portal 
de Redes da 

Subsecretária de 
Gestão. / ou / 

Migração do portal 
existente no 

PRODERJ. 

- Total controle do 
suporte e das 

melhorias evolutivas 
e corretivas do portal. 

O contato com o PRODERJ, 
responsável pelo portal, é 
difícil e a resposta morosa. 
Riscos: A continuação do 

contato via PRODERJ 
dificultará o trabalho de 
integração que as redes 

permitem. Falta de 
manutenção do portal. 

Interface atual é de difícil 
alteração por falta de 

comunicação. 

2 

100 SUPPAT Realizar suporte, 
melhorias corretivas 

e evolutivas do 
Portal de Redes. 

- Melhor interação 
entre os integrantes 
das redes. 

- Rápida resposta de 
eventuais falhas do 
portal. 

Existem melhorias 
identificadas para melhorar 

a integração dos 
participantes das redes. 
Riscos: Não desenv. ou 

migração do portal. A falta 
de manut. e rápida resposta 

às demandas trariam os 
mesmos problemas 
enfrentados com o 

PRODERJ. 

3 
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DEMANDAS NOVAS APÓS A REVISÃO 
 

ID ÁREA NECESSIDADE BENEFÍCIOS JUSTIFICATIVA/RISCOS PRIORI-
DADE 

101 SATI 
(SITI) 

Aquisição da solução 
Oracle Exadata Storage 

Cells. 

Expansão no espaço de 
armazenamento de dados 
para os sistemas da SEFAZ 
que utilizam a plataforma 

Oracle Exadata. 

O equipamento atual 
necessita da expansão para 

continuar provendo um 
ambiente de alta 

disponibilidade para os 
sistemas nele instalados. O 
risco de não atender esta 

premissa aumenta frente à 
chegada dos novos sistemas, 

cuja demanda de 
armazenamento de dados é 

ainda mais agressiva. 

1 

102 SATI 
(SITI) 

Aquisição de solução 
e/ou contratação de 

serviço/recursos para 
análise de 

vulnerabilidades. 

Melhor conhecimento das 
vulnerabilidades do 

ambiente para a imediata 
solução. 

Controle dos riscos 
corporativos/TI e atuação 

proativa na solução de 
problemas de segurança. 

2  

 

103 SATI 
(SITI) 

Aquisição de solução 
e/ou contratação de 

serviço/recursos para Big 
Data. 

Armazenamento e extração 
de informações 

estruturadas ou não para o 
negócio. 

Velocidade de acesso, 
performance, volume 

controlado e variedade de 
informações. 

1 

104 SATI 
(SITI) 

Alinhamento das 
demandas de 

licenciamento com a 
Oracle na modalidade de 

ULA. 

Redução de custo e melhor 
controle das licenças. 

Economicidade no 
alinhamento de 

licenciamentos de 
produtos/serviços Oracle. 

2 

105 SATI 
(SITI) 

Aquisição de solução de 
switches de borda. 

Atualização do parque 
(inspetorias e secretaria), 

performance e melhor 
velocidade de acesso do 

usuário. 

Adequação da tecnologia 
visando a melhor 

padronização de mercado. 

3 

106 SATI 
(SITI) 

Implantação de 
ferramenta para 

automação de cargas de 
trabalho na operação de 

TI. 

Controle de rotinas e 
atuação proativa na área de 

Produção. 

Automação de rotinas através 
de fluxos integrados. 

3 

107 SATI 
(SPC) 

Adquirir e/ou contratar 
ferramentas para 

gerência de portfólio e 
recursos. 

Gerencia do portfólio e 
recursos de maneira mais 

precisa e adequada. 

Mais de 200 demandas no 
Backlog, mais de 58 projetos 
em andamento. Mais de 120 

recursos para alocar e 
controlar nos projetos. 

1 
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108 SATI 
(SSA) 

Reavaliar e otimizar os 
Bancos de Dados. 

Rever a distribuição e 
configuração dos Bancos de 

Dados, seus schemas e 
aplicações associadas, 

otimizando sua utilização 
em linha com a evolução 

das necessidades de negócio 
da SEFAZ-RJ. 

Otimizar a performance, 
disponib., confiabil. e 

integridade dos bancos de 
dados. Em destaque, o banco 

SEF01P, cuja utiliz. vem 
aumentando devido às 

aplicações críticas, transações 
e volume de dados 

manipulados neste banco. 

1 

109 SUBGEP Contratar manutenção 
para o SIGRH. 

Evolução no processamento 
da folha de pagamento de 

forma suportada. 

Manutenções corretivas e 
evolutivas no sistema SIGRH. 

1  

 

110 SATI 
(SPC) 

Contratação de recursos 
para atendimento das 
demandas analíticas, 

estratégicas e de 
integração das áreas 

técnica e de negócio da 
SEFAZ. 

Melhorar os recursos de 
análises estratégicas, 
elaboração de malhas 

fiscais, integração de dados 
interdepartamentais, carga 
de documentos eletrônicos, 

dentre outros, além da 
manutenção do ambiente 

informacional. 

Aumentar a equipe de BI para 
suportar as áreas técnica e de 
negócio da SEFAZ, bem como 
o ambiente e estrutura atuais. 

1 

111 SATI 
(SPC) 

Contratação de recursos 
para realização de testes 

funcionais manuais 
/automatizados. 

Melhorar a disponibilidade e 
atendimento dos sistemas 

que demandam testes para 
a Equipe de Qualidade. 

Encorpar a Equipe de 
Qualidade para suportar a 

quantidade de tarefas 
demandadas pelos novos e 

antigos sistemas SATI. 

1 

112 SATI 
(SPC) 

Contratação de serviços 
- instalação, 

configuração, suporte e 
treinamentos - para 

utilizarmos a ferramenta 
JIRA em Gestão de 

Projetos. 

Melhor cooperação e gestão 
entre desenvolvimento, 

projetos e sistemas. 

Melhorar e padronizar a 
gestão relacionada ao 

conceito DevOps. 

1 

113 SATI 
(SPC) 

Mais recursos para o 
Escritório de Projetos 

(Administradores). 

Adequar as funções de EP 
melhor, aumentando a 

produtividade. 

Mais de 200 demandas no 
Backlog, mais de 58 projetos 

em andamento. 

1 

114 SATI 
(SPC) 

Aquisição de ferramenta 
de estatística/mineração 

de dados com 
treinamento da equipe 

de BI 

Viabilizar análises 
estatísticas de dados para 

contribuir com a 
fiscalização, identificação de 

perfis e comportamentos 
duvidosos, tendências, 
construção de malhas 
fiscais, dentre outros. 

Capacitar a equipe técnica 
para implementação e 

manutenção adequada da 
tecnologia segundo as boas 

práticas. 

Sem uma ferramenta 
adequada, além de dificultar 

esse tipo de análise/atividade, 
em alguns casos pode ser 

inviável computacionalmente 
realizar a varredura dos dados 
e/ou aplicação dos algoritmos 
em tempo hábil. Subutilização 
da ferramenta, má aplicação 

da tecnologia, gestão e 
manutenção em desacordo 

com as boas práticas. 

3  

115 SATI 
(SPC) 

Contratação de 
consultoria de 

Governança de TI. 

Segurança no alinhamento 
das iniciativas da SATI com o 
plano estratégico da SEFAZ. 

Fomentar a revisão da 
Governança de TI frente às 

melhores práticas do 
mercado. 

3 
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116 SATI 
(SPC) 

Treinamento de Big Data 
(técnicas, boas práticas 

de construção e 
manutenção, bem como 

na 
ferramenta/tecnologia 

que venha a ser 
adquirida). 

Capacitar a equipe técnica 
para implementação e 

manutenção adequada da 
tecnologia, segundo as boas 

práticas. 

Subutilização da ferramenta, 
má aplicação da tecnologia, 

gestão e manutenção em 
desacordo com as boas 

práticas. 

3 

117 SATI 
(SPC) 

Aquisição de soluções 
e/ou contratação de 

serviços para a 
Qualidade em TI. 

Centralização da elaboração 
dos casos de testes e 

relatórios de execução dos 
testes, realização dos testes 

automatizados utilizando 
Ruby + Cucumber, 

implementação dos testes 
contínuos dentro da 
integração contínua, 

realização dos testes de 
performance dos sistemas 

com mais eficácia. 

Necessidade de ferramenta 
especializada para a criação e 
execução dos casos de testes 

funcionais, capacitação da 
equipe para utilização do 

framework Cucumber, para 
utilização do Jenkins nos 
testes contínuos e para a 

realização de testes de 
performance. 

2 

118 SSER Implementar sistema 
Fisco Fácil (FASE 2). 

(CONCLUÍDO) 

Maior percepção de 
presença e controle da 

SEFAZ RJ, diminuição das 
omissões de entregas de 
declarações, declarações 

entregues com maior 
compatibilidade com a 

realidade, cobrança 
abrangente, tempestiva e 
sem utilização de mão de 

obra humana e aumento da 
arrecadação. 

Mudança na forma de 
relacionamento entre a 

administração e o 
contribuinte, com 

implementação de processo 
automatizado de 

relacionamento com o sujeito 
passivo de modo que este 

possa se regularizar por meio 
de iniciativa própria. 

1 

119 SSER Acompanhamento e 
controle de incentivos 

fiscais. 

Estabelecer procedimento 
uniforme, simplificado, 

informatizado e factível, que 
permita a Administração 

Fazendária obter e 
gerenciar, de forma 

eficiente, informações sobre 
enquadramento e 

desenquadramento de 
contribuintes em benefícios 

fiscais. 

Reduzir o prazo para análise 
de enquadramento, reduzir o 
número de enquadramentos 
indevidos, desburocratizar o 

trabalho das repartições 
fiscais, viabilizar o controle 

periódico de fruição, 
possibilitar a extração de 

relatórios de contribuintes 
enquadrados e 

desenquadrados. 

2  

120 SSER Implementar sistema 
Fisco Fácil (FASES 3 a 5). 

Maior percepção de 
presença e controle da 

SEFAZ RJ, diminuição das 
omissões de entregas de 
declarações, declarações 

entregues com maior 
compatibilidade com a 

realidade, cobrança 
abrangente, tempestiva e 
sem utilização de mão de 

obra humana e aumento da 
Arrecadação. 

Mudança na forma de 
relacionamento entre a 

administração e o 
contribuinte, com 

implementação de processo 
automatizado de 

relacionamento com o sujeito 
passivo de modo que este 

possa se regularizar por meio 
de iniciativa própria. 

1 
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121 SSER Implementar sistema 
Fisco Fácil (FASES 6 a 9). 

Maior percepção de 
presença e controle da 

SEFAZ RJ, diminuição das 
omissões de entregas de 
declarações, declarações 

entregues com maior 
compatibilidade com a 

realidade, cobrança 
abrangente, tempestiva e 
sem utilização de mão de 

obra humana e aumento da 
Arrecadação. 

Mudança na forma de 
relacionamento entre a 

administração e o 
contribuinte, com 

implementação de processo 
automatizado de 

relacionamento com o sujeito 
passivo de modo que este 

possa se regularizar por meio 
de iniciativa própria. 

1  

122 SUBFIN Adequar o Sistema de 
Operação de Créditos 
(SOC) ao Regime de 
Recuperação Fiscal 

(RRF). 

Acompanhar o Plano de 
Recuperação Fiscal do 
Estado, no tocante a 

execução das operações de 
crédito incluídas no mesmo, 

bem como promover a 
transparência do mesmo, 

através de controle de 
saldos e emissão de 
relatórios gerenciais. 

Adaptar o sistema SOC às 
modificações impostas pela 
adesão e homologação do 

RRF, possibilitando a 
transferência de parcelas 
vencidas e não pagas das 

operações incluídas no plano 
para uma nova operação 

cadastrada junto à STN para 
controle específico dos saldos 
provenientes da execução do 

regime. 

1  

123 SUBGEP Migração do SIGRH do 
mainframe para o Super 

Cluster. 
(CONCLUÍDO) 

Maior estabilidade e melhor 
desempenho no SIGRH. 
Redução do tempo de 

processamento da Folha. 

Melhor aproveitamento da 
robusta infraestrutura de 

segurança e telecom 
disponível na SEFAZ. 

1 

124 SUPROD Implantar o Sistema 
Eletrônico de 

Informações (SEI). 

Permite cadastrar novos 
eventos em tempo real e 

compartilhamento do 
conhecimento facilitado. 

Promover a eficiência 
administrativa na 

documentação de processos. 

1 

125 SUBPLO Criação do ambiente de 
BI para o SIPLAG. 

Visão ágil e consolidada 
para o órgão central das 

informações providas pelos 
órgãos setoriais. 

Necessidade de consumir 
informações consolidadas. 

2 

126 SSER Ferramenta voltada para 
detecção, investigação e 
prevenção de fraudes. 

Maior eficiência na análise 
de dados e informações, o 
que permite produzir mais 

conhecimento para 
subsidiar a tomada de 
decisão e o combate a 

fraudes fiscais. 

Proporcionar condições para 
o exercício eficaz e eficiente 

das atividades 
desempenhadas no combate 
às fraudes, considerando os 

níveis de sofisticação que são 
praticadas. 

1 

127 SSER Implantação de 
Laboratório de 

Informática Forense – 
Software e Hardware. 

Permitir a coleta de indícios 
de fraudes em sistemas 

informatizados, incluindo a 
análise de e-mails, sistemas 
gerenciais, bases de dados, 

HDs, servidores e etc. 

Permitir a obtenção de 
informações que, em regra, 

são negadas ao fisco, 
podendo ser usadas em 

processo administrativos e 
judiciais. 

1 

128 SUBGEP Sistema informatizado 
para o gerenciamento de 

margem e desconto 
consignável. 

Gerenciamento 
informatizado de margem e 

desconto propiciando 
melhor controle e gestão. 

Gerenciar o desconto em 
margem consignável evitando 

o endividamento excessivo 
em parâmetros definidos pela 

legislação. 

1 
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129 SATI 
(SSA) 

Disponibilizar acesso a 
qualquer cidadão ao 

SIAFE-Rio e ao 
FlexVision. 

Garantir uma maior 
transparência quanto à 

execução do orçamento do 
Estado do Rio de Janeiro, 
permitindo o acesso às 

informações orçamentárias 
do Estado para todos os 

cidadãos. 

Atendimento à lei 7.719 de 09 
de outubro de 2017, que 

dispõe sobre a transparência 
na execução orçamentária do 

Estado do Rio de Janeiro, 
determinando que o Governo 

do Estado disponibilize o 
acesso a qualquer cidadão ao 
sistema Integrado de Gestão 
orçamentária, financeiro e 

contábil – SIAFE RIO, e ainda 
ao programa FlexVision. 

1 

130 SSER Modernização da 
Barreira Fiscal. 

Maior eficiência no controle 
de passagem de veículo de 

carga que ingressam no 
Estado do Rio de Janeiro, 

tendo em vista a 
arrecadação de impostos 

das mercadorias 
transportadas, o controle 

das mercadorias sujeitas ao 
diferencial de alíquota 

consumidor final e educação 
fiscal do contribuinte. 

Suprir o trabalho tradicional 
da fiscalização de trânsito e 

ainda a lacuna 
desenvolvimentista e 

tecnológica na auditoria 
fluminense, abandonando o 
procedimento operacional 

letárgico e burocrático 
vigente, colocando a 

fiscalização de trânsito no 
século 21, através do uso da 

mineração de dados e do 
conceito de dinamismo das 

barreiras fiscais. 

1 

 

i. Timeline das ações a serem realizadas 

Abaixo apresentamos os agrupamentos de entregáveis nos prazos limites estipulados. 
 

Ações de Curto Prazo: 

Prazo limite previsto para as entregas – até 12 meses 

 
 

ID DESCRIÇÃO PRIORIDADE 

12 Contratação de manutenções evolutivas e corretivas no SIAFE-RIO. 1 

13 Adquirir novo Switch Core. 1 

14 Adquirir nova solução para armazenamento (Storage). 1 

15 Adquirir nova solução para proteção (Backup). 1 
16 Renovar ou contratar serviço de circuitos de dados. 1 

17 Renovar ou contratar novos computadores. 1 

18 Regularizar licenciamento da solução VMware. (CONCLUÍDO) 1 
20 Expandir licenciamento da solução Dynatrace. 2 

21 Expandir licenciamento da solução Satellite. (CONCLUÍDO) 1 

22 Adquirir solução para processamento (Blade). 1 
23 Adquirir solução para processamento integrado (Exalogic). 1 

27 Contratar suporte técnico para Hardware Oracle. (CONCLUÍDO) 2 

28 Renovar contrato de Service Desk. (CONCLUÍDO) 1 

29 Renovar manutenção da Sala Cofre. (CONCLUÍDO) 1 

30 Renovar contrato de solução de segurança com balanceamento global e local de carga. 1 

31 Contratar suporte técnico para manutenção dos computadores. 1 

32 Contratar serviços de locação de impressoras. 2 
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34 Adquirir antivírus para servidores e estações de trabalho. 1 

35 Contratar solução de segurança para internet e e-mail. 1 

44 Renovar e/ou contratar suporte técnico em tecnologia Oracle. (CONCLUÍDO) 3 

45 Renovar e/ou contratar serviços especializados Red Hat. (CONCLUÍDO) 1 
53 Renovar e/ou contratar serviços especializados em B.I. (CONCLUÍDO) 3 

59 Identificar e realizar melhorias nos processos da SATI. (CONCLUÍDO) 1 

72 Implementar sistema de Autorregularização / Fisco Fácil. (CONCLUÍDO) 1 

80 Realizar demandas de manutenção evolutivas no sistema SIGA. 1 

81 Realizar demandas de manutenção corretivas no sistema SIGA. 1 

83 Desenvolver e Implantar o portal de compras mais moderno, completo e eficiente. 1 

89 Realizar extração e saneamento da base de dados do SISPAT I. 1 

96 
Fornecer apoio técnico no projeto com a empresa contratada para 
desenvolvimento do SBM-RJ. 

1 

97 Implantar o SBM-RJ. 1 

107 Adquirir e/ou contratar ferramentas para gerência de Portfolio e Recursos. 1 

118 Implementar sistema Fisco Fácil (FASE 2). (CONCLUÍDO) 1 

122 
Adequar o Sistema de Operação de Créditos (SOC) ao Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF). 

1 

123 Migração do SIGRH do mainframe para o Super Cluster. (CONCLUÍDO) 1 

 

Ações de Médio Prazo: 

Prazo limite previsto para as entregas – até 18 meses 

 
 

ID DESCRIÇÃO PRIORIDADE 

01 Reconstrução e modernização da Intranet. 2 

04 
Disponibilizar informações referentes ao andamento dos processos no Conselho 
de Contribuintes disponíveis aos contribuintes. (CONCLUÍDO) 

2 

06 Sorteio eletrônico de processos em 1ª instância (JRF). 2 

07 
Banco de dados para registros e análises de informações dos atendimentos de 
Ouvidoria. 

2 

08 
Sistema de recomendações (monitorar a aceitação e implementação das 
recomendações feitas pela AGE). 

2 

19 Regularizar licenciamento das soluções Microsoft. 1 

24 Implantar a alta disponibilidade (Site 2). 1 

33 Migrar o Supercluster do prédio do PRODERJ para a SEFAZ. 2 

39 Contratar solução para gestão de privilégios e auditoria. 2 

40 Renovar contrato para Fornecimento de Certificados Digitais. (CONCLUÍDO) 2 

41 Elaborar um Plano de Diretrizes de Segurança de TI (PDSI). 2 

43 
Aumentar a quantidade de pessoal da área de administração de dados, com a 
contratação de 2 analistas pleno/sênior. (CONCLUÍDO) 

2 

46 Renovar e/ou contratar serviços especializados em desenvolvimento JAVA 2 
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50 
Renovar suporte das licenças de uso permanente (expansão Exadata). 
(CONCLUÍDO) 

2 

54 Renovar licenciamento IBM Cognos Business Intelligence. 3 

55 Renovar licenciamento IBM PowerCenter. 3 

57 Implantar ferramenta para entrada única de demandas para a SATI. 2 

60 
Capacitar recursos da área de Qualidade em planejamento e execução de testes 
automatizados. (CONCLUÍDO) 

2 

66 Implementar sistema de Controle dos Autos de Infração. 2 

74 Implementar Portal de Política Fiscal. 2 

76 Implementar Portal do Tesouro. (CONCLUÍDO) 2 

82 Realizar o saneamento da base do SIGA I. 2 

85 
Automatizar as rotinas de construção do Caderno Logístico, com os indicadores 
de logística. 

2 

86 Logística (Sistemas de Apoio Operacional) 2 

87 Realizar suporte e demandas evolutivas aos projetos utilizados no Redmine. 2 

88 Realizar suporte técnico ao SISPAT I. (CONCLUÍDO) 2 

98 Realizar suporte, melhorias corretivas e evolutivas do SBM-RJ. 2 

99 
Desenvolver Portal de Redes da Subsecretária de Gestão. / ou / Migração do 
portal existente no PRODERJ. 

2 

101 Aquisição da solução Oracle Exadata Storage Cells. 1 

102 
Aquisição de solução e/ou contratação de serviço/recursos para análise de 
vulnerabilidades. 

2 

103 Aquisição de solução e/ou contratação de serviço/recursos para Big Data. 1 

109 Contratar manutenção para o SIGRH. 1 

110 
Contratação de recursos para atendimento das demandas analíticas, 
estratégicas e de integração das áreas técnica e de negócio da SEFAZ. 

1 

111 
Contratação de recursos para realização de testes funcionais 
manuais/automatizados. 

1 

112 
Contratação de serviços - instalação, configuração, suporte e treinamentos - 
para utilizarmos a ferramenta JIRA em Gestão de Projetos. 

1 

113 Mais recursos para o Escritório de Projetos (Administradores). 1 

117 Aquisição de soluções e/ou contratação de serviços para a Qualidade em TI. 2 

119 Acompanhamento e controle de incentivos fiscais. 2 

120 Implementar sistema Fisco Fácil (FASES 3 a 5). 1 

121 Implementar sistema Fisco Fácil (FASES 6 a 9). 1 

124 Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 1 

125 Criação do ambiente de BI para o SIPLAG. 2 

126 Ferramenta voltada para detecção, investigação e prevenção de fraudes. 1 

127 Implantação de Laboratório de Informática Forense – Software e Hardware. 1 

128 Sistema informatizado para o gerenciamento de margem e desconto consignável. 1 
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Ações de Longo Prazo: 
Prazo limite previsto para as entregas – até 24 meses no limite do PDTI 

 
 

ID DESCRIÇÃO PRIORIDADE 

03 Desenvolver um painel de estudos econômicos automatizado. 3 

09 Sistema de controle dos processos administrativos que ingressam no protocolo da AGE, 
com repositório de documentos e evidências, além de emissão de relatórios. 

2 

10 Implantação e adequações necessárias para o sistema SISPATRI (Convênio). 2 

11 Contratação de consultoria Gartner. 3 

25 Contratar serviço de suporte técnico dos equipamentos de Infra. 2 

26 Aumentar a quantidade de pessoal da área de Infra, com a contratação de 14 
novos analistas. 

3 

36 Aumentar a quantidade de pessoal da área de segurança, com a contratação de 1 
gerente de segurança e 4 analistas de segurança. 

2 

37 Adquirir ferramenta para correlação de LOGs e Eventos. 3 

38 Contratar serviço especializado de consultoria em segurança. 3 

42 Definir e implantar políticas de Governança de Dados (tempo de retenção da 
informação). 

2 

47 Contratar expansão da plataforma de integração de mensageria. 3 

56 Capacitar recursos da SATI em Ponto de função. 3 
58 Implantar ferramenta para controle das atividades da SATI. 3 

61 Capacitar recursos da área de Planej. em MS Project e Gerenciamento de projetos. 2 

62 Atualizar versão do Project e EPM para 2016 (Atualmente é a versão 2010). 3 

63 Atualizar versão do wiki, atual repositório de documentação da SATI ou buscar 
nossa ferramenta com esse propósito. 

3 

64 Contratar licenciamento de ferramenta WBS que tenha integração com MS Project. 3 

67 Implementar sistema para atendimento à Lei 7224 (Pagamento Online de IPVA). 1 

68 Implementar sistema para Emissão da GRD. 2 

69 Realizar adequações devido à alteração do banco arrecadador do Estado do RJ. 2 

70 Implementar sistema de Gestão Tributária. 1 

71 Implementar sistema de Processo Administrativo Tributário Eletrônico. 1 

84 Desenvolver e Implantar o novo Sistema Integrado de Gestão de Aquisições II. 2 

90 Realizar desenvolvimento do módulo de Cadastro do SISPAT II. 1 

91 Realizar migração da base de dados do SISPAT I para o SISPAT II. 2 

92 Realizar suporte, melhorias corretivas e evolutivas do módulo de Cadastro do SISPAT II. 2 

93 Realizar desenvolvimento do módulo de Administração Geral do Sistema SISPAT II. 1 

94 Realizar desenvolvimento do módulo de Cobrança do SISPAT II. 1 

95 Realizar desenvolvimento dos módulos restantes do SISPAT II. 2 

104 Alinhamento das demandas de licenciamento com a Oracle na modalidade de ULA. 2 

105 Aquisição de solução de switches de borda. 3 

106 Implantação de ferramenta para autom de cargas de trabalho na operação de TI. 3 

108 Reavaliar e otimizar os Bancos de Dados. 1 

114 
Aquisição de ferramenta de estatística/mineração de dados com treinamento da 
equipe BI. 

3 
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115 Contratação de consultoria de Governança de TI. 3 

116 
Treinamento de Big Data (técnicas, boas práticas de construção e manutenção, bem 
como na ferramenta/tecnologia que venha a ser adquirida). 

3 

129 Disponibilizar acesso a qualquer cidadão ao SIAFE-Rio e ao FlexVision. 1 

130 Modernização da Barreira Fiscal. 1 
 

Ações de tratamento contínuo: 

Não associadas a um prazo 

 
 

ID DESCRIÇÃO PRIORIDADE 

02 Realizar demandas corretivas e evolutivas nos sistemas já existentes da área (ASCOM). 1 

05 Realizar demandas corretivas e evolutivas nos sistemas já existentes da área (CC). 1 

52 
Realizar demandas corretivas e evolutivas nos sistemas já existentes da área 
(SATI). 

1 

65 Realizar demandas corretivas e evolutivas nos sistemas já existentes da área (EFAZ-RJ). 1 

73 Realizar demandas corretivas e evolutivas nos sistemas já existentes da área (SSER). 1 

75 Realizar demandas corretivas e evolutivas nos sistemas já existentes da área (SUPOF). 1 

77 Realizar demandas corretivas e evolutivas nos sistemas já existentes da área (SUBFIN). 1 

78 
Realizar demandas corretivas e evolutivas nos sistemas já existentes da área 
(SUBPLO). 

1 

79 
Realizar demandas corretivas e evolutivas nos sistemas já existentes da área 
(SUBGEP). 

1 

100 Realizar suporte, melhorias corretivas e evolutivas do Portal de Redes. 3 

 

 

 

  

CURTO PRAZO - até 12 meses 
 

Total de Entregas Previstas: 34 
 

MÉDIO PRAZO - até 18 meses 
 

Total de Entregas Previstas: 43 

LONGO PRAZO - até 24 meses 
 

Total de Entregas Previstas: 37 

JAN/17 DEZ/17 JUN/18 DEZ/18 
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j. Quadro resumo por Área 

 
 

ÁREA TOTAL 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASCOM) 02 

ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS (ASSESTR) 01 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES (CC) 02 

OUVIDORIA TRIBUTÁRIA DA SEFAZ (OUVTRIB) 01 

AUDITORIA GERAL DO ESTADO (AGE) 02 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO (CGE) 01 

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SATI) 67 

ESCOLA FAZENDÁRIA (EFAZ-RJ) 01 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA (SSER) 16 

SUBSECRETARIA DE FAZENDA DE POLÍTICA FISCAL (SUPOF) 02 

SUBSECRETARIA DE FINANÇAS (SUBFIN) 03 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (SUBPLO) 02 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SUBGEP) 05 

SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA (SUPLOG) 07 

SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO (SUPPAT) 14 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO PROCESSO DIGITAL (SUPROD) 01 

TOTAL: 127 

 

k. Quadro resumo por Classificação 

 
 

PRIORIDADE TOTAL 

Prioridade 1 62 

Prioridade 2 44 

Prioridade 3 21 

TOTAL: 127 
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8 Fatores críticos para a implantação do PDTI 

Os fatores críticos de sucesso são premissas assumidas que devem ser obrigatoriamente atendidas 
para a implementação do PDTI. 

Foram identificadas as seguintes condicionantes para o sucesso da implantação satisfatória deste 
PDTI: 

a) Apoio da alta administração da SEFAZ; 

b) Alinhamento das ações de TI ao PDTI; 

c) Disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, de ferramentas de suporte e apoio ao 
negócio inerente à SATI, da clara definição e eficientes processos de gestão e governança e TI 
e de recursos humanos; 

d) Monitoramento e controle periódico e estruturado das iniciativas e projetos de TI; 

e) Divulgação institucional das ações e projetos de TI; 

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

g) Criação de um Grupo de Especial de Implantação do PDTI visando a gestão, implantação e 
avaliação das ações estabelecidas; 

h) Comprometimento do Grupo de Especial de Implantação do PDTI com as atribuições inerentes 
a implantação e acompanhamento das ações de TI; 

i) Ausência de profissionais qualificados para a gestão dos projetos relacionados aos sistemas de 
TI. 

 

9 Processo de Manutenção do PDTI 

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 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 SATI, tendo como base a identificação do cenário atual e a apresentação do 
cenário desejado com relação às nossas entregas e à qualidade das mesmas. 

Este PDTI 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: 
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Aprovado o presente Plano Diretor de Tecnologia pelas áreas de negócio da SEFAZ, caberá ao 
Comitê Especial de Implantação do PDTI a estruturação das iniciativas previstas no presente 
documento na forma de Portfólios, Programas e Projetos, referenciada no item c do item 3 - 
METODOLOGIA APLICADA. 

Nível Estratégico 

Nível Tático 
Operacional 

Nível 
Operacional 

Comitê 
Estratégico de TI 

Comitê Especial de 
Implantação do PDTI 

Unidades administrativas envolvidas 
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A próxima etapa a ser implementada é o estabelecimento de indicadores de resultados para avaliar 
os resultados obtidos com as ações de TI estabelecidas neste PDTI, na forma em que se possam 
medir os resultados alcançados e seus respectivos impactos nas diversas áreas de negócio SEFAZ. 

Neste sentido, de forma mais ampla, destacamos os principais processos a serem considerados: 

Avaliação de desempenho; 

 Comparação do desempenho real com os objetivos, desafios, metas e projetos 
estabelecidos; 

 Análise dos desvios dos objetivos, desafios, metas e projetos estabelecidos; 

 Tomada de ação corretiva a partir das análises realizadas; 

 Acompanhamento para avaliar a eficiência da ação corretiva; 

 Adição de informações ao processo de planejamento para desenvolvimento dos ciclos 
futuros. 
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10 Conclusão 

A SATI, como órgão responsável por atividade de natureza não finalística, de forma autônoma, não é 
capaz de gerar resultados positivos para os negócios e garantir o alcance dos objetivos estratégicos 
da SEFAZ-RJ. 

Para que as ações idealizadas pela SATI se tornem efetivas, imprescindível que estejam alinhadas aos 
objetivos estratégicos da Instituição, em consonância com os novos rumos da TI. A não observação 
desse alinhamento e de um planejamento condizente às novas tecnologias empregadas incorre no 
risco de implementar soluções inadequadas, de difícil continuidade. 

Com vistas a alcançar efetividade nos resultados, é de fundamental importância traduzir os objetivos 
estratégicos da SEFAZ-RJ em objetivos operacionais, na forma como apresentado neste plano, para 
assim, estabelecer metas e ações de TI alinhadas para o alcance desses objetivos. 

Neste documento, buscou-se como ponto de chegada atender aos objetivos estratégicos desta 
SEFAZ-RJ, adotando-se as melhores práticas preconizadas e as recomendações de órgãos de controle. 

Assim, uma vez concebido e formalizado, o PDTI 2017-2018 deverá se constituir num dos 
importantes instrumentos de gestão e norteador das decisões da área de TI na SEFAZ-RJ. 

Finalmente, tão importante quanto à concepção e suas atualizações periódicas, torna-se imperativo 
que o PDTI seja continuamente monitorado na sua execução, a fim de que, por meio da mensuração 
dos indicadores, seja possível visualizar de forma atualizada e precisa a evolução do cumprimento da 
missão institucional da área de TI. 


