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TERMOS E ABREVIAÇÕES 

Abaixo são apresentadas algumas expressões de TIC contidas neste PDTIC. 

TERMO DEFINIÇÃO 

ABNT Associação Brasileira de Normas e Técnicas. 

Análise SWOT 

Ferramenta usada para análise de cenários (ou análise de ambiente), sendo 
utilizada como base na gestão e planejamento estratégico de uma 
corporação ou empresa. É um sistema simples para verificar a posição 
estratégica da empresa no ambiente em questão. 

Atividade Maior unidade ou parte dentro de um projeto. 

Comitê Estratégico de 
Tecnologia da Informação 

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. Elas são 
fortemente focadas nos controles e menos na execução. Essas práticas 
ajudam a otimizar os investimentos em TI, assegurar a entrega dos serviços 
e prover métricas. 

EqEPDTIC Equipe de elaboração do PDTIC 

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

Negócio Atividade fim de uma organização. 

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

PMI Project Management Institute. 

PPA Plano Plurianual. 

Project Management Body 
of Knowledge (Guia 
PMBOK, 6ª Edição). 

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

Projeto 

Segundo o PMBOK: “Um projeto é um esforço temporário empreendido 
para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Os projetos e as 
operações diferem, principalmente, no fato de que os projetos são 
temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e 
repetitivas. 

Requisito Condição para se alcançar determinado fim. 

SEFAZ-RJ Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 

SISP Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação. 

TCE-RJ Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Tecnologia da Informação 
Os recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar 
informações. 

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Tabela 1 - Termos e abreviações   
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 REFERÊNCIA 

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

conceitos, boas práticas e normas aplicáveis à melhor condução dos processos de governança em TIC, 

conforme abaixo descritos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Instrução Normativa SGD 01/2019  

Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos 
e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder 
Executivo Federal. 

Guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) – 6º Edição 

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

O novo modelo de contratação de soluções de TI pela administração pública/Augusto Sherman Cavalcanti (2015) 

Esta publicação propõe ajudar os gestores públicos a planejar as contratações econômicas, qualitativas, seguras e 
legais, na área de TIC. 

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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Plano de Recuperação Fiscal 

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

  Framework COBIT 5 

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

 ITIL V4 Atualização 2019 

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

 ISO 27002:2013 

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

 Manual de gestão de riscos do TCU 2018 

O manual é instrumento de suporte para a concepção, a implementação, o monitoramento e a melhoria contínua 
da gestão de riscos. 

 ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009 

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

 ABNT NBR ISO/IEC 20.000-1:2011 

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

TADAT 

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

DR18 MD-GEFIS 

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

Tabela 2 - Documentos de referência   
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DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS DO PDTIC 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) foi instituído no âmbito 

do Poder Executivo da administração pública estadual direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro 

pela Resolução SECCG Nº 53, de 06 de agosto de 2019. O Plano é um instrumento de 

planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

e deve atender as necessidades da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro pelo período 

de dois anos. 

Segundo Cavalcanti (2015), 

O PDTI tem função de complementar o planejamento estratégico da 
organização, declarar os objetivos e as iniciativas estratégicas da área de TI, 
alinhar soluções de Tecnologia da Informação com as metas dos negócios da 
organização, identificar oportunidades de Soluções de Tecnologia da 
Informação para aprimorar os negócios da organização, além de definir os 
planos de TI de curto, médio e longo prazo. 

A elaboração do Plano Diretor na SEFAZ-RJ é um processo evolutivo desde 2017, quando foi 

publicado o primeiro documento. A Governança de TIC, atualmente, está amadurecendo seus 

processos, se atualizando quanto as melhores práticas e monitorando oportunidades de melhoria, 

com a finalidade de agregar valor à organização e entregar serviços de qualidade para toda a 

sociedade.  

O PDTIC vigente no biênio 2019-2020 apontou um norte estratégico, de modo que as 

aquisições de produtos e serviços tenham planejamento financeiro-orçamentário adequado, os 

critérios de prioridades das demandas estejam bem definidos e a gestão dos recursos de TIC esteja 

alinhada aos objetivos estratégicos da SEFAZ-RJ.  

O PDTIC 2021-2022 é o terceiro documento produzido pela SEFAZ-RJ. Conforme IN SGD/ME nº 

01, de 04 de abril de 2019, o plano é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos 

recursos e processos de TIC e tem como objetivos: 

- Promover o posicionamento mais claro e consistente da TIC em relação às demais áreas da 

SEFAZ-RJ; 

- Promover o alinhamento da arquitetura de TIC, sua infraestrutura e aplicações às 

necessidades da SEFAZ-RJ, em termos de presente e futuro; 

- Prover estrutura de processos que possibilite a gestão de riscos e conformidade para a 

continuidade operacional;  

- Promover a implantação e melhoria dos processos operacionais e de gestão necessários para 

atender aos serviços de TIC disponibilizados para a SEFAZ-RJ e para toda a sociedade; e 

- Reforçar a estruturação do quadro próprio de pessoal, gerência e governança de TIC. 
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Em uma sociedade, as operações e estratégias chaves das organizações dependem cada vez 

mais da área de TIC. Dessa forma, a área de TIC deixa de ser um mero suporte para a organização 

passando a ser estratégica para o negócio, apoiando fortemente o direcionamento futuro da 

organização. 

ABRANGÊNCIA 

A estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, representada 

no Anexo I deste plano, está consolidada no Decreto n° 46.628, de 03 de abril de 2019, atualizada 

pelo Decreto 47.137, de 24 de junho de 2020. 

O presente plano abrange o Gabinete do Secretário, as Subsecretarias e órgãos colegiados da 

estrutura da Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro, conforme listado abaixo, 

excluindo-se as entidades vinculadas, com o intuito de alinhar as soluções de TIC com os objetivos 

estratégicos da instituição e identificar oportunidades para aprimorar os processos de negócio. 

 Gabinete do Secretário 

 Subsecretaria Geral de Fazenda 

 Subsecretaria de Tecnologia 

 Subsecretaria de Estado de Receita 

 Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado 

 Subsecretaria de Finanças 

 Subsecretaria de Fazenda de Política Fiscal 

 Subsecretaria de Política Econômica-Tributária 

 Subsecretaria de Assuntos Jurídicos 

 Subsecretaria de Controle Interno 

 Subsecretaria de Administração 

 Órgãos Colegiados 

As entidades vinculadas são: Companhia Fluminense de Securitização (CFSEC), Fundo Único de 

Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RIOPREVIDÊNCIA) e Fundação de Previdência 

Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPREV). 
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PERÍODO DE VIGÊNCIA E DE REVISÃO 

Conforme inciso III, do art. 5º da Resolução SECCG nº 53, de 06 de agosto de 2019, o período 

de validade do PDTIC é de dois anos e o período de revisão é anual. Este PDTIC tem o início da sua 

vigência em 01 de janeiro de 2021 e o término em 31 de dezembro de 2022. 

O processo de revisão se iniciará trinta dias antes da data de revisão e envolverá as seguintes 

atividades a serem realizadas pela equipe de acompanhamento e monitoramento do PDTIC: 

 Levantamento de novas necessidades das áreas de negócio da SEFAZ RJ; 

 Levantamento de novas necessidades da área de TIC; 

 Estudo de viabilidade das novas necessidades; 

 Atualização e emissão do plano revisado. 

A revisão anual será de responsabilidade da Assessoria de Planejamento e Governança da 

Subsecretaria de Tecnologia, que deverá iniciar o processo e provocar as demais áreas para 

levantamento das informações, atualizações de demandas e avaliação dos resultados. 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PDTIC 

A Resolução SEFAZ n° 174, de 17 de setembro de 2020, instituiu a comissão de elaboração do 

PDTIC. A Equipe de Elaboração do PDTIC (EqEPDTIC) é composta pelos seguintes servidores: 

 Representante da Subsecretaria Geral de Fazenda: 

João Roberto Cardoso 

 Representantes da Subsecretaria de Tecnologia: 

Bernardo Bruno Marques 

Diego Carvalho Santana 

Gabriel Mac-Dowell Blum 

 Representante da Subsecretaria de Estado de Receita: 

Sérgio Maurício Diniz Festas 

 Para fins de acompanhamento da execução desse plano, compete à Subsecretaria de 

Tecnologia o controle e monitoramento das metas e ações elencadas. 
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METODOLOGIA 

A metodologia aplicada na elaboração deste PDTIC é baseada na Resolução SECCG N° 53, de 06 

de agosto de 2019, que organiza o PDTIC em quatro fases: preparação, diagnóstico, planejamento, 

e controle e monitoramento.  

A fase de diagnóstico começou com a avaliação dos aspectos referente ao PDTIC 2019-2020. Foram 

levantados relatórios com informações junto às diversas superintendências, documentos esses que 

subsidiam esse plano e auxiliam no processo de avaliação dos resultados e identificação de 

oportunidades de melhoria. Ainda nesse processo, percebeu-se a necessidade de atualização de algumas 

informações, revisão de alguns processos, além da estruturação de procedimentos de conformidade.  

A fase de planejamento se beneficiou da fase anterior, que contribuiu para a avaliação das 

ações que serão realizadas. Desta forma, temos uma direção a seguir, os objetivos bem definidos, 

um melhor entendimento dos processos da organização e os resultados a serem alcançados.    

O controle e o monitoramento têm como objetivo verificar o progresso do plano.  O cotejo entre os 

resultados alcançados e as metas estabelecidas serve para a reavaliação do trabalho, atualização dos 

critérios de priorização e identificação de possíveis desvios, permitindo uma correção tempestiva. 

A metodologia tem a finalidade de aprimorar os processos de forma contínua e a eficiência da 

gestão dos recursos públicos, entregando serviço público de qualidade para a sociedade. 

ALINHAMENTO DO PLANO COM AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E 
ESTRATÉGIAS DA ORGANIZAÇÃO 

A Secretaria de Estado de Fazenda definiu três pilares estratégicos: no curto prazo, o primeiro é 

garantir o equilíbrio das contas de 2020.  O segundo é reforçar a conformidade, de modo a 

fortalecer a fiscalização tributária. Neste intuito, deverão ser adotadas medidas com o objetivo de 

reduzir riscos jurídico-institucionais no tocante à gestão de contratos e pessoas. O terceiro pilar é 

a construção do futuro, baseada em simplificar a vida do contribuinte, aumentar a arrecadação e 

dar competitividade para a economia voltar a crescer. 

No Plano Plurianual vigente no período de 2020 a 2023, a SEFAZ possui 5 (cinco) programas 

vinculados à sua unidade de planejamento: 

 0434 – Gestão do patrimônio imóvel; 

 0435 – Modernização tecnológica; 

 0473 – Gestão tributária; 

 0476 – Gestão de pessoas no setor público; e  

 0482 – Modernização da gestão fazendária, orçamentária, financeira e contábil. 
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O programa de Modernização tecnológica (0435) tem como objetivo específico desenvolver e 

implementar iniciativas ligadas ao uso estratégico de TIC como elemento de modernização da 

gestão pública. O programa Gestão tributária (0473) tem como objetivo aperfeiçoar os 

instrumentos de arrecadação e fiscalização tributária. 

0435 - 
Modernização 
tecnológica 

Ação: Desenvolvimento 
e Inovação em 
Tecnologia Digital 

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

Ação: Gestão de TIC 

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

0473 - 
Gestão 
tributária 

Ação: Modernização da 
Receita Estadual 

Finalidade: Melhorar a eficiência operacional da 
Receita Estadual a partir de soluções em tecnologia 
da informação específicas. 

Ação: Modernização 
Fazendária de 
Processos, Aplicações, 
Infraestrutura e 
Serviços 

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

Ação: Promoção da 
Transparência Fiscal 

Finalidade: Promover acesso às informações fiscais 
de forma integral e compreensível ao cidadão em 
geral. 

Tabela 3 - Programas PPA  
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Os objetivos estratégicos de TIC estão alinhados, principalmente, a estes programas. 

Figura 1 - Alinhamento dos Objetivos Estratégicos  

 

• OE3 - Garantir a eficácia da Segurança da Informação 

• OE6 - Implantar e adotar prática DevOps 

Finalidade 01: Prover entregas à sociedade com soluções tecnológicas de 
qualidade e sustentabilidade 

• OE1 - Aprimorar as práticas de Gestão e Governança de TIC  

• OE2 - Assegurar a eficiência da infraestrutura de TIC 

Finalidade 02: Recuperar a capacidade operacional e tecnológica para 
suportar os serviços existentes e demandas institucionais da Secretaria de 
Estado de Fazenda 

• OE2 - Assegurar a eficiência da infraestrutura de TIC 

• OE4 - Disponibilizar serviço em Nuvem (Move to cloud) 

• OE5 - Implantar programa de Governança de Dados 

Finalidade 03: Melhorar a eficiência operacional da Receita Estadual a partir 
de soluções em tecnologia da informação específicas 

• OE2 - Assegurar a eficiência da infraestrutura de TIC 

• OE5 - Implantar programa de Governança de Dados  

Finalidade 04: promover melhorias na capacidade de gestão das atividades 
finalísticas da Secretaria Estadual de Fazenda por meio de investimentos na 
modernização e reestruturação tecnológica de processos de negócio, 
desenvolvimento de aplicações e serviços que possibilitem incremento de 
arrecadação, melhoria da gestão dos recursos e redução de custos 
estruturais 

• OE1 - Aprimorar as práticas de Gestão e Governança de TIC 

• OE3 - Garantir a eficácia da Segurança da Informação 

Finalidade 05: Promover acesso às informações fiscais de forma integral e 
compreensível ao cidadão em geral 
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Os objetivos e metas também estão alinhados com os demais programas contidos no PPA. O 

programa de Gestão de Pessoas (0476), por exemplo, contém a ação Educação continuada na 

Administração Fazendária que vai ao encontro da meta “Prover força de trabalho adequada” 

(M4.2). O programa de Modernização da gestão fazendária, orçamentária, financeira e contábil 

(0482) também tem suas ações em consonância com o objetivo de “Aprimorar as práticas de 

Gestão e Governança de TIC” (OE1).   

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Os atos da Administração Pública devem respeitar os princípios e diretrizes. Além dos 

princípios expressamente previstos na Carta Magna, em seu artigo 37, e dos princípios implícitos 

amplamente difundidos pela doutrina, esse plano destaca os princípios considerados relevantes 

para a boa gestão da coisa pública.  

ID Princípios 

P01 
Eficiência da gestão de recursos TIC e dos processos de trabalho, 
alinhando o planejamento estratégico de TIC às demandas da 
organização. 

P02 
Desenvolvimento profissional da equipe de TIC, estimulando a 
objetividade, o foco e o aprimoramento contínuo, orientado para a 
concretização de resultados. 

P03 
Transparência na gestão de contratos e nas aquisições de produtos e 
serviços de TIC, em conformidade com a legislação aplicável. 

P04 

Os produtos e serviços de TIC devem estar de acordo com as técnicas 
mais atuais, de modo a suportar a organização com qualidade e 
tempestivamente, com o cumprimento dos níveis de serviços 
acordados. 

P05 
A atuação da organização deve estar em conformidade com a 
observância das normas, a governança corporativa e os padrões éticos 
de conduta. 

Tabela 4 - Princípios  

O conjunto de diretrizes é pressuposto da boa governança no serviço público, auxiliando na 

definição das funções da organização, da orientação norteadora das decisões e na prestação de 

contas às partes interessadas. 
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ID Diretrizes 

D01 
A gestão da coisa pública será de forma célere, coordenada e 
eficiente, bem como observará os princípios da moralidade e 
probidade administrativa. 

D02 
Os serviços públicos oferecidos para a sociedade deverão prezar pela 
qualidade, de acordo com as mais atuais tecnologias disponibilizadas. 

D03 
Os atos pautar-se-ão pela transparência, dando-se publicidade e 
garantindo-se o acesso à informação. 

D04 
A contratação de produtos e serviços de TIC será planejada em 
alinhamento com os objetivos, de forma a agregar valor à toda a 
organização. 

Tabela 5 - Diretrizes  

CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS 

Enquanto no biênio anterior ainda se usava outra metodologia, a partir do PDTIC 2021-2022 

está sendo implantada a metodologia GUT. Esta metodologia prevê a classificação de cada 

iniciativa em relação a três dimensões: Gravidade, Urgência e Tendência.  

No contexto da SEFAZ-RJ, as três dimensões foram definidas da seguinte forma: 

 Gravidade - Impacto financeiro, legal, operacional ou outro fator crítico de sucesso para 

os objetivos organizacionais; 

 Urgência – Fator tempo; 

 Tendência – Previsão do resultado, caso nenhuma ação seja tomada. 

Para obter um resultado numérico e posterior classificação das iniciativas, associa-se ao 

impacto em cada dimensão uma nota de 1 a 5 conforme conceitos na tabela abaixo. 

Nota Gravidade Urgência 
Tendência 

(“se nada for feito...”) 

5 Extremamente grave Precisa de ação imediata ... irá piorar rapidamente 

4 Muito grave É urgente 
... irá piorar em pouco 
tempo 

3 Grave O mais rápido possível ... irá piorar 

2 Pouco grave Pouco urgente ... irá piorar a longo prazo 

1 Sem gravidade Pode esperar ... não irá mudar 

Tabela 6 - Matriz GUT  
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O índice da prioridade é o resultado da multiplicação das três notas (G x U x T). Quanto maior o 

número obtido, mais relevante e prioritária é a iniciativa. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

A Subsecretaria de Tecnologia foi instituída pelo Decreto n° 46.628, de 03 de abril de 2019. 

Abaixo segue a estrutura. 

 

Figura 2 - Organograma Subsecretaria de Tecnologia  
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Informação 
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR 

O PDTIC vigente no biênio 2019-2020 enfrentou um ambiente extremamente desafiador. Além 

de todas as dificuldades ordinárias vividas pela administração pública, o ano de 2020 será marcado 

por uma grave crise econômica decorrente das medidas de enfrentamento ao corona vírus. 

Analisando os PDTICs anteriores, referentes aos biênios 2017-2018 e 2019-2020, é possível 

perceber a necessidade de valorização da gestão de TIC na SEFAZ-RJ. A reestruturação 

administrativa, através do Decreto n° 46.628 de 2019, instituiu a Subsecretaria de Gestão e 

Tecnologia, atualmente Subsecretaria de Tecnologia. Entre os principais resultados podemos citar 

as novas contratações buscando a atualização do parque tecnológico; a renovação de contratos de 

serviços de continuidade para a estrutura e manutenção do negócio; a atualização das melhores 

práticas; implantação do sistema de Atendimento Digital; e a migração dos serviços de 

processamento de documentos fiscais eletrônicos para nova solução. 

O PDTIC 2019-2020 em sua versão 4.0, disponibilizada no site da SEFAZ-RJ, reporta os 

resultados referente ao ano de 2019. Comparativamente, temos: 

 

ATENDIMENTOS REALIZADOS:  

 EM 2019 → 39 MIL  
 EM 2020* → 17 MIL  
 

 

ARQUIVOS TRAMITADOS:  

 EM 2019 → 110 MIL  
 EM 2020* → 73 MIL 
 

 

CONTRATOS EM VIGOR   

 EM 2019 → 10 (R$ 42MI) 

 EM 2020* → 16 (R$ 54MI)  
 

 

COLABORADORES  

 EM 2019 → 109 

 EM 2020* → 138 
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PROJETOS/INICIATIVAS   

 EM 2019 → 134  

 EM 2020* → 62 
 
 
 TREINAMENTOS 
 EM 2019 → 161 H 

 EM 2020* → 298 H 

 

 

TICKETS DE SUSTENTAÇÃO 

 EM 2019 → 2.878 

 EM 2020* → 1.059 

 

SEGURANÇA 

 AMEAÇAS DETECTADAS POR EMAIL 
EM 2019 – 115 MIL 
EM 2020 – 8 MIL 

 VÍRUS DETECTADOS EM ENDPOINTS 
EM 2019 – 16 MIL 
EM 2020 – 4 MIL 

 E-MAILS RECEBIDOS 
EM 2019 – 1,2 MI 
EM 2020 – 240 MIL 

 MALWARES BLOQUEADOS NO PROXY 
EM 2019 – 135 
EM 2020 – 55 

 OCORRÊNCIAS DE ATAQUES (BIG-IP) 
EM 2019 – 16 MIL 
EM 2020 – 29 MIL 

 SPAM BLOQUEADOS  
EM 2019 – 185 MIL 
EM 2020 – 136 MIL 

*Informações consideradas até 31/08/2020. 

Em prosseguimento a avaliação dos objetivos alcançados, a análise das metas do PDTIC 2019-

2020, de acordo com as informações levantadas, nos revela que:  

 O objetivo de aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC foi parcialmente atingido. 

Tendo metas atingidas: garantir a conformidade das soluções e práticas; ampliar a 

entrega de valor através de soluções TIC; ampliar controles efetivos; e gerenciar riscos 
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inerentes às atividades de TIC. Ressalta-se que as ações referentes ao gerenciamento 

de recursos humanos precisam ser aprimoradas. 

 O objetivo de prover infraestrutura de TIC mais eficiente está em andamento, com o 

avanço das ações para a atualização do parque tecnológico. Destaca-se que, devido ao 

contingenciamento de recursos as ações para aprimorar os principais serviços de 

comunicação foram remanejadas para os anos seguintes. 

 O objetivo de aprimorar a Segurança da Informação foi parcialmente atingido. No 

entanto, as ações em andamento têm prazo de conclusão para 2021. 

 O objetivo de aperfeiçoar a entrega de soluções de TIC foi atingido parcialmente, sendo 

necessário revisar as ações de treinamento e qualificação dos colaboradores, a gestão 

dos processos internos e o atendimento aos usuários. Destacamos ainda que as ações 

de atualizações de ferramentas de dados têm prazo de conclusão para 2022.   

CONSTRUÇÃO DE OBJETIVOS GERAIS E MATRIZ SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para análise do ambiente interno e externo da 

organização. A partir desta análise que serão definidos os objetivos estratégicos, identificados os 

fatores críticos e estabelecidas as prioridades. Logo, é a partir do resultado dessa análise que se 

desenvolverão as próximas iniciativas desse plano diretor. 

Inicialmente, identificamos no ambiente interno as forças - que representam as vantagens 

competitivas que desejamos reforçar - e as fraquezas - que devemos planejar as ações necessárias 

para corrigi-las ou evitá-las. No ambiente externo, são identificadas as oportunidades – que devem 

ser monitoradas e, conforme o caso, aproveitadas – e as ameaças – que devem ter seus riscos 

contidos e/ou minimizados. 
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Ambiente Interno 

  

Ambiente Externo 

 

Figura 3 - Análise SWOT  

  

FORÇAS 

•Equipe multidisciplinar 
comprometida 

•Fundo especial para 
modernização fazendária 

•Gestão de contratos 
implementada 

•Serviços disponibilizados via 
web aos contribuintes: SEI, 
Fisco Fácil, ITD, entre outros 

•PDTIC estruturado 

•PSI estruturado 

FRAQUEZAS 

•Processo burocrático de 
aquisições 

•Redução do orçamento 
disponível para 
investimento no 
comparativo anual 

•Turnover elevado 

•Quantitativo pessoal 
insuficiente 

OPORTUNIDADES 

• Aumento da demanda da 
sociedade por serviços 
digitais 

• Utilização das novas 
tecnologias no combate à 
sonegação fiscal 

• Atuação integrada entre 
as Fazendas Públicas 

• Capacitação de servidores 

AMEAÇAS 

• Crise econômica 

• Mudança de gestão e 
descontinuidade das 
ações do governo 

• Reaquecimento do setor 
privado pode atrair mão 
de obra especializada 
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A partir do entendimento do ambiente organizacional de TIC e na busca da evolução do 

planejamento e da gestão de TIC, foram construídos os objetivos estratégicos abaixo: 

Figura 4 - Objetivos Estratégicos  

A Subsecretaria de Tecnologia, com vistas a alcançar esses objetivos, trabalha nas seguintes 

frentes: Planejamento e Governança, Infraestrutura, Sistemas, Banco de Dados e Segurança da 

Informação. Cabe ressaltar que não é uma divisão absoluta, as linhas de trabalho se comunicam 

entre si e com as demais áreas de negócio da SEFAZ-RJ para que, de forma multidisciplinar, os 

resultados sejam obtidos e os objetivos sejam alcançados. 

INVENTÁRIO DE RECURSOS DE TIC 

O inventário de recursos registrou os ativos referentes a sistemas e infraestrutura de TIC, a 

banco de dados e a segurança da informação. O inventário está representado nos anexos II a IV 

deste plano.  

  

OE1 – Aprimorar as práticas de Gestão e Governança de TIC 

OE2 – Assegurar a eficiência da infraestrutura de TIC 

OE3 – Garantir a eficácia da Segurança da Informação 

OE4 – Disponilizar serviços na nuvem (Move to cloud) 

OE5 – Implantar programa de Governança de Dados  

OE6 – Implantar e adotar prática DevOps 
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INVENTÁRIO DE NECESSIDADES 

O inventário de necessidades é o último artefato do macroprocesso de diagnóstico. Resulta da 

avaliação do PDTIC, da análise SWOT, da construção dos objetivos e do inventário de recursos.  

O levantamento das necessidades é um importante direcionador para o planejamento das 

metas e ações. É esperado que o cumprimento das necessidades apoie a organização a atingir seus 

objetivos. As necessidades identificadas foram:  

ID NECESSIDADE 

N01 
Prover um departamento de gestão de contratos e planejamento de 

aquisições mais eficiente. 

N02 Reforçar os mecanismos de controle e conformidade. 

N03 
Disponibilizar serviços, manutenções, garantias, licenciamentos e suportes 

para atuar em conformidade, reduzindo os riscos jurídico-institucionais. 

N04 
Manter atualizadas as soluções de proteção de dados e disseminar a Política 

de Segurança da Informação. 

N05 
Aprimorar a gestão de informações, com vistas à valorização do contribuinte e 

a promoção da transparência das contas públicas. 

N06 
Modernizar a infraestrutura de TIC e expandir a capacidade de processamento 

e armazenamento de dados. 

N07 Reestruturar a gestão de pessoal. 

N08 Estruturar um Plano de Continuidade de Negócio. 

Tabela 7 - Inventário de Necessidades  
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PLANO DE METAS E AÇÕES 

O plano de metas e ações decorre da análise SWOT e da construção dos objetivos alinhados 

com o levantamento de necessidades. Consiste na definição das prioridades e, consequente, 

deliberação das metas e ações que serão estabelecidas para alcançar os objetivos. 

OE 1 - Aprimorar as práticas de Gestão e Governança de TIC 

META PLANO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

M1.1 – Assegurar a 

transparência e a 

disponibilidade das 

informações 

A1.1 – Criar processo de 

gerenciamento de arquivos 

digitais 

SUBTEC 2021 

A1.2 – Manter portal com 

informações atualizadas 

sobre os produtos e serviços 

de TIC 

SUBTEC CONTÍNUO 

M1.2 – Alinhar as 

soluções e práticas de TIC 

aos objetivos estratégicos 

da organização 

A1.3 – Contratar serviços 

técnicos especializados de 

pesquisa e aconselhamento 

em gestão de produtos e 

serviços de TIC 

SUBTEC 2021 

M1.3 – Implementar uma 

gestão de pessoal por 

competências 

A1.4 – Mapear atribuições e 

competências de todas as 

funções 

SUBTEC 2021 

A1.5 – Capacitar servidores 

em TIC  
SUBTEC 2022 

M1.4 – Acompanhar e 

monitorar os processos e 

projetos de TIC 

 
 
 
 
 

A1.6 – Reestruturar o 

processo de gerenciamento 

de projetos 

SUBTEC 2021 

A1.7 – Aprimorar as 

ferramentas de gestão de 

demandas 

CSA CONTÍNUO 

A1.8 – Desenvolver sistema 

de indicadores de 

desempenho 

SUBTEC 2022 
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M1.5 – Gerenciar os riscos 

inerentes às atividades 

TIC 

A1.9 – Aprimorar o controle 

de gestão de riscos 
COINFRA CONTÍNUO 

A1.10 – Renovar 

solução/serviços de 

atendimento a usuários para 

demandas de TIC 

SUBTEC 2021 

 

OE 2 - Assegurar a eficiência da infraestrutura de TIC 

META PLANO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

M2.1 – Atualizar e 

incrementar o parque 

tecnológico da 

organização 

A2.1 – Modernizar as 

estações de trabalho 
COINFRA 2021 

A2.2 – Modernizar 

equipamentos de 

armazenamento, 

processamento e proteção 

de dados 

COINFRA 2021 

 A2.3 – Renovar 

licenciamento e ampliação da 

capacidade para solução de 

backup  

COINFRA 2021 

 A2.4 – Atualizar as 

plataformas e contratar 

suporte para as soluções 

Microsoft utilizadas  

COINFRA 2021 

 A2.5 – Manter e aprimorar 

solução de virtualização 
COINFRA 2022 

 A2.6 – Adquirir 

produtos/serviços para 

contingenciamento dos 

serviços de TIC executados 

na Sala Cofre 

COINFRA 2021 

M2.2 – Garantir a A2.7 – Renovar e ampliar SUBTEC 2021 
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continuidade das 

operações de TIC 

solução /serviços para 

armazenamento de dados  

 A2.8 – Manter o suporte 

técnico/licenciamento dos 

produtos adquiridos 

COINFRA CONTÍNUO 

 A2.9 – Renovar solução de 

gestão de impressão 
COINFRA  2021 

 A2.10 – Renovar serviços de 

manutenção da Sala Cofre 
COINFRA  2021 

M2.3 – Aprimorar e 

atualizar os serviços de 

comunicação 

A2.11 – Adquirir nova 

solução de telefonia VOIP 
COINFRA 2022 

 A2.12 –Renovar serviços de 

dados de alta velocidade 
COINFRA 2021 

 A2.13 –Renovar solução de 

rede de comunicações 

privada 

COINFRA 2021 

 A2.14 –Atualizar solução de 

rede Wi-fi 
COINFRA 2022 

 A2.15 –Renovar solução de 

rede de dados corporativos 
COINFRA 2022 

 

OE 3 - Garantir a eficácia da Segurança da Informação 

META PLANO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

M3.1 – Gerenciar a 

informação de acordo 

com as melhores práticas 

A3.1 – Adequar os processos 

em conformidade com a Lei 

Geral de Proteção de Dados 

Pessoais  

SUBTEC 2021 

A3.2 – Aprimorar Política de 

Segurança da Informação 
COSEGIN 2021 

M3.2 – Proteger e 

assegurar a comunicação 

A3.3 – Renovar solução para 

proteção de ameaças 
SUBTEC 2021 
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de dados e de 

informações sistêmicas  

baseadas em Inteligência 

Artificial 

A3.4 – Renovar solução de 

segurança com 

balanceamento de carga, 

gerenciamento de links e 

aceleração de aplicações 

SUBTEC 2021 

A3.5 – Aperfeiçoar 

mecanismos de segurança 

nas redes de dados 

COSEGIN 2021 

M3.3 – Controlar o acesso 

aos recursos de TIC 

A3.6 – Atualizar serviço de 

controle de acesso 
COSEGIN 2021 

M3.4 – Assegurar 

conformidade 

A3.7 – Atualizar Certificados 

Digitais  

COSEGIN/ 

COINFRA 
2021 

 

OE 4 – Disponibilizar serviço na nuvem (Move to cloud) 

META PLANO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

M4.1 – Modernizar a 

infraestrutura de banco 

de dados 

A4.1 – Renovar e ampliar 

solução/serviços para 

armazenamento de dados 

SUBTEC 2022 

A4.2 – Adquirir 

solução/serviços  de nuvem 

para armazenar grande 

volume de dados e executar 

sistemas 

SUBTEC 2022 

M4.2 – Prover força de 

trabalho adequada para 

realização das ações de 

TIC 

A4.3 – Capacitar 

colaboradores nas 

ferramentas adquiridas 
SUBTEC 2022 
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OE 5 - Implementar programa de Governança de Dados 

META PLANO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

M5.1 – Modernizar a 

infraestrutura  

A5.1 – Adquirir ferramenta de 

extração, limpeza e 

transformação de dados 

SUBTEC 2021 

A5.2 – Contratar suporte técnico 

de software e de atualização de 

banco de dados 

SUBTEC 2021 

A5.3 – Adquirir ferramenta Data 

Science 
SUBTEC 2022 

M5.2 – Implementar 

programa de Business 

Intelligence (BI) 

 A5.4 – Construir Armazém de 

Dados (EDW) 
SUBTEC 2022 

A5.5 – Implementar BI 

corporativo 
SUBTEC 2022 

 

OE 6 - Implantar e adotar prática DevOps 

META PLANO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

M6.1 – Otimizar o 

desempenho dos 

projetos e processos 

de TIC 

A6.1 – Prover infraestrutura 

adequada para o 

desenvolvimento de software  

SUBTEC 2021 

A6.2 – Adquirir ferramentas de 

desenvolvimento de software 
SUBTEC 2021 

A6.3 – Estruturar o 

monitoramento e o controle 

através de indicadores 

SUBTEC 2022 

M6.2 – Prover força 

de trabalho adequada 

para realização das 

ações de TIC 

A6.3 – Capacitar equipe de TIC 

em metodologias ágeis 
SUBTEC 2022 

A6.4 – Compartilhar 

conhecimento e experiência 

entre as áreas envolvidas 

SUBTEC 2022 
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PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS 

A Gestão de Pessoal está em um processo de constante evolução e aprendizado. Do mesmo 

modo que busca o alinhamento com os objetivos organizacionais da SEFAZ-RJ e os princípios e 

diretrizes que norteiam este plano, busca a identificação dos pontos de excelência e das 

oportunidades de melhoria. Desta forma, a gestão atua para aumentar a sintonia da equipe com a 

organização, criar um ambiente de aprendizagem permanente e de incentivo ao desempenho, à 

motivação e à qualidade do trabalho, baseada em cinco pilares estratégicos: 

 Motivação: ações relacionadas a incentivos financeiros e bonificações, liderança 

estruturada, desenvolvimento das capacidades técnicas e flexibilização de horário e 

local de trabalho; 

 Comunicação: manter uma comunicação efetiva, objetiva e bilateral, de forma que as 

metas e objetivos organizacionais estejam claros e bem definidos. Envolve a criação de 

canais de comunicação oficiais e a interação entre todos os níveis hierárquicos; 

 Trabalho em equipe: cada indivíduo deve ter responsabilidade e compromisso com seu 

papel nos processos da organização, estando alinhado e em sintonia com as ações, 

metas e resultados. Envolve a formação de equipes multidisciplinares, a troca de 

conhecimento e a busca por soluções inovadoras. 

 Competência e conhecimento: gerir e agregar as características de cada indivíduo de 

forma a estimular a diversidade, a objetividade, o foco e o aprimoramento contínuo. 

Monitorar o desempenho dos colaboradores e das equipes, desenvolvendo pessoal e 

profissionalmente cada componente para a maximização dos resultados. 

 Desenvolvimento pessoal e profissional: investimento no desenvolvimento do 

indivíduo, acompanhando a evolução tecnológica e a transformação da sociedade. 

Requer valorização da evolução técnica do indivíduo, seja em treinamentos (externos 

ou in company) ou remuneratória. 
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QUADRO DE PESSOAL NECESSÁRIO ATUAL PARA 
OBTENÇÃO 

Subsecretário   1 1 0 

Assessor Especial  1 1 0 

Assessor 20 20 0 

Coordenador 15 15 0 

Líder  1 1 0 

Desenvolvedor 40 36 4 

Gerente de projetos 8 6 2 

Analista de Atendimento 5 5 0 

Analista de BI 6 4 2 

Analista de Infraestrutura 6 3 3 

Analista de Middleware 7 5 2 

Analista de Produção 8 6 2 

Analista de Redes 5 3 2 

Analista de Requisitos 6 4 2 

Analista de Segurança 4 2 2 

Analista de Serviços 2 1 1 

Analista de Telefonia 4 2 2 

Analista de Teste 6 4 2 

Gerente 3 1 2 

Administrador de Dados 3 1 2 

Cientista de dados 3 1 2 

DBA 5 3 2 

Engenheiro de dados 2 1 1 

Product Owner 15 15 0 

Gerente de Serviços 2 1 1 

Assistente administrativo 5 3 2 

Web designer 3 1 2 

TOTAL 186 146 40 
Tabela 4 - Quadro de Pessoal  
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As competências identificadas estão representadas na tabela a seguir: 

COMPETÊNCIA NECESSÁRIO ATUAL 

Gerenciamento de projetos 5 3 

Gerenciamento de contratos 5 2 

Gerenciamento de recursos humanos 3 2 

Planejamento de contratações 6 3 

Seleção de fornecedores TIC 2 1 

Mapeamento de processos 2 1 

Desenvolvimento de sistemas 45 40 
Tabela 5 - Quadro de Competências  

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

O gerenciamento de riscos é um processo essencial de gestão, envolvendo atividades de 

planejamento, execução, verificação e atuação para correção ou melhoria. 

O The Risk Management Guide1 (“O Guia de Gerenciamento de Risco”, em tradução livre) 

define risco como “a combinação entre probabilidade e impacto, sendo um evento que ainda não 

ocorreu, mas se o fizer poderá afetar adversamente o resultado, a entrega, o orçamento ou o 

cronograma”.  

Para a análise dos riscos, foi considerado o Manual de Gestão de Riscos do TCU (2018). De 

acordo com a avaliação das probabilidades, temos:  

PROBABILIDADE DESCRIÇÃO  PESO 

Muito baixa 
Raro. Em situações excepcionais, o evento poderá ocorrer, 
mas nada nas circunstâncias atuais indica essa 
possibilidade. 

1 

Baixa 
Pouco provável. De forma inesperada ou casual, o evento 
poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa 
possibilidade. 

2 

Média 
Provável. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois 
as circunstâncias indicam moderadamente essa 
possibilidade. 

5 

Alta 
Muito provável. De forma até esperada, o evento poderá 
ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa 
possibilidade. 

8 

Muito Alta 
Praticamente certo. De forma inequívoca, o evento 
ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa 
possibilidade. 

10 

Tabela 6 - Escala de probabilidades  

                                                           
1
 http://www.ruleworks.co.uk/riskguide 
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A avaliação do impacto do risco sobre o objetivo mede o potencial comprometimento e 

resultou na seguinte escala: 

IMPACTO DESCRIÇÃO  PESO 

Muito baixo Mínimo impacto nos objetivos2.  1 

Baixo Pequeno impacto nos objetivos. 2 

Médio Moderado impacto nos objetivos, porém recuperável. 5 

Alto Significativo impacto nos objetivos, de difícil reversão. 8 

Muito Alto Catastrófico impacto nos objetivos, de forma irreversível. 10 
Tabela 8 - Escala de consequências  

A matriz do Nível de Risco Inerente é a combinação entre a escala de probabilidades e a escala 

de consequências. Para se atribuir um NRI a um risco identificado, basta realizar a adição entre o 

peso da probabilidade de ocorrência e o peso do impacto. O valor da soma indica a priorização do 

risco de acordo com a matriz, onde vermelho representa um nível de risco crítico, amarelo 

representa um nível de risco elevado e verde representa um nível de risco baixo. 

Im
p

ac
to

 
 

Muito Alto 11 12 15 18 20 

Alto 9 10 13 16 18 

Médio 6 7 10 13 15 

Baixo 3 4 7 10 12 

Muito Baixo 2 3 6 9 11 

  Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta 

  Probabilidade 
Figura 5 - Matriz Nível de Risco Inerente 

Com a análise dos riscos identificados pretende-se compreendê-los, fornecendo informações 

sobre as avaliações, decisões, estratégias e métodos mais adequados no tratamento destes. A 

tabela abaixo associa a cada risco identificado seu NRI. 

ID RISCO IDENTIFICADO  PROBABILIDADE IMPACTO NRI 

R1 Contingenciamento orçamentário Alta (8) Alto (8) 16 

R2 Morosidade dos procedimentos licitatórios Alta (8) Alto (8) 16 

R3 
Adesão a um novo Regime de Recuperação 
Fiscal 

Média (5) Alto (8) 13 

                                                           
2
 Em toda a Escala de Consequências, são considerados os objetivos estratégicos, operacionais, de 

informação/comunicação/divulgação ou de conformidade.  
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R4 
Mudança na gestão e descontinuidade do 
planejamento 

Média (5) Alto (8) 13 

R5 
Ineficiência na gestão e fiscalização de 
contratos 

Média (5) Alto (8) 13 

R6 
Segurança da Informação incorretamente 
tratada 

Baixa (2) Muito Alto (10) 12 

R7 
Ineficácia da comunicação com as outras 
áreas 

Média (5) Médio (5) 10 

R8 
Demandas urgentes não previstas no 
planejamento 

Média (5) Médio (5) 10 

R9 
Falta de pessoal para a definição e 
implantação de processos 

Média (5) Média (5) 10 

R10 
Obsolescência da Infraestrutura 
tecnológica 

Média (5) Média (5) 10 

R11 Falta de padronização no ambiente de TIC Média (5) Muito Baixo (1) 6 

Tabela 12 - Riscos Identificados x NRI  

Após identificados o risco e seu nível, são planejadas ações para o tratamento priorizando os 

riscos mais críticos. O tratamento tem como objetivo mitigar, prevenir, transferir ou monitorar 

(aceitar) o risco. Desta forma, a atuação pode ser no sentido de reduzir a probabilidade ou 

minimizar o impacto. A figura a seguir ilustra o tratamento de cada risco identificado: 

Prevenir 

R1 - Reduzir o escopo dos projetos, priorizando os serviços essenciais.   

R2 - Aprimorar o planejamento e o fluxo do processo. Equipe dedicada ao 
acompanhamento do processo de ponta-a-ponta. Priorizar a adesão ao 
sistema de registro de preços. 

R5 - Capacitar a equipe de fiscalização de contratos. O acompanhamento 
através dos índices de desempenho deve ser efetivo. 

R6 - A segurança deve ser 100% garantida, de modo que falhas não podem 
ser toleradas.    

Mitigar 

R3 - Atuar em conformidade com o Regime de Recuperação Fiscal e priorizar 
a manutenção dos serviços essenciais. 

R7 - Alinhar os objetivos, utilizar as melhores práticas e padronizar os 
procedimentos. 

R8 - Utilizar o critério de priorização de iniciativas. Reavaliar o processo de 
planejamento.   

R9 - Mobilizar a equipe de acordo com as competências. Se necessário, 
instituir força-tarefa. 

R10 - Contratar o fornecimento de bens e serviços, bem como garantia e 
suporte, e manter as licenças atualizadas. 

Monitorar 

R4 - conscientizar a alta direção quanto à importância de um planejamento 
de médio e longo prazo bem definidos. 

R11 - Formalizar os procedimentos e processos. Compartilhar e divulgar 
amplamente os conhecimentos adquiridos. 

Figura 6 - Tratamento dos Riscos  
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POLÍTICA DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO 

1. APRESENTAÇÃO 

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

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

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

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

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

à disponibilidade e integridade, devem estar sob o regimento de uma Política de Gestão de 

Continuidade do Negócio. 

A Política de Gestão de Continuidade do Negócio tem como objetivo auxiliar as diversas áreas 

envolvidas a manterem seus sistemas informatizados disponíveis, minimizando o impacto de 

qualquer incidente, permitindo sua recuperação e restauração no menor tempo possível, 

garantindo plena continuidade do negócio. 

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

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

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

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

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

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

eventos. 

2. ESCOPO 

A Política de Gestão de Continuidade do Negócio formaliza o processo de definição do Plano de 

Continuidade de Negócios (PCN), constituído por uma série de ações determinadas para cada 

ativo (sistemas, serviços, equipamentos etc.) que deverá ser recuperado em caso de falha ou 

incidente. Os níveis de atuação – em profundidade e complexidade – são determinados e 

aplicados conforme alinhamento com as áreas afetadas. 

A Política de Gestão de Continuidade do Negócio engloba, ainda, a administração, identificação 

e controle dos riscos e ameaças, que podem ser classificadas em 03 (três) tipos: 

 Natural: Furacão, tornado, inundação, fogo; 

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

 Ambiental: Problemas de hardware ou software, problemas nos sistemas de 

comunicação, falta de energia elétrica. 

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

riscos relacionada a cada área ou ativo impactado, permitindo a atuação da área técnica correlata. 
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A efetivação e o uso das ferramentas e recursos de recuperação em caso de incidentes ocorrem de 

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

Gestão de Riscos. 

Em complemento às estratégias de prevenção, detecção e mitigação dos riscos, a Política de 

Gestão de Continuidade do Negócio considera os riscos com Nível de Risco Inerente (NRI) críticos 

(NRI ≥ 16) ou elevados (NRI ≥ 6), com vistas à restauração eficaz dos ativos impactados, estejam 

eles interrompidos ou degradados por eventos de qualquer natureza. 

3. PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 

O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) foi desenvolvido a partir de um conjunto de 

estratégias e planos táticos capazes de permitir o planejamento e a garantia dos serviços 

essenciais, devidamente identificados e preservados. 

3.1.  OBJETIVOS 

O PCN tem como principais objetivos especificar as ameaças e riscos identificados na 

organização e, caso ocorram, analisar os impactos no negócio. Desta forma, almeja manter a 

continuidade em um nível aceitável durante as situações de contingência, resguardando os 

interesses da organização e suas atividades fim de relevante valor agregado, bem como sua 

reputação e imagem perante a sociedade. 

Mais especificamente, considerando os ativos de TIC, estes objetivos pretendem manter a 

integridade de dados e dos equipamentos da organização, manter operacionais os serviços de 

processamento de dados e prover, se necessário, serviços temporários ou com restrições 

toleráveis até que os serviços normais sejam restaurados. 

3.2. BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Com a adoção de um PCN almeja-se: 

 A identificação de serviços críticos e/ou essenciais, e do impacto na organização em 

caso de interrupção total ou parcial; 

 O conhecimento e a visibilidade necessários quanto ao grau de exposição ao risco; 

 O treinamento do pessoal envolvido na resposta a ocorrências de impactos relevantes; 

 A preservação da reputação da organização, assegurando a adequada gestão de uma 

crise, em caso de interrupção total ou parcial de serviço essencial; 

 A minimização dos possíveis impactos às partes interessadas; e 

 A potencialização da probabilidade de sobrevivência da organização e/ou do negócio 

em caso de uma crise, quaisquer que sejam as suas causas. 
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3.3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

3.3.1. Comitê de Gestão de Crises 

O Comitê de Gestão de Crises tem a responsabilidade de elaborar e manter o PCN, assim como 

avaliar o PCN semestralmente e decidir pelo seu acionamento quando da ocorrência de falhas ou 

incidentes, respondendo em nível institucional pela execução do plano e demais ocorrências 

relacionadas. É também o responsável por garantir a disseminação adequada da informação para as 

áreas internas e por todas as comunicações durante a gestão de uma crise, estabelecendo a interlocução 

necessária junto aos funcionários, clientes, autoridades, fornecedores e, se necessário, a mídia. 

O Comitê de Gestão de Crises poderá também invocar o PCN em casos de testes de cenários, 

desde que formalmente aprovado junto à alta administração da organização. O Comitê de Gestão 

de Crises é formado por: 

 Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

 Superintendente de Infraestrutura e Operações; 

 Superintendente de Sistemas e Arquitetura; 

 Superintendente de Informações Gerenciais; e 

 Assessor de Segurança da Informação. 

3.3.2 Grupo de Administração de Crises 

O Grupo de Administração de Crises tem a responsabilidade pela supervisão das atividades do 
Grupo de Continuidade Operacional e Recuperação de Desastre, assegurando os recursos 
necessários para operação do PCN, além de gerir os cenários de contingência e apoio ao processo 
de decisão do Comitê de Gestão de Crises. É também o responsável pela definição das atividades 
das equipes envolvidas e pela orquestração das ações de contingência durante e após a ocorrência 
de uma falha ou incidente, com intuito de minimizar os impactos até a superação da crise. O Grupo 
de Administração de Crises é formado por:  

 Coordenador de Sistemas; 

 Coordenador de Banco de Dados; 

 Coordenador de Operações;  

 Coordenador de Serviços; e 

 Coordenador de Segurança da Informação. 

3.3.3. Grupo de Continuidade Operacional e Recuperação de Desastre 

O Grupo de Continuidade Operacional e Recuperação de Desastre tem a responsabilidade pela 

garantia da continuidade dos serviços essenciais por ocasião da ocorrência de falhas ou incidentes, 

enquanto recupera-se a operação normal. É também o responsável pelo planejamento e 

execução, uma vez controlada a contingência e contornada a falha ou incidente, do retorno aos 

níveis originais de operação. 
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O Grupo de Continuidade Operacional e Recuperação de Desastre é formado por pessoal com 

atribuições operacionais definidas no PCN, voltadas para o apoio administrativo e à infraestrutura 

física e de tecnologia da organização. 

3.3.4. Equipes Técnicas 

As Equipes Técnicas de todas as Superintendências e Assessorias de TIC, por ocasião da 

ocorrência de falhas ou incidentes, têm a responsabilidade pela execução de tarefas para 

recuperação dos serviços essenciais, observadas suas áreas de conhecimento. 

As Equipes Técnicas são responsáveis por manter atualizado o inventário de recursos de TIC, 

assegurando que todos os bens, sistemas, recursos materiais e humanos, portais, aplicativos, 

softwares, conectividade, licenças etc. estejam catalogados e acessíveis, com suas configurações 

devidamente documentadas. As Equipes Técnicas são também responsáveis por manter atualizada 

e disponível a relação dos fornecedores associados aos serviços essenciais. 

Como parte de suas atribuições normais, a despeito da ocorrência de falhas ou incidentes, as 

Equipes Técnicas são responsáveis por manter acessíveis: 

 Manuais, desenhos, plantas, fluxogramas etc.; 

 Cópias de sistemas operacionais; 

 Cópias de software básico; 

 Cópias de software das aplicações; e 

 Procedimentos de instalação, recuperação e configuração dos ativos. 

Cada membro de uma equipe deve ter responsabilidades e tarefas formalmente definidas e 

nominalmente atribuídas, com a previsão de substituto(s). O responsável ou a equipe responsável 

deve ter a possibilidade de tomar decisões perante situações imprevistas ou inesperadas, devendo 

também estar prevista e formalmente definida a alçada dessa possibilidade de decisão. Dentro 

deste contexto, todos os funcionários devem observar as melhores práticas de segurança que 

possam contribuir para a continuidade do negócio. 

3.4. DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO 

A adoção de uma cultura de gestão de continuidade de negócios pode ser um processo longo e 

de difícil execução, devido a resistências dentro da organização. Desta forma, com vistas à 

disseminação da cultura é imprescindível: 

 A liderança e o suporte do PCN pela alta administração da organização; 

 A clara atribuição de responsabilidades; 

 A conscientização dos envolvidos; 

 O desenvolvimento de habilidades específicas; e 

 A elaboração e execução de um plano de testes. 
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3.5. TESTES 

Para garantir que o PCN atinja seus objetivos, deve ser elaborado programa de testes 

periódicos ou extraordinários, com a devida avaliação dos resultados obtidos. 

Segundo a Norma ABNT NBR 15999-1, teste é definido como atividade na qual os planos de 

continuidade de negócios são exercitados parcial ou integralmente, de forma a garantir que os 

planos contenham as informações apropriadas e produzam o resultado desejado quando 

colocados em prática. A norma esclarece ainda que um teste pode envolver a execução de 

procedimentos de continuidade de negócios, mas é mais provável que envolva apenas uma 

simulação de um incidente de continuidade de negócios, previamente anunciada ou não, na qual 

os participantes interpretam papéis de forma a avaliar quais os problemas que podem ocorrer 

antes de uma execução real. 

Este programa de testes deve ser elaborado de forma que, ao longo do tempo, garanta o 

alcance do objetivo, ou seja, que o PCN funcionará como previsto, quando necessário e no tempo 

presumido. 

Os resultados dos testes, as críticas recebidas e os relatórios periódicos devem ser integrados e 

consolidados, de modo a instruir processo de melhoria contínua do PCN. 

Os testes devem ser conduzidos pelos gestores e suas equipes com o uso de diferentes 

instrumentos: 

• Testes de mesa – consistem na avaliação, com base em listas de verificação, das ações 

descritas no procedimento, com o objetivo de atualizar e/ou validar o conteúdo do plano; 

• Walk-through – consiste na conferência de todos os passos descritos no PCN; 

• Teste de atividades críticas – consiste na realização de operações críticas, descritas no PCN, 

em ambiente controlado, por tempo determinado; 

• Simulação – consiste nos testes dos principais pontos de um procedimento, com a 

finalidade de validar parcialmente o plano; 

• Teste completo – consiste nos testes de todos os pontos de um procedimento, com a 

finalidade de validar integralmente o plano. 

3.6. TREINAMENTO 

Os programas de treinamento deverão ajustar seu conteúdo em função do público alvo a ser 

atingido, que deverá incluir desde a alta administração até os funcionários com missão 

essencialmente operacional e os fornecedores mais diretamente relacionados ao tema. 

É conveniente que habilidades e competências de resposta na organização sejam 

desenvolvidas por meio de treinamentos práticos, incluindo participação ativa nos testes. 
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3.7. RETORNO À OPERAÇÃO NORMAL 

O processo de retorno à operação normal se inicia durante a execução do PCN, imediatamente 

após a efetivação das estratégias de resposta à falha ou incidente e o início das operações em 

contingência. Deve ser ressaltado, entretanto, que o PCN deve possibilitar as operações em 

contingência por um período estendido, se necessário, permitindo que os planos de recuperação 

possam ser executados assim que possível, buscando o retorno à operação normal. 

Após o retorno, relatórios completos deverão ser elaborados e divulgados, registrando o 

máximo de informações sobre o evento, descriminando custos, recursos empregados, ativos 

afetados, tempos de recuperação, análises de causa raiz etc. 

4. SERVIÇOS ESSENCIAIS 

Os seguintes serviços são considerados essenciais, sendo apresentados na tabela abaixo por 

ordem (do maior para o menor) de priorização. 

SERVIÇO CRITICIDADE POR RTO 
IMPACTO 

FINANCEIRO LEGAL IMAGEM OPERACIONAL 

Portal SEFAZ Alta 
Último 

backup 
2 horas Indefinido Alto Alto Alto 

Portal de 

Pagamentos  
Alta 

Último 

backup 
4 horas Alto  Alto Alto Alto 

SIAFE-Rio Alta 
Último 

backup 
2 horas Alto  Alto Médio Alto 

Emissão de 

Documentos 

Fiscais 

Eletrônicos 

Alta 
Último 

backup 
1 hora Alto  Alto Alto Alto 

Sistema 

Eletrônico de 

Informações 

- SEI  

Alta 
Último 

backup 
4 horas Indefinido Alto Médio Alto 

Tabela 13 - Serviços Essenciais  
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Os impactos devem ser avaliados com base em: 

 Financeiro – Considera cenários de perda, estimando o impacto na rentabilidade e os 

custos adicionais para mitigar a perda potencial de recursos; 

 Legal – Considera possíveis descumprimentos de legislação, resultantes da interrupção 

de processos de negócio; 

 Imagem – Considera danos à imagem da organização, resultantes da interrupção de 

processos de negócio; 

 Operacional – Considera falhas relacionadas a pessoas, processos e tecnologia, 

estimando o grau de impacto da interrupção do processo de negócio no funcionamento 

da organização. 

5. PROCEDIMENTOS 

Os seguintes procedimentos devem ser de amplo conhecimento de todos os envolvidos, que 

deverão possuir uma cópia da Política de Gestão de Continuidade do Negócio em seus locais de 

trabalho e em suas residências. 

5.1. ACIONAMENTO DO PCN 

ETAPA RESPONSÁVEL ENVOLVIDO(S) DESCRIÇÃO 

5.1.1 
Comitê de Gestão 

de Crises 
- Acessa o PCN. 

5.1.2 
Comitê de Gestão 

de Crises 
Grupo de 

Administração de Crises 
Agenda reunião com o Grupo de 
Administração de Crises. 

5.1.3 
Comitê de Gestão 

de Crises 
Grupo de 

Administração de Crises 

Avisa ao Grupo de Administração de 
Crises que uma interrupção foi 
detectada. 

5.1.4 
Grupo de 

Administração de 
Crises 

Equipes Técnicas 
Divulga relatório inicial para as 
equipes, contendo um resumo da 
situação reportada. 

5.1.5 Equipes Técnicas 
Grupo de 

Administração de Crises 

Avalia os danos; 
Elabora relatório com inventário 
preliminar de todos os recursos 
danificados e recuperáveis; 
Apresenta o relatório para o Grupo de 
Administração de Crises. 

5.1.6 
Comitê de Gestão 

de Crises 
- 

Avalia a situação e determina a 
gravidade do incidente, 
considerando: 
 O tamanho do backlog a ser 

gerado durante o período previsto 
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da interrupção; 
 O tempo estimado para eliminar o 

backlog; 
 O impacto nas pessoas e nos 

processos de negócio; 
 O tempo e o custo estimados para 

repor os recursos afetados; 
 O plano de recuperação, com as 

atividades necessárias e o tempo 
estimado. 

5.1.7 
Grupo de 

Administração de 
Crises 

Comitê de Gestão de 
Crises 

Grupo de Continuidade 
Operacional e 

Recuperação de 
Desastre 

Equipes Técnicas 

Decide, em conjunto com o Comitê de 
Gestão de Crises, pela correta 
caracterização da falha ou incidente, 
seja executando o PCN ou somente 
monitorando a situação; 
Caso a decisão seja pela execução do 
PCN, aciona o Grupo de Continuidade 
Operacional e Recuperação de Desastre. 
Caso contrário, informa a tomada de 
decisão para o Grupo de Continuidade 
Operacional e Recuperação de Desastre 
e as Equipes Técnicas, para 
monitoramento, conforme gravidade. 

5.2. EXECUÇÃO DO PCN 

ETAPA RESPONSÁVEL ENVOLVIDO(S) DESCRIÇÃO 

5.2.1 

Grupo de 
Continuidade 
Operacional e 

Recuperação de 
Desastre 

Equipes Técnicas 

Alinha estratégia junto às Equipes 
Técnicas. 
Ressalta que toda e qualquer 
comunicação junto à mídia é de única 
responsabilidade do Comitê de 
Gestão de Crises. 

5.2.2 

Grupo de 
Continuidade 
Operacional e 

Recuperação de 
Desastre 

Equipes Técnicas 

Caso não seja possível o acesso ao 
local do incidente, contata as 
autoridades locais; 
Negocia junto às autoridades locais, o 
acesso de equipe(s) técnica(s), dando 
prosseguimento à avaliação dos 
danos e à recuperação. 

5.2.3 Equipes Técnicas - 

Aciona os fornecedores associados 
aos recursos afetados, assegurando a 
necessária prontidão para 
atendimento emergencial. 
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5.2.4 
Grupo de 

Administração de 
Crises 

- 

Assegura o devido monitoramento 
(inclusive vigilância) do local do 
incidente; 
Elabora e divulga lista das pessoas 
autorizadas a acessar o local do 
incidente; 
Viabiliza os recursos equipamentos 
necessários para acesso ao local do 
incidente. 

5.2.5 Equipes Técnicas - 

Inicia a recuperação dos recursos 
afetados, isolando, removendo e/ou 
protegendo os ativos mais 
importantes. 

5.2.6 

Grupo de 
Continuidade 
Operacional e 

Recuperação de 
Desastre 

Grupo de 
Administração de Crises 

Compila as informações necessárias 
para conclusão do relatório de danos, 
a ser apresentado para o Grupo de 
Administração de Crises. 

5.2.7 

Grupo de 
Continuidade 
Operacional e 

Recuperação de 
Desastre 

Grupo de 
Administração de Crises 

Equipes Técnicas 

Inicia o processo para ativação do(s) 
ambiente(s) alternativo(s), mediante 
decisão do Grupo de Administração 
de Crises; 
Viabiliza os recursos necessários para 
pronta recuperação dos serviços 
essenciais, evitando a escalada do 
impacto. 

5.2.8 Equipes Técnicas - 
Aciona equipes 24X7 (produção) e 
coordena a transição das operações 
para o(s) ambiente(s) alternativo(s). 

5.2.9 
Grupo de 

Administração de 
Crises 

Grupo de Continuidade 
Operacional e 

Recuperação de 
Desastre 

Contata clientes, fornecedores e 
prestadores de serviços, envolvidos 
direta ou indiretamente com as 
operações do(s) ambiente(s) 
alternativo(s) durante o período de 
contingência. 

5.2.10 
Comitê de Gestão 

de Crises 
- 

Inicia planejamento para retorno à 
operação normal. 
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6. CONTATOS EXTERNOS À ORGANIZAÇÃO 

Caso a decisão pela execução do PCN seja tomada, deverão ser estabelecidos contatos com 

autoridades, parceiros e fornecedores. É de responsabilidade do Grupo de Administração de Crises 

a avaliação de quais os contatos mais adequados para cada situação, assim como dos responsáveis 

na organização pelas ações. 

Os contatos iniciais devem informar a ocorrência da falha ou incidente, mesmo que a extensão 

dos danos ou das consequências ainda não seja conhecida. 

IDENTIFICAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS PARA A EXECUÇÃO DO PDTIC 

Os fatores críticos são pressupostos que devem ser atendidos para a execução satisfatória do 

PDTIC. Foram identificadas as seguintes condicionantes para o sucesso: 

 Reconhecimento do valor deste plano; 

 Compromisso organizacional, com o apoio da alta administração; 

 Alinhamento entre as ações de TIC e o PDTIC; 

 Disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, de recursos humanos e de 

ferramentas de suporte e apoio ao negócio; 

 Monitoramento e controle contínuo dos projetos de TIC; 

 Divulgação institucional das ações e projetos de TIC; 

 Criação de um Grupo Especial de Implantação do PDTIC; 

 Responsabilidade e compromisso do Grupo Especial e das partes envolvidas no 

processo de gestão, execução e controle do PDTIC; 

  Manutenção de profissionais qualificados para a gestão de projetos de TIC. 

PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC 

A exigência por mudanças, sejam elas motivadas por fatores internos ou externos à 

organização, trazem inúmeras oportunidades para revisões extraordinárias do PDTIC, em 

complemento às revisões anuais programadas. É essencial que um planejamento seja flexível e 

represente as demandas mais atuais da organização. 

Como resultado dos levantamentos de necessidades das áreas de negócio da SEFAZ-RJ e da 

própria área de TIC, do controle e monitoramento da execução deste plano e do incessante 



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PDTIC / 2021-2022 

44 

alinhamento do PDTIC com as políticas governamentais e as estratégias da organização, os 

objetivos estratégicos são continuamente repensados pela Equipe de Revisão do PDTIC. 

Compete à Equipe de Revisão do PDTIC executar os procedimentos necessários às revisões, 

sendo essencial a participação da alta gestão nos casos em que houver alterações relevantes nos 

fundamentos desse plano. 
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ANEXOS 

ANEXO I – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL3 

Secretaria de Estado de 

Fazenda  
Gabinete do Secretário – GABSEFAZ 

Subsecretarias 

Subsecretaria Geral de Fazenda e Planejamento – SUBGERAL 

Subsecretaria de Tecnologia – SUBTEC 

Subsecretaria de Estado de Receita – SSER 

Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado – SUBCONT 

Subsecretaria de Finanças – SUBFIN  

Subsecretaria de Fazenda de Política Fiscal – SUPOF  

Subsecretaria de Política Econômica-Tributária - SUBPET 

Subsecretaria de Assuntos Jurídicos – AJUR 

Subsecretaria de Controle Interno – SUBCINT 

Subsecretaria de Administração – SUBADM  

Órgãos 

Colegiados 

Corregedoria Tributária de Controle Externo – CTCE 

Conselho Superior de Fiscalização Tributária – CSFT  

Conselho de Ética – CETIC 

Entidades 

Vinculadas 

Companhia Fluminense de Securitização – CFSEC 

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

RIOPREVIDÊNCIA 

Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro – 

RJPREV 

 

  

                                                           
3
 Disponível em: <http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/instituicao/navigation9/folder/ 

Estrutura>. Acesso em: 29 de setembro de 2020 
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ANEXO II – INVENTÁRIO DE RECURSOS – SISTEMAS 

ATIVO DESCRIÇÃO PROPRIETÁRIO 
INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS 

AGATHA 
Sistema de Gestão de Riscos e 
Integridade. 

SUBCINT Java/PostGre 

AGD 
Sistema de Agendamento de 
Atendimento nas Auditorias 
Estaduais 

SUFIS Java/Oracle 

Agenda Tributária 
Apresenta as datas de pagamentos 
de tributos estaduais 

SUAF 
Java 

ADF/Oracle 

AIC 

Sistema de Auto de Infração, 
Parcelamento, Notas de Débitos e 
acompanhamento dos processos na 
Junta de Revisão Fiscal 

SUAR 
JRF 

Delphi/Oracle 

AIC-Web 
Consulta Web de Autos de Infração 
Recebidos por AR 

SUAR Java/Oracle 

AIC-JRF-Web 
Consulta Web de Pautas e Acórdãos 
na Junta de Revisão Fiscal 

JRF Java/Oracle 

ARR Sistema de Arrecadação SUAR 
Forms-Reports/ 

Oracle 

Atendimento 
Cadastro 

Canal de comunicação dos usuários 
quanto a dúvidas sobre o uso do 
SINCAD 

SUCIEF Java 

Atendimento DF-e 
Canal de comunicação dos 
contribuintes junto à equipe de 
documentos fiscais eletrônicos  

SUCIEF Java/Oracle 

Atendimento SUTIC 
Canal de comunicação dos usuários 
junto à área de TIC 

SUTIC 
Java 

ADF/Oracle 

Autenticação Portal 
Gerencia a sessão do usuário 
durante a navegação entre 
aplicações 

SUTIC 
Java 

ADF/Oracle 

BEFIS 
Sistema de Coleta e Covalidação de 
Benefícios Fiscais 

SUFIS Java/Oracle 

BLOQ 
Sistema de Bloqueio de Acesso de 
Usuários 

SUBTEC Java/Oracle 

Conjuntura 
Econômica Serviços 

Portal com os estudos sobre a 
economia do estado e os principais 
desafios enfrentados 

SUPOF 
Java 

ADF/Oracle 

CRC 
Controle de fluxo de processos 
(recursos) no Conselho de 
Contribuintes 

Conselho  
Contribuintes 

Delphi/Oracle 

CRC-SORTEIO 
Sorteio dos processos nas turmas 
de julgamento do recurso 

Conselho  
Contribuintes 

Java/Oracle 
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CRF 
Certidão de Regularidade Fiscal 
para "Não Contribuintes" do ERJ 

SUAR Java/Oracle 

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

SUPLAF Delphi/Oracle 

DeC 

Domicílio Eletrônico do 
Contribuinte. Caixa Postal Virtual 
onde o contribuinte recebe diversas 
comunicações da SEFAZ  

SUAF Java/Oracle 

DECLAN 
Declaração Anual para Apuração do 
IPM (DECLAN-IPM).  

SUCIEF Java/Oracle 

DECLAN-Declarador 
Declaração Anual para Apuração do 
IPM (DECLAN-IPM) - Módulo do 
Contribuinte 

SUCIEF Delphi/Oracle 

DEF 
Declarações Econômico-Fiscais. 
Módulo de gestão da DECLAN, GIA-
ICMS e GIA-ST. 

SUCIEF Java/Oracle 

DeSTDA 
Declaração de Substituição 
Tributária - Diferencial de Alíquota e 
Antecipação.  

SUCIEF Java/Oracle 

DEVEC 
Declaração do Valor de Aquisição 
da Energia Elétrica em Ambiente de 
Contratação Livre 

AFE-03 Java/Oracle 

DUB 
Sistema para Documento de 
Utilização de Benefícios Fiscais 

SUCIEF Java/Oracle 

ECF Emissor de Cupom Fiscal SUCIEF Java/Oracle 

Efaz ADM 
Administração de turmas 
(presenciais e virtuais) e alunos da 
Escola Fazendária 

EFAZ 
Java 

ADF/Oracle 

EFD 
Escrituração Fiscal Digital (Painel de 
Gestão) 

SUCIEF Java/Oracle 

e-Procuração 
Serviço virtual de cadastro e 
manutenção de procurações 
eletrônicas  

SUAF Java/Oracle 

Fale Conosco 
Serviço de orientação ao 
contribuinte através do Fale 
Conosco do Portal da SEFAZ 

SUT Java/Oracle 

Fale Conosco – 
Portal 

Centraliza os diversos canais de 
comunicação "Fale Conosco" das 
áreas de atendimento da SEFAZ 

SUCIEF 
Java 

ADF/Oracle 

FISCO_FACIL 

Disponibiliza as informações 
econômicas e fiscais de forma 
simples e organizada para 
contribuintes e auditores 

SUAF 
Java-

PL/SQL/Oracle 
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GCT 
Portal de Pagamentos - Gestão do 
Crédito Tributário 

SUAR Java/Oracle 

GIA-ICMS 
Guia Mensal de Informação e 
Apuração de ICMS (GIA-ICMS)  

SUCIEF Java/Oracle 

GIA-ICMS-
Declarador 

Guia Mensal de Informação e 
Apuração de ICMS - Módulo de 
Declaração do contribuinte 

SUCIEF Delphi/Oracle 

GIA-ST  
Guia Mensal de Informação e 
Apuração de ICMS de Substituição 
Tributária (GIA-ST) 

SUCIEF Java/Oracle 

GPWEB 
Sistema de gerenciamento de 
projetos, gestão estratégica, BSC, 
comunicação corporativa e GED. 

SUBGERAL PHP/MySQL 

Intranet SEFAZ Intranet da SEFAZ ASCOM Java/MySQL 

IPVA Gestão e controle do IPVA 
AFE-09 
SUAR 

Java/Oracle 

ITD 
Imposto de Transmissão, Causa 
Mortis e Doações 

AFE-08 
SUFIS 

Java/Oracle 

MARES 
Monitoramento de arquivos 
recebidos pelo SINTEGRA 

SUCIEF Delphi/Oracle 

MARES-Web  
Consulta pública da entrega dos 
arquivos magnéticos do SINTEGRA 

SUCIEF Java/Oracle 

MFD Memória de Fita Detalhe SUCIEF Java/Oracle 

NFA-e 
Nota Fiscal Avulsa para os não-
contribuintes do ERJ e MEI 

SUCIEF Java/Oracle 

PARCTO 
IPVA - Parcelamentos - Módulo de 
Consulta RQP de débitos IPVA 
renegociados 

SUAR Java/Oracle 

PLAFIS Planejamento de Ação Fiscal SUFIS Delphi/Oracle 

Portal AGE Portal da Auditoria Geral do Estado  CGE 
Java 

ADF/Oracle 

Portal Benefícios 
Fiscais 

Portal de uso do contribuinte para 
comprovação do atendimento aos 
requisitos e condicionantes previstos 
na Resolução Conjunta SEFAZ/CASA 
CIVIL nº 11/2018, com vistas à 
obtenção de benefícios fiscais 

SUFIS 
Java 

ADF/Oracle 

Portal da 
Conjuntura 

Disponibiliza estudos sobre a 
economia do ERJ e os principais 
desafios e impactos sobre as 
finanças públicas estaduais. 

SUBGERAL 
Java 

ADF/Oracle 
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Portal da 
Contabilidade 

Portal da Contabilidade Geral do 
Estado 

SUBCONT 
Java 

ADF/Oracle 

Portal da Ouvidoria 
Canal de comunicação do 
contribuinte junto a Ouvidoria 

Ouvidoria 
Java 

ADF/Oracle 

Portal da TI 
Portal da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação da SEFAZ 

SUBTEC HTML 

Portal da 
Transparência 

Dados e informações das Contas 
Públicas (despesas e receitas) do 
Estado do Rio de Janeiro 

SUPOF 
Java 

ADF/Oracle 

Portal das 
Prefeituras 

Troca de informações econômica e 
fiscais entre Governo e Prefeituras 
do Rio de Janeiro 

SUAF Java/Oracle 

Portal do Conselho 
do Contribuinte 

Informações em segunda instância 
dos recursos a processos 
administrativos tributários, de 
natureza contenciosa 

Conselho 
Contribuintes 

Java 
ADF/Oracle 

Portal do Royalties 
do Petróleo 

Informações das receitas e 
despesas dos royalties do Petróleo 
e Participações Especiais do estado 
do Rio de Janeiro, conforme a Lei 
8719 de 24 de janeiro de 2020 

SUPOF HTML 

Portal do Tesouro Portal do Tesouro Estadual SUBFIN 
Java 

ADF/Oracle 

Portal EFAZ Portal da Escola Fazendária EFAZ 
Java 

ADF/Oracle 

Portal Fazenda 
Portal da Secretaria de Estado de 
Fazenda do RJ 

ASCOM 
Java 

ADF/Oracle 
Portal Gestão de 
Pessoas 

Portal da Subsecretaria de Gestão 
de Pessoas 

SECC / SUBGEP 
Java 

ADF/Oracle 

Portal Sefaz Ajuda 

Portal com informações para a 
utilização das ferramentas de TIC 
disponibilizadas aos usuários da 
SEFAZ 

SUBTEC HTML 

Portal SEI 
Portal do Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI  

SEPLAG / 
SUBGEST 

Java 
ADF/Oracle 

Portal SIAFE-RIO 
Portal dos sistemas SIAFE-Rio e 
Flexvision 

SUBCONT 
Java 

ADF/Oracle 

RAF 
PLAFIS - Consulta à Ação Fiscal – 
RAF 

SUFIS Java/Oracle 

Redmine 
Plataforma de gestão dos chamados 
de novas demandas e sustentação 
dos sistemas da SEFAZ 

SUBTEC Ruby/MySQL 
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SATE 
Sistema de Apoio ao Tesouro 
Estadual 

SUBFIN Delphi/Oracle 

SATD 
ADRJ - Portal de Atendimento 
Digital 

SUAF Java/Oracle 

SBF Sistema de Barreiras Fiscais 
AFE-01 
SUFIS 

Java/Oracle 

SCCR 
Sistema de Controle de Operações 
com Cartão de Crédito 

SUCIEF Java/Oracle 

SCDI 
Sistema de Controle de Declarações 
de Importação 

AFE-02 
SUFIS 

Java/Oracle 

SCOB Sistema de Cobrança Amigável SUAR Java/Oracle 

SCTE 
Sistema para Cálculo de Tributos 
Estaduais  

SUPLAF Java/Oracle 

SDITD 
Novo Sistema ITD para declaração 
de fatos geradores do ITD e 
lançamento do crédito tributário 

AFE-08 
SUFIS 

Java/Oracle 

SEPD 
Sistema Eletrônico de 
Processamento de Dados.  

SUCIEF Java/Oracle 

SEPD-
DARJComplementar 

Vinculação de DARJ Complementar SUCIEF Java/Oracle 

SIAFE-RIO 
Sistema de controle Contábil, 
Execução Orçamentária, Financeira 
e Patrimonial do Estado 

SUBCONT Java/Oracle 

SINCAD 
Sistema Integrado de Cadastro dos 
Contribuintes de ICMS do Estado 

SUCIEF Java/Oracle 

SIPAD 
Sistema de Processos 
Administrativos Disciplinares 

CGE Java/Oracle 

SISCODI 
Sistema de Controle de Declarações 
de Importação (Sistema Anterior ao 
SCDI) 

SUFIS Delphi/Oracle 

SISCOM 
Sistema de Cobrança e 
Monitoramento de Pagamentos 

SEPLAG / 
SUBPAT 

PHP/MySQL 

SISGRE 
Sistema de Guia de Recolhimento 
do Estado 

SUBFIN Java/Oracle 

SISPAT WEB 
Sistema de Patrimônio Imóvel do 
Estado 

SEPLAG / 
SUBPAT 

Java/Oracle 

SISPATRI 
Sistema de Registro de Bens dos 
Agentes Públicos 

CGE .Net/SQLServer 

SMO 
Sistema de Monitoramento de 
Operações de Compra e Venda de 
Contribuintes 

SUCIEF Delphi/Oracle 

SN 
Simples Nacional (Carga DASN, 
PGDAS e DEFIS) + Módulos Web 

SUCIEF Java/Oracle 
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SOC Sistema de Operações de Crédito SUBFIN Delphi/Oracle 

SRH Sistema de Recursos Humanos SRH Delphi/Oracle 

SRS 
Sistema de Registros de Situação 
Fiscal 

SUAR Delphi/Oracle 

SRS-Web 
Sistema de Registros de Situação 
Fiscal - Módulo de Confirmação de 
Autenticidade 

SUAR Java/Oracle 

SSA Sistema de Segurança e Acesso SUBTEC Java/Oracle 

 

ANEXO III – INVENTÁRIO DE RECURSOS – EQUIPAMENTOS 

TIPO EQUIPAMENTO FABRICANTE QUANTIDADE 

Appliance Cisco 1 

Ar Condicionado Emerson Network Power 5 

Backup Appliance Veritas 1 

Backup Storage Veritas 1 

Blade Host Dell 50 

Blade Host HP 16 

Blade System Enclosure Dell 1 

Blade System Enclosure HP 1 

Climate EMC 1 

Computer Elastic 1 

Conference Appliance Radvision 4 

Controller H400 2 

Controller A200 2 

Controller EMC 2 

Database Oracle 2 

Fiber Frame Huber Suhner 1 

Firewall Fortinet 1 

Interface Converter Datacom 2 

Media Converter AsGa 2 

Modem Não Identificado 1 

Modem ADSL Huawei  1 

Optical Modem AsGa 1 

Patch Panel Digitus 8 

Patch Panel Furukawa 9 

Patch Panel Panduit 18 

Patch Panel Rosenberger Domex 1 
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Power Supply XPS 2 

Rack de Servidores 21 

Radio Network Aviat  1 

Router Cisco 16 

Router Huawei 1 

Security Appliance Fortinet 3 

Security Appliance IndigoVision  5 

Security Appliance McAfee 6 

Security Appliance F5 Networks 4 

Sensor Rittal 4 

Server CMC Câmeras 1 

Server Investplan Intel Xeon 2 

Server HP 7 

Server Dell / EMC 40 

Server Oracle 29 

Server Extreme Networks  1 

Storage Oracle 3 

Storage Dell / EMC 93 

Storage A100 1 

Switch 3Com  1 

Switch Cisco 9 

Switch Dell / EMC 9 

Switch WAN Datacom 4 

VMWare Appliance VM 1 

Wireless Controller Cisco 3 

Impressoras 

IMPRESSORA QUANTIDADE 

XEROX Modelo A (C505) 57 

XEROX Modelo B (B615/B605) 101 

XEROX Modelo C (B8055/8045) 8 

XEROX Modelo D (C8045/C8055) 4 

Outros 

ATIVO QUANTIDADE 

Exadata X3 1 
Exadata X5 1 

Exadata X7 1 

Servidor Gateway 1 
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ANEXO IV – INVENTÁRIO DE RECURSOS – LICENCIAMENTO DE 
SOFTWARES 

ATIVO DESCRIÇÃO PROPRIETÁRIO QUANTIDADE 

Software VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 SUBTEC 1 un 

Software VMware vCloud Suite 2017 Standard  SUBTEC 128 un 

Software VMware Workspace ONE Enterprise (100 usuários) SUBTEC 2 un 

Software MCAfee Complete EndPoint Threat Protection SUBTEC 2100 un 

Software 
Red Hat Jboss Enterprise Application Plataform with 
Management, 64 Core Premium SUBTEC 3 un 

Software Red Hat Cloud Infrastructure  Premium (2-sockets) SUBTEC 12 un 

Software Red Hat Network Satellite  SUBTEC 1 un 

Software Red Hat Smart Management for Unlimited Guests SUBTEC 20 un 

Software 
Red Hat Enterprise Linux FOR Virtua Datacenters, 
Premium SUBTEC 20 un 

Software 
Oracle Exadata-Licença de uso permanente de software 
de gerenciamento de storage, Exadata Storage Server SUBTEC 48 discos 

Software Oracle Exadata-Exadata Storage Server Software SUBTEC 36 discos 

Software Oracle Weblogic SUBTEC 434 vcpu 

Software Oracle Partition  SUBTEC 
46 processor 

perpetual 

Software Oracle Advanced Security SUBTEC 
34 processor 

perpetual 

Software Oracle Audit Vault and Database Firewall SUBTEC 
34 processor 

perpetual 

Software Oracle Tunning Pack SUBTEC 
34 processor 

perpetual 

Software Oracle Data  Masking and Subsetting Pack SUBTEC 
34 processor 

perpetual 

Software Oracle Database Vault  SUBTEC 
46 processor 

perpetual 

Software Oracle Real Application Clusters SUBTEC 
46 processor 

perpetual 

Software Oracle Database Enterprise Edition SUBTEC 
46 processor 

perpetual 

Software Oracle Diagnostics Pack SUBTEC 
34 processor 

perpetual 

Software Oracle Advanced Compression SUBTEC 
12 processor 

perpetual 

Software Oracle Lifecycle Management Pack SUBTEC 
18 processor 

perpetual 

Software Oracle Change Management Pack SUBTEC 
14 processor 

perpetual 

Software 
Symc Netbackup Plataform Base Complete Edition 
7.6 Xplat 1 Front End Tb Std Lic Gov Band S SUBTEC 10 un 

Software 
Symc NetbackupPlataform Base Complete Edition 7.6 
Xplat 1 Front End Tb initial Essencial  Lic Gov Band S SUBTEC 84 un 

Software Tableau Server (20 usuários) SUBTEC 1 un 

Software Tableau Desktop SUBTEC 10 un 

Software IBM Websphere MQ SUBTEC 200 PVU 
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Outros 

ATIVO QUANTIDADE 
Software Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 51 

Software para Cluster 46 

Software para Diagnóstico de Desempenho e Monitoramento 34 

Software para Tuning 34 

Software para Gestão de Mudanças no SGBD 32 

Software para Particionamento 46 

Software para Compressão 12 

Software para Mascaramento 34 

Software de Segurança para Criptografia 34 

Software Auditoria 34 

Software Blindagem do BD 34 

Software Gerenciamento de Storage 192 

 


