
PALESTRA 1

Integração de Políticas de TI dos 
Órgãos Governantes Superiores



Agenda

• Órgãos governantes superiores

• Políticas, estratégias e planos

• Indicadores utilizados pelos OGS

• Casos de políticas de TI dos OGS(EGD,
ENTIC-JUD)



Órgãos Governantes Superiores

• Órgãos responsáveis pela elaboração das
normas e políticas (Acórdão 2.308/2010-P)

• Poder Executivo (STI/MP, Dest/MP, SOF/MP
GSI/PR, Enap/MP)

• Poder Judiciário e Ministério Público (CNJ,
CNMP)



Integração entre os OGS (Acórdão 3.051/2014-P)

Estabeleçam mecanismos permanentes de
interlocução e compartilhamento de estratégias,
ações e produtos no sentido de maximizar o
aproveitamento de soluções elaboradas por um
órgão governante superior (OGS), tais como guias,
manuais, entre outros, pelos demais OGS, com o
objetivo de alcançar maior eficiência e celeridade na
melhoria dos processos e estruturas das
organizações sob sua respectiva jurisdição



Órgãos Governantes Superiores

1º Monitoramento das ações dos OGS
(Acórdão 1.145/2011-P)

os órgãos superiores já lograram instituir um
arcabouço normativo, ainda inicial, para dar
sustentação a um modelo de governança de
TI na administração pública federal



Acórdão 3.117/2014-Plenário

66
58

30

52

18

17

37

21

16
25

33
27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

executa processo de
planjemento estratégico

institucional

executa processo de
planejamento de TI (PPTI)

define e comunica papés e
responsabilidades

prioriza as ações de TI com
apoio do comitê de TI

Integralmente Parcialmente Não



Acórdão 3.117/2014-Plenário

26

42

29

17

40

48

33

26

34

10

38

57

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

identifica e mapeia os
principais processos de

negócio

os principais processos de
negócio são suportados

por sistemas
informatizados

designa responsáveis da
área de negócio para
gestão dos sistemas

informatizados

há catálogo publicado
com informações dos

sistemas informatizados

Integralmente Parcialmente Não



Órgãos Governantes Superiores

1º Monitoramento das ações dos OGS
(Acórdão 1.145/2011-P)

caminhos distintos pelo poder Executivo e pelo
poder Judiciário no tocante à matéria. Assim,
enquanto o primeiro principiou, primordialmente,
por estabelecer um modelo de contratações de
bens e serviços de TI e criar controles gerais
relativos à gestão da segurança da informação, o
segundo optou concentrar esforços iniciais no
aprimoramento da governança na área de
planejamento



Comparação entre ENTIC-JUD e EGD

ENTIC-JUD: Período 2015-2020

EGD-APF: Período 2016-2019

• Aperfeiçoar governança e gestão (OE.05 da
EGD)

• Aprimorar e fortalecer a integração e a
interoperabilidade de sistemas de
informação (OE.07 da EGD)

• Aprimorar segurança da informação
(OE.03 da EGD)



Estratégia de Governança Digital

Definição de objetivos, indicadores e metas
(2016-2019)



Estratégia de Governança Digital

Desafios a enfrentar (entre outros)

• aprimorar qualificação do corpo gerencial e
técnico

• reduzir riscos em projetos de TIC (caros,
longos, poucos entregáveis antes da
conclusão)

• Reuso de sistemas, reduzir a duplicidade de
esforços

• compartilhamento de infraestrutura
governamental

• sensibilizar dirigentes governamentais para a
governança digital



Iniciativas de TI com potencial de padronização

• Modelo padrão de portal
(portalpadrao.gov.br)

• Portal de serviços digitais (portal único)

• Acessibilidade digital

• Normativos infralegais, de outros poderes e
esferas



Iniciativas de OGS a serem compartilhadas 

• Guia de Comitê de TI do Sisp

• Guia de Boas Práticas em Contratação de
Soluções de TI (Sisp)

• Roteiro de Métricas de Software do Sisp

• Modelo de Acessibilidade em Governo
Eletrônico, adotado pelo CNJ (Resolução
211/2015)



OBRIGADO!


