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Apresentação

O Município de Campinas, o 3ª maior do Estado de São Paulo, com uma popula-
ção de 1,08 milhão de habitantes1, inseridos em uma região metropolitana de 19 cida-
des, totalizando 2,33 milhões de pessoas (6,31% da população do Estado), possui área 
ocupada total é de 795 Km² e seu orçamento corrente de R$ 2,1 bilhão. Esta é a cidade 
que constitui o desafio a ser vencido pela Prefeitura Municipal de Campinas, por seus 
gestores, servidores e demais colaboradores, aos quais competem a missão de trazer 
as melhorias desejadas por toda sua população, enfim de torná-la uma cidade ainda 
melhor de se viver, produzir e evoluir2.

É dentro deste contexto que este I Planejamento Estratégico de Tecnologia da  
Informação e Comunicação (PETIC) da Prefeitura Municipal de Campinas é apresentado 
com a proposta de trazer à discussão e apontar caminhos para o planejamento estraté-
gico e organizacional, fazendo o melhor uso das Tecnologias da Informação e Comuni-
cação (TIC) e promovendo o alinhamento destas tecnologias ao Plano Diretor da Cida-
de e às Diretrizes do Governo.

1 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Site: http://www.ibge.gov.br , visitado em 
01/12/2010

2 Prefeitura de Campinas. Site: http://www.campinas.sp.gov.br/prefeitura/, visitado em 01/12/2010
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1. Introdução

A administração das principais cidades brasileiras, como é o caso da Prefeitura 
Municipal de Campinas (PMC), evolui e se mostra uma tarefa mais complexa na medida 
em que as demandas pelos serviços públicos disponibilizados crescem a uma razão ge-
ográfica e exponencial. A municipalização integral ou parcial dos inúmeros serviços pú-
blicos, juntamente com o crescimento populacional, pressionam a Administração Públi-
ca para a profissionalização indispensável  dos seus recursos financeiros, humanos e 
tecnológicos.

A resposta a  essas  demandas com eficiência,  dentro do conjunto normativo 
existente ressalta o papel do planejamento em todos os níveis da PMC, juntamente 
com a introdução de indicadores apropriados para gerenciamento de metas que torna-
ram-se peças chaves para uma administração eficaz. As ações de governo sincronizadas 
à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao Planejamento Plurianual (PPA), à Lei de Dire-
trizes e Bases Orçamentárias (LDO), às leis que regem os Processos de Licitação, às no-
vas diretrizes de responsabilidade ambiental (TI Verde)3, juntamente com o conjunto 
das modernas técnicas de administração, produzem um conjunto de normas que con-
diciona e orienta o ente estatal, na busca bem sucedida de seus resultados.

As  Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que sempre contribuíram 
nos níveis operacionais, foram promovidas aos níveis táticos e estratégicos das empre-
sas privadas e públicas, para isto, tornam obrigatório o planejamento das ações de TIC 
com o objetivo de otimizar recursos e aumentar a efetividade administrativa, reduzin-
do a burocracia existente e principalmente, alinhando as tecnologias de modo a contri-
buir com a implantação das políticas sociais necessárias, adaptando e orientando as ca-
pacidades da PMC, de modo que a organização responda de forma rápida às novas de-
mandas nesse ambiente de frequentes transformações.

3 TI Verde são normas que induzem a produção, gerenciamento, uso e descarte dos equipamentos ele-
trônicos de forma sustentável
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O objetivo deste I Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Co-
municação (PETIC), elaborado pelo Departamento de Informatização (DEINFO) em con-
junto com a Informática de Municípios Associados (IMA), é explorar as ações e méto-
dos complementares relacionados às TIC necessários ao desenvolvimento do conceito 
de Cidade Digital, que é um ambiente suportado pela tecnologia que oferece serviços e  
potencializa a cidadania, e aos seus requisitos intrínsecos voltados à institucionalização 
de políticas e métodos de gestão necessários a este processo. Isto posto, a elaboração 
do PETIC, se apresenta como um marco inicial, instigante da consolidação estratégica 
das Tecnologias da Informação e Comunicação na Prefeitura Municipal de Campinas.
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2. Desafios de TIC na Gestão Municipal

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são atualmente reconheci-
das pelos gestores públicos como um dos principais alicerces para a modernização da 
Administração Pública Municipal ou simplesmente Gestão Municipal4. A adoção de so-
luções tecnológicas bem como de novos modelos de gestão têm como fundamentos 
básicos a melhoria da gestão pública, através da melhoria dos processos internos do 
governo, e o aumento da qualidade do atendimento prestado ao cidadão. No contexto 
do uso de recursos tecnológicos, o ambiente da administração pública é complexo, re-
sultado da multiplicidade de soluções preexistentes (sistemas legados), da infraestrutu-
ra e das plataformas tecnológicas, dos níveis heterogêneos de capacitação das pessoas, 
da amplitude das políticas de investimentos, da grande quantidade de leis reguladoras 
e, sobretudo da falta de modelos de gestão eficientes. Este ambiente exige a formula-
ção de políticas públicas específicas para a gestão dos recursos tecnológicos.

As Políticas de TIC, desenvolvidas como desdobramento dos princípios e objeti-
vos adotados para a formulação das Políticas de Governo Eletrônico5, buscam prover 
aos diversos Órgãos e Entidades da Gestão Municipal , os elementos necessários para 
orientar a adoção de modelos e referências com o objetivo de construir um ciclo de go-
vernança6 dos recursos tecnológicos. As Políticas de TIC evidenciam os objetivos a se-
rem alcançados e definem:

• Princípios que norteiam a política de TIC;

• Estrutura e diretrizes de Governança de TIC;

4 Gestão Municipal será o termo empregado para referenciar à Administração Pública Municipal. 
Quando não especificado tratar-se-á, de referência à Administração Direta. Quando o caso for, será 
feita a referência completa: Gestão da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

5 Governo Eletrônico: princípio da utilização das TICs para democratizar o acesso à informação, ampliar 
discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das fun-
ções governamentais

6 Governança em uma instituição envolve além dos resultados obtidos pela empresa, envolve a forma 
como o poder é exercido visando o desenvolvimento.
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• Áreas dos processos de Governança de TIC: Planejamento e Organização de TIC;

• Aquisição e implementação de Soluções, Entrega e Suporte de Serviços de TIC e 
Monitoramento.

As políticas de TIC além de visarem a modernização da máquina administrativa, 
devem buscar a racionalização de recursos utilizados nos processos de trabalho e aci-
ma de tudo, implementar recursos inteligentes para executar ações de planejamento, 
gerenciamento e fiscalização nas diversas áreas, de modo que elas possam:

• Oferecer serviços ao cidadão e às pessoas jurídicas;

• Promover a cidadania;

• Promover a inclusão social;

• Integrar Governo e Sociedade;

• Disponibilizar informação, conhecimento e cultura;

• Otimizar os processos de trabalho e recursos da Administração;

• Cobrar e arrecadar de forma justa e eficiente;

• Possibilitar uma gestão eficaz;

• Auxiliar  na  elaboração e  acompanhamento  de  políticas  de  desenvolvimento 
econômico e social;

• Auxiliar no cumprimento da legislação.
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3. Quem somos

A reforma administrativa de 15 de setembro de 1999, de acordo com a Lei nº 
10.248, dispôs para o Departamento de Informatização (DEINFO), as seguintes compe-
tências :

• Promover o atendimento descentralizado ao munícipe e o aprimoramento dos 
processos e sistemas administrativos; 

• Elaborar e gerenciar o Plano de Metas de Informatização do Serviço Público 
Municipal, por intermédio do Comitê Executivo de Informática (CEI), integrado 
por um representante de cada órgão do Poder Executivo e um representante da 
IMA;

• Coordenar as relações do Poder Executivo com os prestadores de serviço na 
área Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);

Como desenvolvimento destas competências formais, no desempenho de suas 
atividades surge um conjunto de responsabilidades das quais destacamos:

• Propor políticas de TIC e diretrizes gerais de informatização ao CEI;

• Editar e homologar normas e padrões técnicos definidos pela câmara técnica 
para hardwares, softwares, metodologias, interfaces e demais assuntos técnicos 
relacionados a TIC nos órgãos da PMC;

• Orientar e administrar o processo de planejamento estratégico e promover a 
coordenação geral de recursos de TIC da Gestão Municipal; 

• Promover a elaboração de planos de formação, desenvolvimento e capacitação 
do pessoal envolvido nas áreas de TIC;

15



• Coordenar os esforços dos órgãos e entidades da Gestão Municipal visando a 
condução de uma política integrada de informatização e gestão da informação;

•

• Assessorar a Gestão Municipal na avaliação da prestação dos serviços das em-
presas que a atendem na área de informática bem como autorizar a compra de 
bens e serviços relacionados a TIC. 
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4. Modelo de Gestão

O Deinfo no exercício de suas competências, regulamenta através da emissão 
de decretos e ordens de serviços, as contratação de serviços e aquisições de bens, e 
padroniza equipamentos e sistemas. Ainda, exerce papel de orientar os órgãos da Ges-
tão Municipal,  no momento em que estes planejam com autonomia administrativa 
seus orçamentos, observando princípios como os PPAs e o Plano de Governo. Cabe ao 
Deinfo se certificar da aderência destes documentos às estratégias adotadas pelo Pla-
nejamento Estratégico de TIC e ao conceito de Cidade Digital, entrega de serviços ao ci-
dadão por meio de TIC.

Para a operacionalização e desempenho das atividades práticas das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC), a Prefeitura Municipal de Campinas, consolidou 
como parceira prioritária e estratégica a Informática de Municípios Associados (IMA),  
empresa pública municipal  de processamento de dados, criada exclusivamente com 
este fim. Ao longo dos trinta e três anos de trabalho conjunto, a IMA atingiu um nível 
de conhecimento tácito com alto grau de profissionalização.

Desta maneira o Deinfo centraliza seus esforços na definição das políticas de TIC 
atuando de forma estratégica conjuntamente com a IMA e materializa estas estratégias 
através de contratos com fornecedores e também com a própria IMA.

No desenvolvimento deste contrato, a relação entre a IMA e os diversos órgãos 
da PMC é intermediada pelo Deinfo, órgão competente para esta gestão, lhe cabendo 
todas as responsabilidades de fiscalização, e controles técnicos administrativos e finan-
ceiros, emitindo a liberação final para a execução de serviços. 

Nas eventuais contratações de serviços ou aquisições de bens de TIC junto a ter-
ceiros que não a IMA, o Deinfo aplica os mesmos padrões preestabelecidos observan-
do as exigências, tanto as de mercado, como as legais, para contratações do setor pú-
blico.
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Nestas contratações, tanto junto a IMA, quanto junto a terceiros, cada vez mais 
o DEINFO está estabelecendo padrões baseados em Acordo de Nível de Serviço (ANS) 
Service Level Agreement (SLA)7 SLA é a parte de um contrato de serviços no qual o nível 
da prestação de serviço é definido formalmente e que garante à municipalidade, indi-
cadores para o bom gerenciamento das contratações.

A gestão de TIC consiste de forma muito sintética na integração entre pessoas, 
processos e recursos tecnológicos que transformam projetos em produtos e serviços 
operados. Tudo isto considerando os qualificadores da eficácia e da eficiência, ou seja, 
projetos certos (alinhamento estratégico) que resultam em serviços que atendam as 
expectativas quanto à qualidade.

Os principais Modelos de Gestão e Governança de TIC que são adotados pelas 
áreas técnicas do DEINFO estão relacionados a seguir:

Modelo de Melhores Práticas Escopo do Modelo

ITIL8 -  Information  Technology  Infrastructure  
Library

Infraestrutura de tecnologia da informação. O 
principal objetivo é o agrupamento das melho-
res práticas utilizadas para o gerenciamento de 
serviços de tecnologia da informação de alta 
qualidade e melhorar as suas capacitações.

PMBOK9 -  Project  Management  Book  Of  
Knowledge

Base de conhecimento em gestão de projetos. 
O principal objetivo é fornecer uma visão geral 
do  conjunto  de  conhecimentos  em gerencia-
mento  de  projetos  que  é  amplamente  reco-
nhecido como boas práticas.

4.1. Estratégia para a Gestão de TIC
Em um ambiente onde as demandas por recursos de TIC são cada vez mais cres-

centes e os recursos são sempre limitados, torna-se necessário que a municipalidade 
desenvolva e aplique critérios que norteiem os melhores investimentos na área.

Nesse contexto, planejar as ações de TIC torna-se necessário e fundamental. A 
figura a seguir mostra os principais elementos a serem utilizados nesse planejamento.

7 Acordo de Nível de Serviço por ser uma expressão originada no inglês, “Service Level Agreement”, 
será a partir deste ponto sempre referenciada por sua sigla em inglês: SLA

8  www.itil-officialsite.com, Site ITIL, em: 15/10/2009
9 http://pt.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge  , Site wikipédia, em: 

02/12/2010
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Para a elaboração do presente PETIC foram utilizadas várias fontes de informa-
ção. A primeira delas foi o que estabelece as principais metas para a Administração 
Municipal

Outros dois documentos estabelecem uma forma de interação com o PETIC, 
ressaltando-se que ora atuam como referências para o desenvolvimento deste docu-
mento PETIC e ora sofrerão interferência deste documento para os seus próximos de-
senvolvimentos. O primeiro é o Plano Plurianual (PPA), que estabelece objetivos, quan-
titativos e valores a serem investidos pela Municipalidade ao longo de um período de 
quatro anos. O segundo é o “Construindo Cidades Digitais” que é um ambiente supor-
tado pela tecnologia que oferece serviços e potencializa a cidadania.

Além dessas fontes textuais, para elaboração do PETIC, deve ser considerado 
também o cenário tecnológico de TIC existente hoje, ou seja, todo o legado de softwa-
re e hardware existente utilizado pela Prefeitura de Campinas, pois esse ambiente esta-
belece por si só, fronteiras e exigências técnicas próprias de desenvolvimento tecnoló-
gico. Além disso, devem ser consideradas as tendências tecnológicas de TIC, que nem 
sempre nos mostram caminhos claros que devem ser seguidos, mas as quais os gesto-
res devem e precisam estar atentos.
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Procurando buscar uma situação ideal, teríamos então necessariamente todas 
as necessidades de investimentos de TIC bem como estabelecimento de metas aponta-
das no PPA e as macro diretrizes tecnológicas definidas no presente PETIC. O próximo 
passo, portanto, seria detalhar essas diretrizes tecnológicas em um Plano Diretor de 
Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTI) e utilizar a Lei Orçamentária Anual 
para balizar os Planos de Aquisições e de Pessoal. 

Outro detalhamento possível e que se faz necessário são as normatizações téc-
nicas que devem ser feitas para otimizar os recursos no intuito de facilitar e baratear as  
integrações de sistemas e manutenção de software, de hardware. 
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5. Gerenciamento de Serviços

Os serviços de TIC prestados à municipalidade foram classificados e organizados 
em grupos de serviços com o objetivo de facilitar o controle e o gerenciamento estraté-
gico e financeiro.

Desta maneira é possível adotar normas e padrões de mercado para todas as contrata-
ções dentro dos grupos de serviços, que além de facilitar o entendimento das necessi-
dades, determinam as exigências e o grau de confiabilidade e qualidade através de in-
dicadores de Acordo de Nível de Serviço (ANS) ou  “Service Level Agreement” (SLA)10. 
Estes indicadores tornam claras as obrigações entre as partes e facilitam consideravel-
mente o gerenciamento do serviço prestado.

A seguir são descritos de forma sucinta os grupos de serviços de destacada re-
levância, apontando suas principais características.

5.1. Serviços de desenvolvimento ou manutenção de software
Consiste na contratação do serviço de desenvolvimento ou manutenção de sis-

temas e aplicativos legados ou novos. O DEINFO, no exercício de sua competência para 
a análise dos processos de compra de sistemas que serão integrados aos sistemas já  
existentes, procura a padronização necessária com objetivos que vão desde, certificar-
se de que a tecnologia ofertada está na vanguarda de modo a conferir a máxima longe-
vidade aos investimentos executados e trazer inovação à municipalidade, até a garantia 
da transferência de tecnologia, amparada em legislação11 de modo a obter a recepção 
da solução adquirida. Para tanto normatizações foram criadas para minimizar riscos, 

10 Acordo de Nível de Serviço por ser uma expressão originada no inglês, “Service Level Agreement”, 
será a partir deste ponto sempre referenciada por sua sigla em inglês: SLA

11 A transferência das tecnologias contidas nos softwares desenvolvidos sob encomenda da Administra-
ção pública é regulamentada no artigo 14 da Instrução Normativa Nº 04, 19/05/2008 da Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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compatibilizar linguagens, banco de dados e documentação técnica além de facilitar o 
controle financeiro através de práticas de mercado.

5.2. Serviços de infraestrutura
Consiste nos serviços essenciais que suportam as TIC na municipalidade. Dentro 

deste grupo foram criadas outras divisões para facilitar o controle e determinar SLAs 
específicos à natureza do serviço.

5.2.1 Rede de Comunicação de Campinas (Conectividade)

Fazem parte desta rede todos os recursos que garantem a comunicação desde 
as estações de trabalho locais (Paço Municipal e descentralizados como Escolas, Postos 
de Saúde, Administrações Regionais entre outros), até o acesso de nossos principais 
servidores à internet. Sua qualidade é indispensável, sendo fundamentais sua coesão e 
gerenciamento adequados. Existem padrões internacionais de SLAs para cada tipo de 
recurso requerido, o que facilita em muito a contratação deste serviço. Por ser uma 
área em constante evolução a necessidade de seguir as tendências de mercado é fun-
damental bem como participar das oportunidades que o Governo Federal está propici-
ando aos municípios como projetos do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) e Redes 
Comunitárias de Educação e Pesquisa (Redecomep).

5.2.2 Manutenção do parque de informática

Os serviços são prestados através de níveis de atendimento que variam desde o 
atendimento telefônico, para a solução imediata de problemas, passando pelo atendi-
mento local, para a solução de casos mais complexos, até chegar ao atendimento espe-
cializado, prestado pela equipe de especialistas, após o atendimento não ser soluciona-
do pelos níveis anteriores. Sendo que para cada nível é exigido um SLA, tempo para so-
lução, específico.

Este serviço é prestado para todos os equipamentos da PMC podendo ser divi-
didos de acordo com especificidades (rede, impressão, computador, etc) para um me-
lhor gerenciamento técnico e financeiro.
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5.2.3 Hospedagem de sistemas

A hospedagem de sistemas é o armazenamento de informações e sistemas apli-
cativos, de forma que estes conteúdos tenham sempre disponibilidade imediata. Isto é 
feito utilizando-se servidores próprios, ou de terceiros. Estes equipamentos ficam em 
locais especializados, chamados Datacenter. Ali, os equipamentos são mantidos e ad-
ministrados, em ambiente seguro, com controle de acesso físico ao local, protegidos 
contra sinistros, falta de energia elétrica, etc. Toda sua gestão rotineira como backups, 
atualizações e manutenções de hardware é executada e principalmente planejada e ge-
renciada por uma equipe chamada de Centro Operações de Rede, Network Operation  
Center (NOC) formado por profissionais dedicados das áreas de gerenciamento de in-
fraestrutura e segurança da informação que monitoram o Datacenter de forma pró-ati-
va, garantindo a disponibilidade do ambiente.

Este serviço constitui, sem dúvida alguma, o núcleo de toda a operação cotidia-
na das operações internas da PMC, do acesso às informações pelos munícipes, enfim, 
de toda a comunicação com o mundo exterior. 

5.3. Serviços de Atendimento ao Cidadão
Esta experiência iniciou-se com o serviço 156 e as demandas da sociedade im-

puseram novas atividades (Ouvidoria, Disque-Saúde, Tributário, Trabalho e Renda, etc) 
e meios de comunicação. O objetivo foi fornecer um ponto único de contato para trata-
mento de qualquer solicitação, com número de telefone unificado para todos os aten-
dimentos, onde o atendimento é padronizado, com qualidade nos diversos temas en-
volvidos, dispondo de recursos multicanais, telefônico, e-mail, chat online, SMS. A me-
lhoria da gestão do processo, considerando todo o ciclo envolvido em cada tipo de 
atendimento, oferece maior suporte e comunicação nos processos de mudança, e por 
fim, aumenta a eficiência do atendimento. 

5.4. Serviços de GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos e 
tecnologias correlatas

É um conjunto de tecnologias que permite o gerenciamento de documentos de 
forma digital, facilitando a gestão do conhecimento inerente à gestão estratégica, e à 
inovação. Tais documentos podem ser das mais variadas origens e mídias, como papel, 
microfilme, som, imagem e mesmo arquivos já criados na forma digital. Seus resulta-
dos vão desde a redução de documentos físicos, papel circulante, passando pela me-
lhoria dos processos, após o estudo da circulação destes documentos, chegando a au-
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mentar o controle e sigilosidade das informações que ficam protegidas por processos 
de segurança.

5.5. Serviços Corporativos
São serviços necessários  ao desenvolvimento das  atividades relacionadas  no 

ambiente administrativo e operacional da  Gestão Municipal, oferecem apoio na hora 
de otimizar os valores, apresenta meios para realizar as atividades fins. Apresentam-se 
com destaque:

• Serviços  de impressão e reprografia  (fotocópias):   Atualmente são prestados 
por empresa terceirizada, com o fornecimento de equipamentos, suprimentos, 
manutenção e  gerenciamento.  Os  resultados  principais  obtidos,  conforme o 
programado, foram qualidade dos serviços prestados, redução de custos, deso-
neração da Gestão Municipal no que tange a realização de várias contratações 
realizadas para similar serviço.

• Softwares aplicativos:   Processo de seleção dentre as várias alternativas de mer-
cado para softwares de edição, especificação para aquisição e em alguns casos, 
elaboração de ata de registro de preços, podendo a opção recair sobre a alter-
nativa de software livre (sem custo de licença). São softwares para edição de 
documentos de texto, planilhas e gráficos, antivírus, elaboração de plantas e 
projetos arquitetônicos, análise de informações geográficas;

• Sistemas de análise de dados para apoio a decisão:   Estas ferramentas fazem a 
ligação e análise de informações de diferentes fontes, e permitem ao adminis-
trador extrair conclusões, elaborar cenários, facilitando a tomada de decisões.
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6. Governança em TIC

“O que não se pode medir não se pode gerenciar.” A frase é de Peter Drucker,  
conceituado professor, consultor e um dos papas da administração moderna, e traduz 
bem a necessidade, cada vez maior de que os atuais gestores de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (TIC) têm de se servir de metodologias e indicadores que lhes 
permitam estabelecer objetivos, monitorar os resultados e verificar, de forma objetiva, 
como e se as metas propostas estão sendo atingidas. A experiência tem mostrado que 
os antigos manuais de procedimentos utilizados no passado já não atendem mais aos 
requisitos das empresas.

O turbulento ambiente empresarial, que se apoia na Tecnologia e vive em cons-
tante mutação, exige formas mais ágeis e flexíveis de gerenciamento. É dentro dessa 
nova ótica que ganha força o que se convencionou chamar de governança de TIC, que 
corresponde a uma estrutura bem definida de relações e processos, estrutura esta que 
controla e dirige uma organização. O principal foco é permitir que as perspectivas de 
negócios, de infraestrutura, de pessoas e de operações sejam levadas em consideração 
no momento de definição do que mais interessa à empresa, o alinhamento das TIC à 
sua estratégia de negócio.

Isso significa colocar em prática, um conjunto de padrões e relacionamentos es-
truturados, assumidos por executivos, gestores, técnicos e usuários de TIC da PMC, 
com a finalidade de garantir controles efetivos, ampliar os processos de segurança, mi-
nimizar os riscos, ampliar o desempenho, otimizar a aplicação de recursos, reduzir os 
custos, suportar as melhores decisões e consequentemente alinhar TIC aos serviços 
oferecidos à população de forma a contribuir na excelência desses serviços. 

Atualmente,  diante  da complexidade e  diversidade tecnológica presente nas 
corporações, não basta gerenciar computadores, servidores, redes, dados e softwares 
e sistemas de informação de forma isolada. Esses componentes precisam interagir en-
tre si e com o meio exterior, para possibilitar a conectividade e os serviços. Nesse senti-
do, o gerenciamento deste ambiente deve contemplar essas questões. Nesse sentido, 
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as fornecedoras de tecnologia estão adotando padrões em seus produtos para lhes im-
primir maior facilidade de integração e, ao mesmo tempo, para permitir aos usuários 
um gerenciamento mais eficaz, com menores custos. De sua parte, as empresas usuári-
as de tecnologia também começam a prestar atenção a esses detalhes e a escolher 
produtos com base nisso.

Por fim, a implementação efetiva da Governança de TIC só é possível com o de-
senvolvimento de um modelo organizacional específico para a PMC, ou framework. Um 
framework provê uma solução para uma família de problemas semelhantes dentro da 
organização, ao qual se somam as soluções dedicadas a cada atividade específica, ob-
tendo-se um conjunto integrado como solução. Este processo de estudo e desenvolvi-
mento tem sua implantação baseada na adoção de normas, práticas e modelos de TI 
reconhecidos  nacional  e  internacionalmente,  como o BSC,  PMBok,  CobiT e ITIL,  de 
onde devem ser extraídos os pontos que atinjam os objetivos do programa de Gover-
nança. Nesse processo de reestudo e reestruturação, é imprescindível levar em conta 
os aspectos culturais e estruturais da PMC, devido à mudança dos paradigmas existen-
tes.

6.1. Governo Eletrônico
A Prefeitura de Campinas, como diversas organizações, executa diversos proces-

sos de trabalho que são materializados sob a forma de serviços. A forma como esses 
processos são planejados, estruturados e implantados define a eficácia dos mesmos e 
permite conhecer sua qualidade quando este serviço é solicitado, como por exemplo, 
uma aprovação de planta, a emissão de uma certidão negativa de débito ou a 2ª via de 
um documento: O indicador do nível de qualidade do procedimento será o prazo para a 
prestação do serviço, assim como sua efetividade.

As  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação (TIC)  podem contribuir  muito 
para otimizar a execução de um determinado processo, a partir de sua adequada apli-
cação. Atualmente, é muito grande a utilização de ferramentas tecnológicas em todas 
as esferas da administração pública, principalmente na automação de processos.

Neste caso, nos parece adequado utilizar o conceito de governo eletrônico do 
Portal do Governo Federal12.

O desenvolvimento de programas de Governo Eletrônico tem 
como princípio a utilização das modernas tecnologias de informação e 
comunicação TICs para democratizar o acesso à informação, ampliar 

12 www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br, em 25/09/2009.
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discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na 
eficiência e efetividade das funções governamentais. 

No Brasil, a política de Governo Eletrônico segue um conjunto 
de diretrizes que atuam em três frentes fundamentais: junto ao cida-
dão; na melhoria da sua própria gestão interna; e na integração com 
parceiros e fornecedores. 

O que se pretende com o Programa de Governo Eletrônico bra-
sileiro é a transformação das relações do Governo com os cidadãos, 
empresas e também entre os órgãos do próprio governo de forma a 
aprimorar a qualidade dos serviços prestados; promover a interação 
com empresas e indústrias; e fortalecer a participação cidadã por meio 
do acesso a informação e a uma administração mais eficiente.

O objetivo é fazer com que estas tecnologias e processos informatizados já pre-
sentes na administração cheguem ao cidadão, encurtando distâncias, prazos, aumen-
tando a transparência e universalizando direitos.

Nesta discussão é importante esclarecer a diferença entre o nível de informati-
zação, ou utilização de TIC, em uma prefeitura e o nível de maturidade relativa ao pro-
grama de governo eletrônico. 

A Prefeitura Informatizada, pode não oferecer nenhum serviço ao cidadão, atra-
vés de recursos de TIC, obrigando-o a comparecer aos seus órgãos para qualquer solici-
tação de serviço público. Ou seja, apesar de utilizar os mais modernos sistemas de Saú-
de, Educação, Tributário, etc., o cidadão não consegue agendar uma consulta ou rece-
ber o resultado de um exame, nem fazer uma pré-matrícula, retirar uma certidão nega-
tiva de débito ou abrir uma Micro Empresa pela Internet.

É exatamente o grau de interatividade entre o cidadão e os órgãos públicos, 
através de recursos tecnológicos existentes para acesso aos serviços públicos de forma 
digital, que definirá se estamos vivenciando ou não um modelo de e-gov, em algum dos 
níveis apresentados.
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7. Propostas Estratégicas PMC para 
Cidade Digital

Mediante o aumento continuo da sociedade, que exige o atendimento de suas 
expectativas, desde as mais complexas como participação política, renda, segurança, 
habitação, saúde, educação; até as mais simples como atendimento a demandas de 
balcão – pagamento de tributos e taxas, certidões, alvarás, solicitação de serviços, etc.  
A reorganização das estruturas públicas necessárias ao atendimento destas exigências 
passa pela modernização da administração, tanto de seus processos internos como em 
sua relação com a sociedade, cada vez mais ansiosa por informações e serviços.

A tecnologia disponível suporta grande amplitude de modelos voltados a mo-
dernização e relação social. Os modelos tradicionais focam no aumento dos níveis de 
informatização das administrações públicas, o que significa dotar a administração de 
recursos de TIC que permitam maior eficiência em seus processos de trabalho, este 
modelo poderia ser caracterizado no caso municipal como Prefeitura Informatizada.

Na outra ponta os que consideram a possibilidade de existência de um conjunto 
de funcionalidades e infraestrutura que proporcionem um ambiente virtual de relações 
na cidade. Nestes casos a cidade esta apta a relacionar-se eletronicamente para diver-
sas atividades, desde a prestação de serviços até as varias forma de relações sociais. 
Este ambiente virtual não compete com o ambiente real, mas agrega oportunidades 
para desenvolvimento econômico, social cientifico e cultural. Os cidadãos têm interes-
ses locais, relativos a seu bairro, sua escola, seu centro de saúde, mas tem interesses 
dispersos e ambos devem ser considerados. É o local interagindo com o global e crian-
do um vasto potencial de crescimento. Os governos representam grande parte das ex-
pectativas da sociedade e são, portanto, os grandes responsáveis pela viabilização des-
te modelo.

A Cidade Digital, como ficou conhecido o modelo, é essencialmente a visão vir-
tual da cidade, proporcionada por uma sociedade da informação e consolidada pelo 
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conhecimento. Sua construção passa pela viabilização de vários componentes, mas es-
sencialmente deve ser uma construção participativa de toda sociedade, ou seja, não é 
um projeto do governo, embora seja um projeto de governo.13 

A construção de cidades digitais hoje no Brasil é o grande desafio dos municípi-
os de grande porte, apesar de já ser realidade em alguns municípios de pequeno porte. 
Isso se explica devido às questões de porte geográfico, uma vez que cidades menores 
conseguem ser atendidas pelas redes de comunicação de dados já existentes, fato que 
não se verifica nas grandes cidades, onde as áreas periféricas exigem a complementa-
ção das infraestruturas, e nesses casos, naturalmente os custos acompanham de forma 
proporcional o tamanho e a densidade da cidade. O aspecto qualitativo também incre-
menta as exigências, pois o cidadão cosmopolita tem novas necessidades, ávidas por 
serem realizadas com o auxílio da internet, como pagar impostos ou denunciar crimes 
e requerer serviços pelo celular integrado à redes sociais, por exemplo.

Hoje os portais dos municípios apresentam uma gama de serviços mais variada 
e de maior maturidade, com resultados expressivos, podendo seguir a seguinte classifi -
cação:

O estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, de 10 de Julho de 2001, regulamenta 
os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, serve como pano de fundo para a cons-

13 Construindo Cidades Digitais, IMA 
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E-Democracia: Toda a sociedade está conectada à gestão Pública

Governo Único: O Cidadão acessa os serviços e informações atravé 
de um único ponto de acessibilidade e é o governo que, conforme a 
demanda apresentada pelo cidadão, adota as providências 
necessárias.

Integração: Inter-relação dos órgãos públicos e dos serviços 
públicos por eles prestados.

Transacional: Dispor de serviços eletrônicos que dispensam a 
necessidade do cidadão se deslocar até o órgão público para 
que possa solicitar determinado serviço.

Serviços Elementares: Possibilitar a comunicação entre o 
cidadão e os órgãos de governo, além de mecanismos de 
busca bastante simplificados.

Informacional: Utilizar as tecnologias apenas para 
disponibilizar informações sobre os serviços públicos 
aos cidadão.

Não presente: A tecnologia da Informação e 
Comunicação é usada somente internamente pelos 
órgãos do município, não para prestação direta de 
serviços.
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trução e harmonização de projetos de Cidades Digitais, alia-se ao financiamento do 
Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais 
Básicos (PMAT) como valiosos instrumentos de implementação dos objetivos elenca-
dos.

Como principais motivadores para o desenvolvimento dos modelos de Cidades 
Digitais, estão: a evolução do sentimento de Comunidade; melhoria da eficiência dos 
serviços públicos; e inclusão Digital Plena. Quando se fala em cidade digital, pensa-se 
imediatamente em oferecer à população carente acesso a tecnologia. Não se limita a 
isso, significa ainda criar um ambiente digital que favoreça a modernização e desburo-
cratização da gestão pública, favorecer e viabilizar o empreendedorismo e o desenvol-
vimento econômico. Cria-se uma nova perspectiva de cidadania por meio da inclusão 
digital.

Operações da Cidade

• Serviços governamentais prestados com 
eficiência

• Telecomunicações  seguras  para  órgãos 
municipais, estaduais e federais

Satisfação dos Cidadãos

• Acesso  a  serviços  de  saúde,  educação, 
tributária

Inclusão Digital

• Internet rápida para domicílios de baixa 
renda a custo acessível

Desenvolvimento Econômico

• Banda larga para pequenos empreende-
dores que fomenta as relações econômi-
cas de negócios e de empregos locais

• Acesso a cadeias globais de fornecimen-
to e de consumo

Quando analisamos o trabalho executado, verificamos que a PMC está cami-
nhando para um real controle e gerenciamento de seus ativos e serviços de forma pa-
dronizada e organizada. O trabalho em curso demonstrado no documento Diretrizes e 
Planos de Ação de Tecnologia da Informação (DPATI) – Construindo Cidades Digitais,  
elaborado pela IMA mostra a intenção e os recursos envolvidos para alcançar este pro-
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cesso. Entretanto, a atual momento de reflexão e definição de metas, exige que sejam 
definidas políticas e estratégias para permitir a consolidação destes objetivos. Neste 
sentido elencamos algumas das propostas estratégicas que deverão ser implementadas 
através da elaboração de políticas.

Camadas modelo Cidade 
Digital

Estratégia PMC Operacional PMC

CIDADE DIGITAL Estruturação da Gestão de TIC Implantação  do  Comitê  Muni-
cipal de Informática (CMI)

Inclusão  no  Planejamento  Fi-
nanceiro PPA e LOA

Ambiente de Colaboração

Capacitação em TIC

Divulgação das políticas de TIC

Processo de Compra e Contra-
tação

Soluções  para  a  Camada  de 
INFRAESTRUTURA/SUPORTE

Implantação da infraestrutura 
básica para operacionalização 
do e-gov

Padronização de ativos

Política de Segurança da Infor-
mação

Política  de  Infraestrutura  de 
Comunicação

Soluções para a Camada APLI-
CATIVOS / CONTEÚDOS

Implantação de sistemas e fer-
ramentas  inteligentes  de 
apoio a tomada de decisão

Gerenciamento  de  Processos 
de Negócios (BPM)

Inteligência da Informação (BI) 
e Base de Dados única

Integração de Sistemas

Política  para  padronização  de 
ativos de software

Soluções  para  a  Camada  de 
IDENTIDADE / CAPACIDADE

Soluções para a Camada SER-
VIÇOS AO CIDADÃO

7.1. Estruturação da Gestão de TIC
Neste contexto proposto, é essencial para que a PMC desenvolva ações estrutu-

rais preparando-se para trabalhar harmonicamente com o conceito Cidade Digital. Sen-
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do assim, são apresentadas medidas necessárias para a preparação e desenvolvimento 
deste ambiente inovador.

7.1.1 Implantação do Comitê Municipal de Informática

Entendemos que as realidades das tecnologias de informação e comunicação 
atuais são muito mais complexas do que eram a alguns poucos anos atrás, pois a ne-
cessidade de integração dos processos internos, bem como, troca de informações com 
órgãos públicos e privados exigem cada vez mais investimentos em tecnologias e racio-
nalização da gestão dos recursos alocados.

Dessa maneira as decisões sobre investimentos e adoção de soluções e tecnolo-
gias requerem além da ação centralizada de um órgão gestor, a participação e o envol-
vimento de todos os agentes interessados, de forma que estes protagonizem seus pa-
peis com a devida relevância, e contribuam neste processo. Com este objetivo é pro-
posta a criação do Comitê Municipal de informática (CMI), para o qual são apresenta-
dos seus componentes e competências:

Composição do CMI:

1. O Deinfo, como presidente do comitê organizando e sistematizando os tra-
balhos;
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2. A IMA, como consultora de soluções de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação;

3. Os Secretários Municipais, ou funcionários de suas pastas por eles indica-
dos, como membros permanentes;

Compete ao Conselho Permanente do CMI:

1. Aprovar o Plano de Metas de Informatização do Serviço Público Municipal e 
definir as diretrizes para sua implementação;

2. Acompanhar e avaliar o processo de informatização dos órgãos da Adminis-
tração Municipal;

3. Manifestar-se, preliminarmente, sobre a aplicação de recursos no processo 
de informatização, propondo diretrizes e identificando prioridades na sua 
aplicação, bem como avaliar as propostas orçamentárias e de suplementa-
ção orçamentária;

4. Aprovar propostas de convênio, licitação, contratação e seus termos aditivos 
de serviços a serem prestados aos órgãos da PMC;

Compete ao Deinfo:

1. Planejar e supervisionar o Plano de Metas de Informatização do Serviço Pú-
blico Municipal;

2. Propor políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação diretrizes ge-
rais de informatização ao Conselho Permanente;

3. Editar e homologar normas e padrões técnicos definidos pela câmara técni-
ca para hardwares, softwares, metodologias, interfaces e demais assuntos 
técnicos relacionados a TIC nos órgãos da PMC;

4. Orientar e administrar o processo de planejamento estratégico e promover 
a coordenação geral de recursos de informação e informática da Administra-
ção Municipal;

5. Promover a elaboração de planos de formação, desenvolvimento e capacita-
ção do pessoal envolvido nas áreas de TIC; 

6. Coordenar os esforços dos órgãos e entidades da Gestão Municipal visando 
à condução de uma política integrada de informatização e gestão da infor-
mação;
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7. Orientar e acompanhar  as atividades da IMA na prestação de serviços à 
Gestão Municipal;

8. Assessorar a  Gestão Municipal na avaliação da prestação dos serviços das 
empresas  que a atendem na área  de informática bem como autorizar  a 
compra de bens e serviços relacionados a TIC; 

9. Fomentar o acesso da população do Município Campinas à Sociedade da In-
formação e do Conhecimento.

Compete a Câmara Técnica:

1. Coordenar, planejar e supervisionar os sistemas de informação no seu âmbi-
to;

2. Coordenar, planejar, articular e controlar os recursos de informação e infor-
mática no seu âmbito;

3. Auxiliar o CMI na definição e elaboração de políticas, diretrizes e normas re-
lativas aos sistemas, bem como fornecer dados e informações requeridos 
pelo Deinfo;

4. Cumprir e fazer cumprir as políticas, diretrizes, normas, padrões, orienta-
ções e decisões proferidas pelo CMI;

Compete a IMA:

1. Contribuir em todas atividades promovidas e desenvolvidas nos âmbitos da 
Câmara Técnica, do Conselho Permanente e pelo Deinfo.

Compete aos Grupos de Trabalho

1. Discutir tecnicamente questões específicas e propor soluções mais adequa-
das à Gestão Municipal.

7.2. Planejamento Financeiro - PPA e LOA
No PPA de 2009-2012 o Deinfo sistematizou o planejamento de TIC através de 

Programa Orçamentário denominado Modernização da Gestão da Tecnologia da Infor-
mação cujo objetivo é alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos 
do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da gestão pública, inovando formas 
de trabalho e de relacionamento com a sociedade. 
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Através deste programa foi possível pela primeira vez obter uma visão dos in-
vestimentos de TIC de cada órgão facilitando o gerenciamento dos investimentos pre-
vistos e a tomada de decisões nas aquisições necessárias. A partir deste programa fo-
ram criadas as seguintes ações específicas para um melhor detalhamento e controle:

Ação Nome da Ação

232 Modernização do Parque Computacional

233 Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados

234 Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas

235 Reestruturação de Processos de Trabalho

236 Integração de Sistemas

237 Aquisição de Software Aplicativos

238 Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação

239 Capacitação de Servidores Em Tecnologia de Informação

240 Consultoria em Tecnologia de Informação

É importante verificar que as ações seguem a linha estratégica definidas tanto 
no Plano de Governo como na construção da Cidade Digital.

A partir da estrutura criada é possível adaptá-la para que a mesma atenda às  
necessidades de futuros PPAs criando novas ações ou até mesmo modificando ações já 
existentes.

Para o próximo PPA a recomendação é criar a estrutura de ações dentro dos 
conceitos estratégicos da Cidade Digital proposta pela IMA.

7.3. Ambiente de Colaboração
Devido ao processo de municipalização de serviços ser cada vez mais intenso, 

cabe às Prefeituras fazer cada vez mais com cada vez menos recursos. Essa realidade 
tem reforçado a necessidade de melhorar os processos de trabalho, e é neste contexto, 
além do aumento na quantidade de serviços oferecidos pela Gestão Municipal, obser-
va-se também um aumento constante no nível de complexidade dos serviços, da legis-
lação, dos controles, das interfaces entre os diversos níveis de governos, além de uma 
relação cada vez maior com o principal ator desse cenário, que é o munícipe.
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As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), têm muito a contribuir nes-
se cenário, permitindo a criação de um ambiente de colaboração onde os diversos ato-
res possam interagir de forma que seja possível resolver problemas mais rapidamente 
e de forma mais eficiente, discutir ideias, propor e desenvolver inovações que levem 
agilidade e uma melhoria constante na prestação dos diversos serviços oferecidos pela 
Gestão Municipal.

A proposta do Deinfo nesse sentido é a criação de uma Intranet  que tenha 
como característica principal ser uma ambiente de comunicação, colaboração e coope-
ração para os funcionários da PMC. As principais ferramentas dessa Intranet são: 

1. E-mail disponibilizado para todos os funcionários ativos e inativos da PMC

2. Catálogo de pessoas, com endereços de e-mail, telefones e com formas rá-
pidas de buscar qualquer funcionário da PMC.

3. Mensagens instantâneas. Para haver um ambiente de colaboração, é funda-
mental uma ferramenta de comunicação instantânea, com capacidade de 
comunicar voz, vídeo, dados digitados e arquivos, entre duas ou mais pesso-
as.

4. Compartilhamento de Arquivos. Outro mecanismo vital para um ambiente 
de colaboração é a possibilidade de compartilhar, de modo organizado, ar-
quivos de diversos formatos.

5. Fóruns de Discussão, onde assuntos podem ser discutidos sem a necessida-
de de reuniões presenciais.

6. Compartilhamento de Agendas.

7. Gerência de Projetos, efetuada de forma interativa entre os integrantes dos 
diversos projetos desenvolvidos na PMC.

Além dos aspectos de colaboração abordados, a implantação da Intranet possi-
bilitará também:

1. Agrupar  e  disponibilizar  todas  as  aplicações  desenvolvidas  para  plataforma 
Web, em um único canal de entrada “Single Sign On” e fazer o reconhecimento 
dos usuários utilizando-se da tecnologia “Active Directory” (AD), com a qual se 
terá maior conhecimento dos usuários utilizadores das informações e conse-
quente ganho de segurança;
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2. Permitir a criação de um conjunto de informações a ser restringido somente 
aos usuários, evitando sua difusão indevida;

7.4. Capacitação em TIC
Neste processo, desde o esboço das estruturas, até as implementações destes 

projetos com a obtenção dos resultados tão desejados, enfim, em todos estes momen-
tos, o elemento comum, a matéria prima elementar é composta pelos colaboradores 
da Gestão Municipal. Às capacidades e saberes iniciais destes indivíduos, torna-se im-
prescindível que se agregue e que se enriqueçam seus conhecimentos, de modo que 
haja a desejada convergência para os objetivos da Gestão Municipal, faz-se então ne-
cessário que se invista em sua capacitação e aperfeiçoamento profissionais.

Com este objetivo, faz-se necessária a implementação de um programa de ca-
pacitação e qualificação continuado e sistematizado capaz de aumentar o domínio das 
tecnologias empregadas e dos processos e procedimentos embutidos nos sistemas em-
pregados, em todos os níveis funcionais, com as características:

1. Realização de capacitações presenciais e a distância, utilizando das modernas 
tecnologias de Educação a Distância (EAD);

2. Planejamento prévio dos treinamentos necessários, quando da implantação de 
novas tecnologias, nas hipóteses de contratações e aquisições, estes treinamen-
tos serão incluídos como parte integrante do novo produto ou serviço;

3. Obrigatoriedade dos usuários dos recursos, da participação nas capacitações e 
qualificações, com avaliação de aproveitamento;

7.5. Divulgação das Políticas e atividades de TIC
O Deinfo em conjunto com a IMA está trabalhando na divulgação de assuntos 

relativos ao bom funcionamento de TIC na PMC. Hoje são utilizados os seguintes meios 
de comunicação:

Meio de comunicação Objetivo

E-mail corporativo Divulgar ações específicas e de prazo determi-
nado

Apresentação de informes durante o login Divulgar ações específicas e de prazo determi-
nado
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Meio de comunicação Objetivo

folders Divulgar boas práticas em TIC

workshops Apresentar soluções de TIC  de maneira abran-
gente

É uma tarefa importante pois além de promover o trabalho, orienta o servidor 
na utilização dos recursos, muitas vezes não conhecidos.

Trazer para uma linguagem mais simples passa ser a tarefa de uma série de fol-
ders orientativos a segurança, política de uso.

Desta maneira alguns folders deverão fazer parte da estratégia de difusão de 
conhecimentos:

1. Cuidados básicos com o ambiente de informática

2. Boas práticas de segurança da informação

3. Central de serviços IMA

4. Utilização de email

5. Boas práticas para utilização do diretório virtual

7.6. Processos de Padronização para Aquisições e Contratações
O objetivo é a condução das aquisições de bens e contratações de serviços, en-

volvidos na manutenção dos recursos de TIC, buscando a aplicação de processos viá-
veis e em sintonia com o planejamento e os planos de investimentos, abrindo cami-
nhos para a renovação da Gestão Municipal e a inovação tecnológica, sendo que aqui,  
o emprego do termo manutenção contempla a administração das atuais capacidades, 
absorção do crescimento vegetativo, e o provimento de maior qualidade aos serviços 
prestados. 

Para garantir o desenvolvimento e a potencialização da atribuição do Deinfo, de 
padronizar e conduzir tecnicamente as aquisições e contratações, de modo a trazer à 
administração ganhos reais, desenvolveremos questões relevantes à:

1. Padronização de processos e procedimentos para aquisição de bens e contrata-
ção de serviços de TIC
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2. Modernização e manutenção dos patrimônios atuais existentes na administra-
ção

3. A Contratação de Serviços como alternativa a aquisição de bens para a adminis-
tração pública.

7.6.1 Padronização de processos e procedimentos para aquisição de bens e 
contratação de serviços de TIC

No quadro atual, as aquisições e contratações são conduzidas por iniciativas das 
secretarias interessadas, de modo a atender suas necessidades isoladas. Estas necessi-
dades via de regra, percorrem um longo caminho, entre os levantamentos de campo, 
argumentações e justificativas perante aos secretários das pastas, enfim até a matura-
ção do pedido formal, e o consequente processo licitatório para seu atendimento. Es-
tas licitações tornam-se viáveis, à medida em que em algum momento anterior, duran-
te a elaboração dos Planejamentos Plurianuais, e da elaboração dos orçamentos, estas 
necessidades foram elencadas. Logo todos os requisitos formais e fáticos, necessários à 
uma aquisição estão presentes: planejamento, orçamento, e necessidade. 

O problema localizado é justamente a sequência em que estes requisitos são 
tratados: A necessidade do recurso de trabalho almejado, passa a ser o último elemen-
to da aquisição. Esta constatação comprova e confirma um distanciamento enorme en-
tre a realização dos objetivos da administração pública e os processos que deveriam vi -
abilizá-los. Como tratar desta questão?

A proposta é uma radical inversão do sentido, que ocorre na condução dos pro-
cessos de obtenção de recursos de trabalho, de modo a ocorrer uma restituição à or-
dem natural em que as etapas deste processo devem ocorrer, sejam elas: 

1. Necessidade do recurso: Constatada à medida em que as secretarias se 
programam por meio de seus planos diretores, elencam os serviços que 
devem ser prestados à população, e os momentos em que estes ocor-
rem;

2. Planejamento plurianual: Documento em que a projeção das necessida-
des dos serviços prestados, são elencadas para os próximos anos;

3. Orçamento para o exercício atual e para o seguinte: Documentos que 
trazem as previsões de recursos que devem custear a manutenção da 
máquina administrativa, assim como prover capacidade para absorver o 
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crescimento vegetativo da cidade e as almejadas melhorias de qualida-
de;

4. Procedimento Licitatório: Que buscará o recurso de trabalho especifica-
do no mercado e o incorporará à capacidade de trabalho da administra-
ção municipal. Obedecendo para isso as normas legais, comerciais e téc-
nicas.

O grande diferencial, a inovação a todos estes processos, será a incorporação 
em todas estas etapas, da aplicação das diretivas e metas elencadas no Plano Diretor  
de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)-PMC, documento este a ser ela-
borado sob a coordenação do DEINFO, com a participação de todas os órgãos da Admi-
nistração Direta, autárquica e indireta. 

O PDTIC-PMC, fomentará e instrumentalizará a discussão acerca das necessida-
des de  recursos de trabalho de todos os órgãos da administração municipal,  assim 
como suas metas e formas de atingimento. Sua elaboração permitirá facilitar as aquisi-
ções, a medida que:

1. Fará a totalização das necessidades de equipamentos, serviços utilizados, pes-
soal necessário, enfim de todos os recursos envolvidos; 

2. Trará uma visualização de conjunto para um melhor planejamento;

3. Permitirá um estudo das melhores soluções técnicas, com todas as possibilida-
des de integração, e todas as necessidades correlacionadas;

4. Permitirá um melhor aproveitamento do potencial instalado, evitando desperdí-
cios;

5. Fará uma disposição ao longo da linha do tempo, dos objetivos traçados, dos re-
cursos técnicos e humanos necessários, e dos recursos financeiros disponíveis.

O planejamento plurianual da Administração, indicará suas ações ao PDTI, que 
gerará as demandas. A partir deste ponto será possível a elaboração das definições téc-
nicas para conhecimento das melhores alternativas de mercado. As definições dos re-
quisitos funcionais partem das áreas usuárias, os requisitos estruturais e de ambiente 
competem ao Deinfo.  Como vantagens objetivas imediatas  aos  novos processos  de 
aquisição e contratação, surgirão:

1. Economia com ganho de escala na aquisição;
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2. Permitir  a  integração tecnológica de equipamentos  com melhores requisitos 
técnicos;

3. Padronização do ferramental de trabalho a disposição, com redução na curva de 
aprendizagem, na implantação de procedimentos ou mesmo na preservação de 
procedimentos já existentes;

4. Aumento do conhecimento e a troca de informações pelo corpo técnico respon-
sável. Este ganho não se aplica somente aos técnicos da área específica de TIC,  
mas a todos os colaboradores envolvidos na utilização destes recursos;

5. Reduzir os gastos com processos de manutenção, itens de reposição;

6. Redução das horas/máquina/homem não trabalhadas em função de problemas 
com equipamentos, com consequente ganho no atendimento;

O Deinfo passará a recomendar e orientar as áreas para que sejam tomadas as 
medidas para as contratações que viabilizem as ações elencadas no PDTI, na ordem: re-
alimentação do plurianual; preparação do orçamento; orientação sobre levantamentos 
de informações dos processos administrativos a serem modernizados e implementa-
dos; pesquisas de mercado de soluções inovadoras; requisitos e condução do processo 
licitatório; gerenciamento do contrato para seu correto andamento, etc. Estas ações 
objetivarão a satisfação das metas elencadas no Plano Plurianual e no PDTI, com a re-
dução das contratações ocasionais, que deverão se restringir às situações extraordiná-
rias. As aquisições e contratações deverão permitir as desejadas prestações de serviço 
à população, com instrumentos que tragam inovação e desenvolvimento de conheci-
mentos e tecnologias.

As aquisições e contratações seguirão um processo de planejamento que aten-
da às estratégias, as ações, os prazos, os recursos financeiros, humanos e materiais, a 
fim de eliminar a possibilidade de desperdício de recursos públicos e de prejuízo ao 
cumprimento dos objetivos institucionais de cada unidade. Para este objetivo poderão 
ser estudas alternativas de contratações de serviços, fornecimentos parcelados e aqui-
sições por meio de ata de registro de preços, com a adesão prévia dos órgãos interes-
sados,  com o gerenciamento técnico e contratual  destas  aquisições competindo ao 
Deinfo.

As especificações a serem utilizadas nas aquisições e contratações serão padro-
nizadas, definidas em estudos conduzidos com a coordenação do DEINFO, com o envol-
vimento de todas as áreas envolvidas, interessadas na futura utilização e manutenção 
destas soluções, visto serem elas as detentoras das regras de negócio dos processos 
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envolvidos e dos requisitos das soluções, para tanto sendo organizadas em comitês de 
estudo e padronização.

Como base para a definição dos novos padrões de serviços e bens, serão anali-
sadas todas as informações obtidas por meio de um inventário a ser conduzido pela 
administração, com suas características pormenorizadas no item a seguir “Moderniza-
ção e manutenção dos patrimônios atuais existentes na administração”. Estas informa-
ções obtidas, após serem analisadas e consolidadas servirão para embasar a elabora-
ção dos padrões de recursos a serem adquiridos ou contratados, de modo a não haver 
incompatibilidades e problemas com soluções de continuidade. Desta forma, sempre 
será garantido que as novas soluções adquiridas sejam compatíveis com as já existen-
tes, ou quando necessário, ocorra o planejamento da transição. 

O objetivo é a elaboração de padrões para a aquisição e contratações de todos 
os bens e serviços de interesse da administração, que tenham relevância econômica ou 
estratégica. Para isto, além das informações obtidas por meio do inventário realizado, 
serão considerados padrões de mercado, normas acadêmicas, sistemas de gestão da 
qualidade, enfim todas as fontes de informação que permitam que as soluções adota-
das, tenham garantidas sua continuidade de funcionamento independente de fornece-
dores, assim como sua evolução para os padrões tecnológicos de desempenho e inova-
ção apontados como desejáveis. Estes padrões a serem elaborados pelos diversos co-
mitês versarão desde a aquisição de equipamentos de mercado, como microcomputa-
dores por exemplo, até os padrões de segurança para guarda e transmissão de infor-
mações, passando por pequenos equipamentos que requeiram sua integração aos sis-
temas de informação da administração. Estes padrões serão utilizados na elaboração 
dos futuros termos de referência e projetos básicos de procedimentos licitatórios. 

A adoção destas ferramentas de planejamento na condução dos processos de 
aquisições e contratações, colocarão a Prefeitura de Campinas de forma antecipada, 
em consonância com exigências legais que já permeiam a administração pública federal 
direta, tratando-se principalmente dos dispositivos legais:

1. Instrução Normativa 04-2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal: Regulamenta 
as contratações de bens e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos recursos de Informa-
ção e Informática – SISP, em vigor desde 02 de janeiro de 2009;

2. Decreto Federal Nº 7.174-2010: Regulamenta a contratação de bens e serviços 
de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indi-
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reta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais 
organizações sob o controle direto ou indireto da União;

Importante é salientar que a despeito de tais exigências, não serem aplicáveis à 
administração municipal, é imprescindível lembrar que em um sistema jurídico integra-
do como o brasileiro, a importância desta normas não deve ser diminuída, pelo históri-
co de seu surgimento, onde ambas nasceram a partir de constantes e reiterados questi-
onamentos produzidos no egrégio Tribunal de Contas da União TCU, órgão fiscalizador 
das contas apresentadas pelo governo federal, nos quais eram apontadas como carên-
cias e dificuldades: grande quantidade de normas regulamentando a contratação de 
serviços e bens de TIC; excesso de interpretações por parte dos órgãos reguladores; 
Falta de conteúdo mínimo básico dos projetos básicos e termos de referência; Pela 
constatação de que os sistemas de informação e comunicação dos órgãos públicos ga-
nham a cada dia relevância estratégica na condução das políticas, no atendimento ao 
cidadão e no respeito aos seus direitos, a ponto de ter exclusivamente dedicada para 
sua fiscalização, a atenção da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação-
Sefti, do Tribunal de Contas da União.

Desta forma, a observância destas normas ainda não se configura como obriga-
tória  à  administração municipal.  Entretanto,  sua  análise  permite  observar  que  elas 
apontam para boas práticas, nitidamente desejáveis às contratações da administração.

Logo,  a implementação da  Padronização de processos e procedimentos para  
aquisição de bens e contratação de serviços de TIC, em sincronia com as metas e objeti-
vos elencados no PDTI, possibilitarão a realização das metas propostas para a  Gestão 
Municipal permitindo ao final,  um melhor aproveitamento dos recursos financeiros, 
padronização dos equipamentos que viabilizará uma consequente uniformização dos 
procedimentos existentes, e uma redução das perdas da capacidade de atendimento 
que ocorrem. Ao final deste processo a administração terá obtido a necessária e dese-
jada maximização dos recursos de TI à disposição do cidadão.

7.6.2 Modernização e manutenção dos patrimônios atuais existentes na ad-
ministração

Após se tratar das estratégias para aquisição de novos recursos e para contrata-
ção de novos serviços, que serão utilizados na administração municipal, é importante 
tratar da elaboração de estratégias capazes de colocar em harmonia os novos recursos, 
com os já existentes dentro da Gestão Municipal.
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Para a viabilização desta meta é importante destacar a necessidade de elabora-
ção de um inventário completo e fiel deste quadro. A princípio, deverá conter as se-
guintes informações:

1. Contemplar os elementos próprios e os de terceiros, já que ambos são utiliza-
dos na prestação de serviços a Gestão Municipal;

2. Todos os tipos de equipamentos: microcomputadores, servidores, impressoras, 
ativos de rede, leitores de barras, etc;

3. Software de prateleira: Softwares adquiridos prontos de fornecedores de mer-
cado;

4. Sistemas utilizados pela administração municipal, sob medida para suas neces-
sidades, sejam eles desenvolvidos por seus servidores, ou adquiridos de tercei-
ros,  executados em qualquer plataforma,  seja  web,  cliente  servidor,  etc.  ex: 
SIM, SIAFEM, SigCamp, Portal PMC, Folha de Pagamentos, etc.

5. Sistemas adquiridos de terceiros e operados por servidores: Bolsa família, Movi-
mentação financeira do Banco do Brasil, etc;

6. Informações e Conhecimentos diversos: Estruturas de Bancos de Dados, Proces-
sos de funcionamento internalizados pelos setores e utilizados em suas rotinas;

7. Cargos titulares, ou pessoas, responsáveis pela guarda, manutenção e utilização 
de todos estes recursos elencados anteriormente;

8. Encarregados pela manutenção destes recursos elencados anteriormente;

9. Nível de utilização destes recursos: Considerando sua capacidade total, qual o 
nível de ociosidade, qual a reserva de capacidade.

Estas informações terão duas importantes funções: como visto no no item ante-
rior, servirão para a definição dos padrões de novas aquisições e contratações, e em se-
gundo lugar para a o processo de Manejo Sustentável de Ativos, principalmente de mi-
crocomputadores e impressoras.

Esta estratégia buscará a gestão de todos os equipamentos à disposição da ad-
ministração, em uso nas suas atividades, buscando sua otimização e utilização nos lo-
cais adequados, sincronizando os potenciais dos equipamentos e as necessidades das 
unidades usuárias.

Hoje no momento das aquisições, os computadores são dimensionados em fun-
ção de sua capacidade de processamento, via de regra, como computador básico ou 

44



PETIC - Campinas 2011_v03b.doc

avançado, com configurações que permitem a realização de determinadas atividades. 
Esta classificação passará a ser feita também com os computadores usados para seu re-
manejamento, e a definição de padrões de estações de trabalho que combinem as ca-
racterísticas de hardware; sistema operacional; vida útil; aplicações, etc. Essa classifica-
ção de hardware permitira a alocação dos equipamentos nas atividades corretas, com a 
transferência dos equipamentos antigos e substituídos para uma área em que eles ain-
da atendam às necessidades, resultando em um plano de remanejamento de equipa-
mentos a partir de áreas com maior necessidade de recursos para áreas com menores 
necessidades, até sua desmobilização e despatrimoniamento, por meio de leilões como 
sucata, equipamentos para instituições interessadas, ou para particulares.

O Manejo Sustentável de Ativos poderá fixar uma vida útil máxima dos equipa-
mentos em uso, prevendo sua atualização sempre que este limite é atingido, permitirá 
que a administração e a unidade usuária prevejam suas necessidades de recursos fi -
nanceiros para a manutenção da idade/qualidade de seu parque de equipamentos, e 
na extremidade oposta, conhecer a necessidade de reposição de equipamentos que 
entraram na faixa de substituição obrigatória por estarem obsoletos, assim como co-
nhecer seu “potencial de trabalho”, efetuando-se um cálculo que considere a quantida-
de de equipamentos disponíveis e seus usuários.

Esta estratégia terá como grande objetivo, a sobrevida dos equipamentos que 
permanentemente são adquiridos pela administração estendendo seu ciclo de vida, ga-
rantindo qualidade na utilização, e controle do patrimônio. Para seu sucesso deverão 
ser perseguidas metas e desenvolvidas rotinas para a constante elaboração de determi-
nadas atividades:

1. Manutenção de equipamentos dentro e fora da garantia: Os equipamentos ad-
quiridos pela administração têm em regra uma garantia de 3 anos. Durante este 
período, o fornecedor deve ser acionado, sempre que ocorre um problema re-
sultante de defeito de fabricação, para o atendimento no local onde se encontra 
o equipamento; quando o equipamento não estiver coberto pela garantia do 
fornecedor, a outro prestador de serviço será acionado. Esta administração será 
feita de forma centralizada;

2. Prestação de suporte aos usuários: Com a maior massificação do uso dos recur-
sos, haverá maior necessidade de suporte. Para este suporte deverão ser busca-
das ferramentas de maior agilidade e velocidade, que permitam de preferência 
um acesso direto ao equipamento com problema, e a realização das manuten-
ções e orientações ao usuário, todos à distância. Atividades que hoje exigem o 
deslocamento dos técnicos de atendimento até o local, passarão a ser realiza-
das remotamente, inclusive com recursos de áudio entre o atendente e o aten-
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dido, por ex: instruções sobre procedimentos de sistemas administrativos, SIA-
FEM, SIM, SIGCamp; Orientações sobre aplicativos como BROffice, Windows, 
etc; Instalação e atualização de softwares.

3. Gerenciamento de ativos: O inventário de recursos mencionado anteriormente, 
que contemplou equipamentos, softwares, sistemas, usuários, etc, possui como 
todo inventário, uma característica congênita: ao seu término, já se encontra 
desatualizado. Para o propósito que se almeja, um levantamento, estático como 
este,  não tende às expectativas.  É necessário uma ferramenta automatizada 
para a atualização do inventário, com dinamismo e confiança;

4. Remanejamentos de equipamentos: Para o correto funcionamento da estraté-
gia de manejo dos equipamentos, é importante que sejam feitas as constantes 
transferências de equipamentos com menos recursos para as unidades usuárias 
onde eles ainda sejam necessários. A permanência dos equipamentos em locais 
inadequados, causará seu sucateamento. Isto pode ocasionalmente gerar mu-
dança de local físico;

Para a realização de todas estas tarefas, cujo gerenciamento eficiente é indis-
pensável ao seu sucesso, identificamos inicialmente dois requisitos necessários:

1. A realização de atividades operacionais que ficam a cargo da IMA, com a presta-
ção de serviço de gerenciamento do parque de hardware, software e demais 
ativos, atividades que impliquem trabalho de campo ou manutenção de equipa-
mentos;

2. A implantação de uma ferramenta que forneça os recursos para a realização 
destas atividades: inventário dinâmico; controle do funcionamento do equipa-
mento; atendimento a distância para solução de dúvidas do usuário e realização 
de suporte de programas, etc. Preservação do estado de segurança da máquina, 
com a garantia de que não ocorra instalação de softwares não autorizados. O 
DEINFO já pesquisa soluções neste campo, em avançado estágio de conheci-
mento das soluções disponíveis no mercado.

A implantação desta estratégia de Manejo Sustentável de Ativos, com seu con-
junto de ações, trará como vantagens: garantia de um aumento no ciclo de vida dos 
equipamentos com a manutenção da qualidade, visão de conjunto dos recursos insta-
lados de modo a permitir a elaboração de propostas de ação, mais próximas dos limites 
disponíveis portanto mais ousadas, maior controle das atividades realizadas tanto pelo 
órgão centralizado, como por parte dos responsáveis pelas áreas, com maior transpa-
rência e integração.

46



PETIC - Campinas 2011_v03b.doc

7.6.3 A Contratação de Serviços como alternativa a aquisição de bens para a 
Gestão Municipal

A contratação de serviços, será apresentada como uma alternativa à aquisição  
de bens, como instrumento da Gestão Municipal na realização de seus objetivos. Inici-
almente trataremos de algumas de consequências operacionais e econômico-financei-
ras, relativas ao custeio das aquisições de bens, que quando planejadas não são consi-
deradas:

1. Aquisição de insumos  : os insumos não têm seu custo totalizado, sendo tratados 
como materiais de consumo. Problemas referentes à sua qualidade, interrup-
ções de fornecimento, interferem na qualidade, e continuidade da prestação 
dos serviços.

2. Manutenções preventivas e corretivas  : via de regra contratados com terceiros, 
trazem sempre a interrupção e falta da prestação dos serviços à população.

3. Treinamentos de técnicos especializados envolvidos na manutenção e opera  -  
ção e ociosidade de recursos: O custo dos treinamentos na utilização de equi-
pamentos, aliados à dificuldade da administração em manter seu quadro de 
funcionários atualizado, leva à constante subutilização de seus recursos.

4. Obsolescência de recursos, face as alternativas de mercado  : No segmento de 
Tecnologia de Informação e Comunicação, a atualização e integração dos recur-
sos, são obrigatórios, acarretando riscos como a desvalorização dos investimen-
tos realizados, que perdem sincronia com o mercado; e o descontrole e a perda 
de informações.

5. Desfazimento de bens obsoletos  : O processo de despatrimoniamento de bens 
da administração é oneroso e nos casos dos bens de informática este custo é 
maior ainda, em função de sua curta vida útil. 

Todas estas rotinas da gestão dos bens adquiridos, são muitas vezes erronea-
mente associados e contabilizados como valores de prestação de serviços públicos. 
Não o são, não estão associados a benefícios entregues à população. A população em 
última e mais objetiva análise, não consome estes equipamentos, consome os resulta-
dos, como exemplos: uma via pública limpa, exames de saúde.

Como alternativa, têm-se a contratação de serviços para a satisfação das neces-
sidades da Gestão Municipal. Quando se estuda os custos envolvidos nas prestações de 
serviços, todas as parcelas enumeradas anteriormente se resumem a: Valor da presta-
ção de serviço. Surgem como principal vantagem: a flexibilidade para a administração 
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orientar seus investimentos na direção das necessidades da população, à medida em 
que os serviços contratados, se aproximam dos serviços disponibilizados.

A principal desvantagem apontada na contratação de serviços: É a situação es-
trategicamente desfavorável em que a administração se coloca, à medida em que to-
dos seus serviços se tornam dependentes de prestadores de serviços, e fornecedores 
externos.

Como prevenção para estas situações indesejáveis, assim como garantia à reali-
zação dos serviços na forma desejada, entende-se haver um diferencial na contratação 
de serviços capaz de permitir a satisfação de todas as garantias apontadas, está o Acor-
do de Nível de Serviço (ANS) ou “Service Level Agreement” (SLA) que é a parte de um 
contrato de serviços no qual o nível da prestação de serviço é definido formalmente. 
Na prática, o termo é usado no contexto de definição dos serviços, performance, ge-
renciamento de problemas, responsabilidade de ambas as partes, garantias, medidas 
emergenciais, planos alternativos, planos para soluções temporárias, relatórios de mo-
nitoramento, segurança, confidenciabilidade e cancelamento do contrato.

Trata-se de implantar técnicas atualizadas e diferenciadas de gestão, que trazem 
um diferencial positivo, que firmam um divisor de águas entre a administração pública 
até aqui, e a do futuro. Neste momento, a Prefeitura de Campinas, por meio de DEINFO 
já toma como rumo a contratação de serviços. A hospedagem de sistemas, o provisio-
namento de telecomunicações, o desenvolvimento de aplicações, se dão por meio da 
contratação da IMA, a realização de serviços de impressão, e cópias reprográficas, por 
meio de um fornecedor de mercado, configuram dois exemplos que materializam a 
qualidade, continuidade do atendimento, o controle e acompanhamento dos recursos. 
Desta forma, viabiliza-se um parceria produtiva, entre a qualidade dos serviços oferta-
dos à população, e a administração pública moderna, de estrutura leve, vocacionada 
para o gerenciamento, o acompanhamento de metas e a definição de estratégias.

7.7. Política de Segurança da Informação

O Deinfo em parceria com a IMA já implantou políticas relacionadas à seguran-
ça, usuários e senhas. É fato que muito ainda por fazer principalmente na conscientiza-
ção dos servidores, considerando-se que são conceitos que requerem a internalização 
nos processos de trabalho.

O principal  propósito de uma política de segurança é informar aos usuários, 
equipes e gerentes, as suas obrigações para a proteção da tecnologia e do acesso à in-
formação. A política deve especificar os mecanismos através dos quais estes requisitos 
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podem ser alcançados. Outro propósito é oferecer um ponto de referência a partir do 
qual se possa adquirir, configurar e auditar sistemas computacionais e redes, para que 
sejam adequados aos requisitos propostos. Portanto, uma tentativa de utilizar um con-
junto de ferramentas de segurança na ausência de uma política de segurança implícita 
não faz sentido.

Para que uma política de segurança se torne apropriada e efetiva, ela deve ter a 
aceitação e o suporte de todos os níveis de empregados dentro da organização. É espe-
cialmente importante que a gerência corporativa suporte de forma completa o proces-
so da política de segurança, caso contrário haverá pouca chance que ela tenha o im-
pacto desejado.

Uma Política de Segurança da Informação deve seguir quatro paradigmas bási-
cos em sua composição:

1. Confidencialidade: propriedade que limita o acesso a informação tão somente 
às entidades legítimas, ou seja, àquelas autorizadas pelo proprietário da infor-
mação. 

2. Integridade: propriedade que garante que a informação manipulada mantenha 
todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, 
incluindo controle de mudanças e garantia do seu ciclo de vida (nascimento,ma-
nutenção e destruição). 

3. Disponibilidade: propriedade que garante que a informação esteja sempre dis-
ponível para o uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo pro-
prietário da informação. 

4. Legalidade: Estado legal da informação, em conformidade com os preceitos da 
legislação em vigor.

As características de uma boa política de segurança são:

1. Ela deve ser implementável através de procedimentos de administração, publi-
cação das regras de uso aceitáveis, ou outros métodos apropriados.

2. Ela deve ser exigida com ferramentas de segurança, onde apropriado, e com 
sanções onde a prevenção efetiva não seja tecnicamente possível.

3. Ela deve definir claramente as áreas de responsabilidade para os usuários, ad-
ministradores e gerentes.
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A Segurança da Informação considera a implantação de um Sistema de Gestão 
de Segurança da Informação (SGSI) que consiste de uma política de segurança da infor-
mação, processos, procedimentos e definição de papéis e responsabilidades aplicáveis 
à gestão da segurança da informação:

1. Segurança no acesso físico;

2. Segurança no acesso lógico;

3. Gerenciamento de riscos;

4. Classificação e controle dos ativos;

5. Segurança em pessoas;

6. Gerenciamento de operações e comunicação;

7. Desenvolvimento e manutenção de sistemas;

8. Gestão da continuidade do negocio.

Neste sentido o Deinfo em parceria com a IMA já implantou políticas relaciona-
das a utilização de senhas, usuário e senha

7.7.1 Política de Infraestrutura de Comunicação

A construção de uma Cidade Digital  requer na sua camada de infraestrutura 
uma rede que possibilite atender às necessidades de conectividade entre seus espaços 
bem como prover acesso ao cidadão a baixo custo. A PMC através da IMA gerencia  
uma rede cabeada (framerelay, speedy, Virtua etc) e caminha para uma nova forma de 
contratação onde privilegia-se os SLA´s. 

A IMA, por meio de outorga de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), uti-
lizando fibra ótica e radiocomunicação em frequência não licenciada, a pedido da Pre-
feitura já iniciou projetos para construção de rede própria. 

A prefeitura já possui uma autorização de Serviço Limitado Privado (SLP) hoje 
operado pela Secretaria de Segurança e em breve pelo SAMU.

Deve ser elaborado um projeto para solicitação, junto à Anatel para outorga da 
faixa de 3400 MHz para operação do SLP para prestação de serviço pela PMC, obser-
vando-se a diferença do SLP hoje operado. Para completo entendimento deste novo 
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tipo de SLP em anexo temos o texto completo da resolução n.º 53714 aquisição de licen-
ças junto a Anatel para utilização de frequências.

A aquisição de licença SLP possibilitará a utilização de uma rede própria traba-
lhando na frequência de 3.4Ghz.

Para tanto é necessário regulamentação municipal para que os serviços de tele-
comunicações prestados ou operados pela Prefeitura, sejam planejados, projetados, 
implantados e operados de forma coordenada tanto internamente aos órgãos da admi-
nistração direta e indireta como junto as entidades externas entre as quais a Anatel.

Quando  falamos  em  telecomunicações,  devemos  incluir  todos  os  meios  de 
transporte de dados disponíveis para a PMC. Isto inclui as fibras , dos cabos implanta-
das e operadas pela EMDEC. Estes cabos de fibras ótica instalados, que totalizam (cerca 
de 140 Km, que possuem fibras disponíveis, em conjunto com a sub rede de radioco-
municação vão desempenhar relevante instrumento de conectividade pela sua capilari-
dade e características físicas de altas velocidade de transmissão e capacidade de ban-
da.

7.8. Implantação de sistemas e ferramentas inteligentes de apoio a 
tomada de decisão

7.8.1 Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM)

De uma forma genérica, para os usuários dos serviços públicos, um dos princi-
pais problemas na administração municipal é a morosidade e a burocracia nos proces-
sos administrativos e de atendimento ao cidadão.

Em relação à Prefeitura de Campinas essa percepção não é diferente. Alguns 
motivos que levam a esse cenário são facilmente identificados. O primeiro deles é o 
modelo de gestão tradicional adotado pelas Administrações até então, ou seja, a utili-
zação do modelo de estrutura funcional e compartimentado altamente estratificante e 
burocrático, ao invés de se adotar um modelo orientado a processos, onde processos 
internos são gerenciáveis e revistos com frequência no sentido de manter um nível 
cada vez maior de aderência aos objetivos da organização.

14 Resolução n.º 537, de 17 de Fevereiro de 2010: Regulamenta uso da faixa de radiofrequências de 3,5 
GHz, para prestação de comunicações de voz ou de dados em ambiente fixo ou móvel com objetivo 
de promover a massificação do acesso em banda larga, fixa ou móvel.
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O segundo fator que fortalece esse sentimento é a complexidade das interliga-
ções dos sistemas informatizados, uma vez que existem uma grande quantidade de sis-
temas corporativos importantes e que esses sistemas apresentam características hete-
rogêneas em relação a banco de dados, linguagem de programação e arquitetura de 
sistemas (web, cliente servidor, etc.), dificultando sobremaneira a uniformização e con-
solidação de interfaces de usuários.

Como alternativa para evoluirmos de um paradigma onde os processos são rígi-
dos para um paradigma onde os processos sejam flexíveis e mais facilmente adaptáveis 
a mudanças, seria a adoção de BPM, Business Process Management.

Podemos definir  BPM como um conjunto tecnologias  específicas,  com ferra-
mentas de TI de integração onde é possível modelar, simular, controlar e, consequente-
mente, otimizar os processos importantes da organização e que reflitam diretamente 
com o relacionamento de seus clientes.

Uma característica peculiar do BPM, e muito importante para as organizações é 
permitir que grande parte da “inteligência” necessária à operação dos processos – em 
geral tratadas fora deles, por trabalho humano, seja agregada nos mesmos, além de 
possibilitar que os processos sejam reorganizados de forma adaptativa.

Além disso, a abordagem do BPM possibilita um trabalho aprofundado de racio-
nalização e implementação de tecnologia nos processos, permitindo que supere pro-
cessos burocratizados para adotar processos inteiros, não fragmentados e muito auto-
matizados.

Cabe ressaltar porém que as ferramentas de softwares, por mais importantes 
que sejam nesse contexto, não são por si só o foco para melhorias dos processos. O 
foco no gerenciamento de processos são os próprios processos, as pessoas que as exe-
cutam, a cultura organizacional e principalmente, os clientes.

Como proposta resumida do Deinfo para implantação de BPM na Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas recomendamos as seguintes etapas:

Criação de uma estrutura formal com o objetivo principal de aprimorar continu-
amente os processos da PMC e que possua as seguintes responsabilidades:

a) Levantar os principais processos a serem reestruturados;

b) Definir juntamente com a Alta Administração os processos a serem reestrutura-
dos;
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c) Adquirir um conjunto de ferramentas de software capaz de integrar as diversas 
tecnologias existentes;

d) Promover as mudanças legais e organizacionais necessárias à

e) as melhorias de processos;

7.8.2 Inteligência da Informação (BI) e Base de Dados única

São desafios constantes da gestão efetiva dos municípios a estruturação e dis-
ponibilização de informações confiáveis, oportunas e personalizadas para apoiar as de-
cisões da Gestão Municipal e para elaborar e controlar o planejamento estratégico mu-
nicipal alinhado aos anseios dos cidadãos.

A  Gestão Municipal  aproveitar  as  novas  possibilidades  proporcionadas  pelos 
avanços das tecnologias da informação e comunicação, pois é imprescindível que o ges-
tor público municipal  disponha de informações gerenciais e estratégicas adequadas, 
precisas e em tempo ágil, informações oportunas e personalizadas.

O termo Business Intelligence (BI), pode ser traduzido como Inteligência de ne-
gócios, refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e mo-
nitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de negócios.

O conceito que compreende a habilidade corporativa de explorar, analisar e uti-
lizar inúmeras informações advindas de diversas bases, que serão determinantes no 
processo decisório. Esse tratamento da informação favorece a análise de grandes volu-
mes de informações, bem como as relações de causa e efeito, transformando as entra-
das das bases de dados em informação útil e estratégica para a gestão pública.

De forma mais ampla, o conceito pode ser entendido como a utilização de vari-
adas fontes de informação para tomada de decisões, estas, possuem uma enormidade 
de dados, mas enfrentam dificuldades na extração de informações a partir dela. O que 
dificulta o processo de tomada de decisão, na medida em que os gestores se sentem 
impotentes no processo de sua busca e recuperação. 

Na PMC, Secretaria Municipal de Finanças iniciou o processo de utilização do BI 
com o TM1 BI Suite da Consist para os dados orçamentários e financeiros onde são ex-
traídos dados do sistema SIAFEM em txt e carregado em um banco SQL Server criando 
se data marts. Como mostra a figura abaixo:
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Também esta sendo utilizado o pela IMA para trabalhos da Secretaria Municipal 
de Saúde o Pentaho BI Suite que é uma ferramenta Open Source.

Dessa forma, faz-se necessário uma base de dados única onde o ideal seria a 
criação de um Data Warehouse, para buscar-se uma consolidação ferramenta de BI 
para a PMC, que esteja alinhada às necessidades de informações da administração. 
Para obtenção dos resultados deste tipo de projeto, são seguidas etapas de especifica-
ção, desenvolvimento e implementação que envolve homologação das necessidades, 
validação do modelo, construção, instalação e treinamento.

Data Warehouse é um sistema que armazena dados históricos usados nos pro-
cessos de tomada de decisão, ele integra os dados da administração em um único re-
positório. Criando uma visão única e centralizada dos dados que estavam dispersos em 
diversos BDs, ou seja, um banco de dados único

Os dados se originam de muitos sistemas operacionais centrais e de fontes ex-
ternas e são copiados dentro de um banco de dados de data warehouse com a fre-
quência necessária. A ideia, via data warehouse, é armazenar estes dados em vários 
graus de relacionamento e sumarização, de forma a facilitar e agilizar os processos de 
tomada de decisão por diferentes níveis gerenciais. Consequentemente, os dados são 
padronizados e consolidados de forma que possam ser usados por toda empresa para 
análises gerenciais e tomada de decisão. Estes dados ficam disponíveis para qualquer 
um acessar quando necessário, mas eles não podem ser alterados.
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7.8.3 Integração de Sistemas

Apesar da utilização de microcomputadores já ser uma realidade no final do sé-
culo 20 e início do século 21, os principais sistemas corporativos da PMC rodavam em 
computador de grande porte, denominado mainframe, ficando a utilização de compu-
tadores de menor porte na utilização de sistemas departamentais e suítes de escritóri-
os.

A partir de 2002 quando o mainframe foi desativado, os sistemas corporativos 
migraram para  computadores  com sistemas  operacionais  baseados  em Windows e 
Unix/Linux. Além dos diversos sistemas operacionais que passaram a fazer parte do 
ambiente atual de computação, tivemos nesse período a evolução muito rápida da In-
ternet. 

A  consequência  direta  desse  ambiente  computacional  heterogêneo,  foi  um 
crescimento exponencial na complexidade de interligação de sistemas, pois também 
nesse período, foram implantados vários sistemas de terceiros sem que se utilizassem 
os recursos tecnológicos atuais para integração de sistemas e bases de dados.

Para melhor entendermos a situação atual, na tabela abaixo listamos os princi-
pais sistemas corporativos ou que consomem grande quantidade de recursos computa-
cionais.

Nome Sistema Sistema 
Operacional

SGBD Utilizado Linguagem 
Predominante

Plataforma

SIM Win. Server Oracle Delph Cliente-Servidor

Consist RH Unix Adabas Natural Cliente-Servidor

SIAFEM Solaris Adabas Natural Cliente-Servidor

Process Win. Server PostgreSQL Java Web

ISS eletrônico Linux

Win. Server

Oracle  e  Poste-
gree

PHP

Delph

Web

Cliente-Servidor

PMC Win. Server Unix Oracle Forms Report Cliente-Servidor

156 Win. Server Unix Oracle Form Report Cliente-Servidor

SIGCAMP Linux Red Hat En-
terprise

Oracle Java Web

Cliente-Servidor
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Outra característica arquitetural que esse cenário trouxe, foi a replicação de ba-
ses de dados inteiras, como por exemplo o cadastro de pessoas que existe nos princi -
pais e maiores sistemas em uso na PMC.

Por essas razões técnicas, faz-se necessário a introdução imediata dos conceitos 
e práticas de integração de sistemas, utilizando técnicas de Arquitetura Orientada a 
Serviços (SOA) de modo a diminuir o nível de complexidade de integração dos sistemas 
internos e externos a Prefeitura, além de trazer maior flexibilidade na implantação de 
novos sistemas, uma vez que a heterogeneidade de banco de dados, plataforma de 
hardware e linguagem de programação é uma tendência que deve permanecer.

Além de simplificar os processos de integração de sistemas, a maturidade nas 
práticas de SOA pode trazer à PMC outros benefícios como reutilização de componen-
tes, diminuindo o custo e o tempo de desenvolvimento de sistemas , maior facilidade 
de alteração nos processos de trabalho, uma vez que trabalhar por serviços e compo-
nentes exigem menor esforço de intervenção em codificação, maior facilidade em dis-
ponibilizar dados em tempo real, aumentando o nível de transparência para com a po-
pulação, mecanismos mais flexíveis para dispor serviços a população através de portais 
e facilitar sobremaneira a integração de dados entre as diversas esferas de Governo. 

7.9. Geoprocessamento na PMC
Com a determinação de se utilizar ferramentas modernas de gestão na PMC, foi 

instituído através de Decreto Municipal nº 15.759 de 13 de Fevereiro de 2007, a Comis-
são Especial de Estudos e implantação do sistema de Geoprocessamento no Município 
de Campinas. Esse grupo formado por representantes da Administração Direta, da Sa-
nasa e da IMA teve a incumbência inicial  de avaliar as diversas soluções existentes 
apresentar as estratégias mais adequadas para implantação de um sistema de Geopro-
cessamento para a PMC.

Iniciou-se com a instituição do Termo de Cooperação Interinstitucional entre a 
PMC, IMA e SANASA para a implantação do Sistema de Geoprocessamento do Municí-
pio de Campinas. O termo previa o desenvolvimento pelo CPQD e pala Funcate do 
SIG/SANASA do SIG/MUNICÍPIO, denominado de SIGCAMP com recursos e funcionali-
dades comuns além de funcionalidades específicas para cada Instituição. Essa coopera-
ção previu também o desenvolvimento dos seguintes módulos:

a) Módulo de Cadastro de Objetos de Mapeamento Urbano Básico (MUB);

b) Módulo de Cadastro de Objetos da Rede de Água;
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c) Banco de Dados de Trabalho e os Aplicativos de Cadastro de Mapeamento Ur-
bano Básico (MUB) e de Cadastro de Rede de Água;

d) Módulo de Cadastro de Objetos da Rede de Esgotamento Sanitário;

e) Módulo de Importação de Dados de Cadastro de Mapeamento Urbano Básico 
(MUB), Redes de Água e de Esgotamento Sanitário;

f) Manutenção do Cadastro Físico, Territorial e Ambiental – 

g) Módulo de Cadastro de Informações Turísticas

h) Módulo de Cadastro de Informações relacionadas com cidadania,  trabalho, in-
clusão social

i) Módulo de Cadastro de Informações da área de Infraestrutura

j) Módulo de Cadastro de Informações da área educacional

k) Módulo de Cadastro de Informações da área de transportes

l) Módulo de Cadastro de Informações da área de serviços técnicos gerais e áreas 
públicas

m) Módulo de Cadastro de Informações da área de habitação

n) Módulo de Cadastro de Informações da área da saúde

o) Módulo de Cadastro de Informações da área de segurança pública

p) Módulo de Cadastro de Informações das áreas de planejamento e desenvolvi-
mento urbanos. 

q) Módulo de Informações da área de urbanismo

r) Módulo de Cadastro de Informações relacionadas com a base tributária

s) Módulo de Cadastro de Informações relacionadas com o Serviço 156

t) Base Cartográfica:

Estabeleceu-se que, haveria uma primeira fase com as funcionalidades básicas 
de cada módulo, de modo que ao término dessa implantação, as Secretarias da PMC 
teriam as funcionalidades básicas atendidas e em uma próxima fase, seriam acrescen-
tadas mais funcionalidades dando ênfase nos aspectos de análise e interoperabilidade 
de dados.
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No início de 2011, ainda com alguns pontos referentes à primeira fase ainda em 
aberto, por determinação do Sr. Prefeito Municipal, foi determinado à Comissão Espe-
cial de Estudos definir um escopo para o desenvolvimento da segunda fase do desen-
volvimento do sistema de Geoprocessamento de modo a poder implantá-lo de forma 
definitiva em todas as Secretarias.

7.10. Cadastro Único e CRM 
Além da necessidade de integração entre os sistemas constantes na tabela do 

item 7.8.3, há também outra característica que merece atenção. Trata-se da questão 
dos cadastros de pessoas.

Os maiores sistemas utilizados na Prefeitura Municipal de Campinas apontados 
nessa tabela, além dos sistemas da Secretaria de Saúde, de Assistência Social, de Habi-
tação, de Transportes, entre outras, possuem cadastros de pessoas próprios(que po-
dem ser de pessoas físicas, jurídicas ou ambas). Cada cadastro desses de pessoas des-
ses sistemas possui características diferentes e não apresentam padronização de dados 
e nem de plataforma de banco de dados.

Essa falta de padronização e de integração acaba criando dificuldades da Muni-
cipalidade em desenvolver programas e projetos sociais mais adequados e com maior 
resolutividade, pois não se consegue ter uma visão que relacione todos o cidadãos com 
os  serviços  municipais  consumidos.  Não  se  consegue  relacionar  por  exemplo, 
quais/quantos usuários que estudam em uma determinada escola e que utilizam um 
determinado centro de saúde ou vice-versa.

Para que as TIC torne-se um ferramental aliado ao desenvolvimento de políticas 
públicas, torna-se fundamental que tomemos as seguintes ações:

1. Unificar esses cadastros, ou seja, implantar um conceito de cadastro único de 
pessoas. Uma vez que possuímos acesso a maioria dos códigos fontes dessas 
aplicações,  devemos levar  em consideração a possibilidade de alteração dos 
respectivos códigos fontes. Outra forma de fazer essa unificação seria o desen-
volvimento de uma aplicação específica para isso utilizando ferramentas de de 
SOA e facilitem as integrações de banco de dados e de sistemas. A abordagem 
deverá ser feita após análise custo-benefício.

2. Padronizar a utilização de um cadastro para as futuras aplicações. Essa ação, im-
plantável a curto prazo, não tem o objetivo de unificar os cadastros dos siste-
mas já em produção mas sim de não permitir mais que novos sistemas sejam 
implantados com seus próprios cadastros. Assim sendo, o objetivo seria esco-
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lher, dentro de critérios técnicos, um desses cadastros e torná-lo sua utilização 
obrigatória para os futuros sistemas, criando para isso, regras claras de acesso e 
atualização.

3. Implantação de um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (GRC) 
ou “Customer Relationship Management” (CRM). A implantação desse sistema 
não visa unificar cadastros, ao contrário, esse tipo de sistema necessitará do ca-
dastro de pessoas, físicas e jurídicas, já unificados. No entanto, após a unifica-
ção dos cadastros, a Municipalidade terá a possibilidade de registrar e monito-
rar as demandas individuais de cada munícipe, além de criar um canal de comu-
nicação direto, rápido e barato de divulgação de ações, campanhas e eventos, 
promovidas ou apoiadas pela Municipalidade.

7.11. Metodologia de Trabalho
As Tecnologias da Informação e Comunicação, ou simplesmente TIC, são um po-

deroso instrumento para ajudar as organizações a atingir seus objetivos, reduzir prazos 
em processos fundamentais, alterar profundamente a estrutura de custos, transformar 
completamente os meios de comunicação entre a organização e os usuários das infor-
mações. Entretanto, as TIC além de apresentarem um grande nível de complexidade 
nas suas diversas características, envolvem o dispêndio de considerável volume de re-
cursos, portanto não prescindem de muito planejamento.

Como podemos observar neste Plano de Ação, a construção de uma Cidade Di-
gital requer a abertura simultânea de várias frentes de ação que exigirão a utilização 
dos principais Modelos de Gestão e Governança de TI como MPS.br, ITIL, PMBOK e SOA 
e o comprometimento total da administração local para viabilizar a implementação gra-
dativa das camadas do modelo.

O plano de trabalho consiste na identificação dos projetos estruturantes, extraí-
dos do plano de governo do município, e feita uma relação com o modelo de cidade di-
gital proposto pela IMA. Esse modelo visa atender desde a necessidade de interligação 
entre vários pontos da cidade através de uma rede de comunicação até as necessida-
des mais próximas ao cidadão como capacidade de acesso e disponibilização de servi-
ços via Portal da Cidade.

A etapa seguinte é caracterizada pela priorização conjunta com a administração 
local dos projetos a serem implantados, de forma simultânea, dentro de cada camada 
do modelo proposto, para começarmos a construir, de fato, a Cidade Digital. Para tanto, 
devemos fazer uso dos principais modelos de gestão já citados visando:
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4. Planejar quando e como cada projeto futuro deverá ser desenvolvido, alterado, 
adaptado ou adquirido, com prioridades bem definidas;

5. Dimensionar os recursos necessários prevendo custos estimados e benefícios 
de cada projeto, onde serão contemplados investimentos em sistemas de infor-
mação, hardware, software, infraestrutura de comunicação, telefonia, redes, se-
gurança da informação, recursos humanos e capacitação;

6. Analisar possíveis itens de risco dos projetos priorizados.

A IMA vem implantando soluções de TIC em Campinas, dentro das diretrizes 
apresentadas neste documento, capacitando-se desta forma a executar em outras cida-
des projetos com a mesma qualidade.
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8. Legislação Vigente

1. Ordem de Serviço nº 527 de 1 de abril de 1993
Dispõe sobre o uso de “softwares” na Prefeitura Municipal de Campinas 
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/ordem_servico_527_01041993.pdf

2. Lei nº 10.248, de 15 de setembro de 1999
Dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Munici-
pal de Campinas e da outras 
http://2009.campinas.sp.gov.br/bibjuri/lei10248-19082003.htm

3. Lei nº 11.113, de 27 de dezembro de 2001
Dispõe sobre a utilização de programa e sistema de computador aberto pela 
Prefeitura Municipal 
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/lei_11113_2001.pdf

4. Ordem de Serviço nº 629 de 16 de julho de 2007
Dispõe sobre a regulamentação para as solicitações de liberação de sítios na in-
ternet 
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/ordem_servico_629.pdf

5. Ordem de Serviço nº 631 de 19 de fevereiro de 2008
Regulamenta os procedimentos relativos às contratações de serviços sob de-
manda com a Ima. 
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/ordem_servico_631.pdf

6. Ordem de Serviço nº 642 de 12 de maio de 2009
Dispõe sobre a designação de órgão municipal responsável pela elaboração do 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e dá outras providências. 

7. Decreto 16.705 de 17 de julho de 2009
Dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho de padronização de Tecnologia de 
Informática – TI para unificação de cadastros na Prefeitura Municipal de Campi-
nas. 
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8. Decreto 17.120 de 30 de julho de 2010
Dispõe sobre a Utilização da Internet e de Correio Eletrônico na prefeitura Mu-
nicipal de Campinas
http://2009.campinas.sp.gov.br/bibjuri/dec17120.htm

9. Decreto 17.329 de 16 de maio de 2011
Dispõe sobre a definição de competência do Departamento de Informatização 
(Deinfo) da Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete. 

10. Decreto 17.330 de 16 de maio de 2011
Dispõe sobre procedimento obrigatório para aquisição, contratação, celebração 
de convênios, empréstimo, doação, recepção de doação assim como demais 
ajustes que envolvam equipamentos, softwares ou serviços de tecnologia de in-
formação e comunicação, pelos órgãos da administração pública direta da Pre-
feitura Municipal de Campinas e dá outras providências
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9. Glossário

AD - Active Directory, Diretório Ativo

ANS - Acordo de Nível de Serviço, Service Level Agreement (SLA)

BI - Inteligência da Informação

BPM - Gerenciamento de Processos de Negócios

CEI - Comitê Executivo de Informática

CMI - Comitê Municipal de informática

DEINFO - Departamento de Informatização

DPATI - Diretrizes e Planos de Ação de Tecnologia da Informação – Construindo Cida-
des Digitais

EAD - Educação a Distância

Gestão Municipal - Administração Pública Municipal Direta

GRC - Gestão de  Relacionamento com o Cliente,  Customer  Relationship  Manage-
ment (CRM)

IMA - Informática de Municípios Associados

ITIL - Information Technology Infrastructure Library, Infraestrutura de tecnologia da 
informação.

LDO - Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias

LOA - Lei Orçamentária Anual

LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal
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MUB - Mapeamento Urbano Básico

NOC - Centro Operações de Rede, Network Operation Center

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação

PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PETIC - Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Seto-
res Sociais Básicos

PMBOK - Project Management Book Of Knowledge, Base de conhecimento em gestão 
de projetos. 

PMC - Prefeitura Municipal de Campinas 

PNBL - Plano Nacional de Banda Larga

PPA - Planejamento Plurianual

Redecomep - Redes Comunitárias de Educação e Pesquisa

SCM - Serviços de Comunicação Multimídia

SGSI - Sistema de Gestão de Segurança da Informação

SLA - Service Level Agreement, Acordo de Nível de Serviço (ANS)

SLP - Serviço Limitado Privado

SOA - Arquitetura Orientada a Serviços

TI - Tecnologia da Informação

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação
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