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APRESENTAÇÃO: 

 

O presente documento tem como objetivo revisar e atualizar o disposto no Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação – PDTI 2017/2020 da Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, 
promovendo o alinhamento das ações de Tecnologia da Informação aos atuais objetivos estratégicos e 
institucionais da Autarquia. 

 
Nesta revisão, optou-se por preservar a estrutura do documento original, agregando ao mesmo 

as informações necessárias à sua atualização, seja a respeito da realização de etapas anteriormente previstas, 
seja para o redesenho de outras a serem alcançadas. 

 
Publicado por meio do DODF nº 33 de 15 de fevereiro de 2017, o PDTI ciclo 2017/2020 foi 

aprovado pela IN nº 111, de 13 de fevereiro de 2017, consolidando sua posição como instrumento de 
planejamento das ações ligadas à Tecnologia da Informação no âmbito da AGEFIS. 

 
Esta revisão 2018, prevista às fls. 32 do PDTI 2017-2020, guarda observância com a Estratégia 

Geral de Tecnologia da Informação do Distrito Federal – EGTI, aprovada pelo Decreto n° 37.574, de 26 de 
agosto de 2016, que, em seu art.2° estabelece que:  

“[...] compete aos Comitês de Governança de Tecnologia da Informação dos órgãos e 
entidades da Administração Pública do Distrito Federal a designação da equipe de 
elaboração, a aprovação, o monitoramento e a publicação de seus respectivos Planos 
Diretores de Tecnologia da Informação – PDTI”. (DISTRITO FEDERAL, 2016), além de fixar 
outras importantes diretrizes. 

 

Desse modo, adotando as melhores práticas de Governança de TI, esta revisão apresenta como 
escopo a definição de um planejamento que permita à AGEFIS atingir com maior eficiência seus objetivos 
institucionais, de modo a proporcionar a otimização de recursos, a modernização e incremento das 
ferramentas de controle, monitoramento e fiscalização das ocupações do solo do DF, a execução do previsto no 
seu mapa estratégico e, consequentemente, o aprimoramento da organização dos serviços e processos de TI. 

 
Neste documento estão presentes planos de diferentes dimensões necessários para direcionar o 

atendimento das necessidades de TI, identificadas nas unidades que compõem a AGEFIS. 

 
Como premissas para a elaboração deste documento têm-se a objetividade e a clareza para que 

todos, não só especialistas de TI, possam entender e fazer uso das informações nele acostadas. 
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1. INTRODUÇÃO: 
 

É  missão estratégica da AGEFIS "Promover, preservar e proteger a qualidade de vida da população 
do Distrito Federal, atuando como agente transformador, mediante ações de Educação e Fiscalização de 
Atividades Urbanas" (Planejamento Estratégico, ciclo 2017-2020). Tendo isto em vista, esta Autarquia elencou 
como objetivo estratégico de TI, no seu mapa estratégico, “Promover a modernização tecnológica para atender 
às capacidades finalísticas, de apoio e de gestão”, sendo o PDTI o instrumento essencial para o seu alcance. 
                   Aprovado por meio da IN nº 111, de 13 de fevereiro de 2017, o PDTI 2017-2020 da AGEFIS constitui-
se como documento base e estruturador para a presente atualização, que visa à inclusão de novas informações 
acerca das necessidades da Agência, além do registro dos avanços e redimensionamento de suas estratégias de 
TI. 

Encontra-se em vigor no Distrito Federal a Instrução Normativa n° 04 MP/SLTI, de 11 de setembro de 
2014, que foi recepcionada por intermédio do Decreto n° 37.667, de 29 de setembro de 2016, e dispõe sobre a 
contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Direta e Indireta do 
Distrito Federal. Nos termos do art.2º, XXVII daquele diploma legal, o PDTI pode ser definido como um:  

“[...] instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de 
Tecnologia da Informação, que visa atender às necessidades tecnológicas e de 
informação de um órgão ou entidade para um determinado período.” 

 
Ainda de acordo com a IN 04/2014 – SLTI/MPOG, em seu art. 4°, as contratações de TI devem ser 

precedidas de planejamento, elaboradas em harmonia com o PDTI, que, por sua vez, deve guardar 
conformidade com a EGTI e com o plano estratégico do órgão. 

 
Nesse sentido, o PDTI representa um importante instrumento de planejamento e gestão para a 

execução das ações de TI do órgão, possibilitando a aplicação de recursos de maneira justificada, o 
alinhamento estratégico, a garantia do controle, a aplicação recursos nas áreas mais relevantes e, por fim, a 
racionalização do gasto público e a melhoria do serviço prestado à sociedade. 

 
O PDTI exerce um papel tático dentro da organização, sendo obrigatório o seu alinhamento com os 

norteadores estratégicos do Governo do Distrito Federal. A figura 1 apresenta a relação do PDTI com os demais 
referenciais estratégicos governamentais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 - A relação do PDTI com os demais documentos estratégicos do GDF.  
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Conforme apresentado na Figura 1, o PDTI da AGEFIS busca garantir que todas as necessidades 
tecnológicas estejam alinhadas com os objetivos institucionais definidos no Plano Estratégico da AGEFIS 
2017/2020. Esse plano, por sua vez, está alinhado ao Plano de Governo do Distrito Federal, considerando que a 
AGEFIS encontra-se no objetivo estratégico de Governo "Promover o planejamento, ordenamento e 
regularização territorial de forma integrada e sustentável". Outro importante documento estruturante e 
norteador da área de TI é a EGTI, cuja observância é imprescindível, e o PDTI anterior (2012), que serviu de 
subsídios para a estrutura do PDTI ciclo 2017/2020 e do presente documento. 

 
Esta revisão tem como propósito, portanto, atualizar e orientar o planejamento e a execução das 

ações de TI da AGEFIS, a fim de garantir o alinhamento estratégico desta área com as negociais e, 
consequentemente, potencializar as ações das áreas finalísticas envolvidas. 

 
No campo da promoção da modernização tecnológica para atendimento às capacidades finalísticas 

da Agefis, destacamos o incremento substancial nesta Revisão dos recursos a serem destinados ao 
imageamento, por satélite, das ocupações sobre o território do Distrito Federal, devidamente detalhado a 
partir da Seção XXXX deste documento.  

 
Da elaboração desta revisão participaram gestores e servidores da Unidade de Tecnologia da 

Informação - UTEC, vinculada à Direção Geral - DG. Para contemplar e atualizar todas as necessidades das 
Unidades Administrativas que compõem a AGEFIS foi realizado um levantamento de demandas junto aos 
Superintendentes, Diretores, Assessores e Chefes de Unidades, com o intuito principal de garantir que as 
diretrizes, as estratégias, os projetos e as ações apresentados neste Plano expressem e busquem atender às 
necessidades e às expectativas de todos aqueles que fazem uso da TI na execução das suas funções ou 
atribuições regimentais. 

 
 
 

1.1 ABRANGÊNCIA: 

 

Este documento apresenta o resultado de um estudo sobre a situação de TI atual, o inventário de 
necessidades das diversas unidades administrativas da AGEFIS e os alinhamentos estratégicos institucionais e 
governamentais, com o objetivo de apoiar as necessidades priorizadas pelos próprios gestores das áreas de 
negócio. 

 
Além disso, contêm as ações estruturantes próprias da TI no apoio às operações: infraestrutura e 

ambientes especializados da autarquia, em especial as relacionadas aos sistemas e serviços corporativos para 
atendimento aos usuários internos e externos. 

 
Este documento deverá ser observado por todos os servidores da AGEFIS, pelos colaboradores que 

prestam serviço em razão de contratação ou parceria, bem como por outros órgãos da Administração Pública - 
ou empresas privadas quando da execução de ações ou serviços de TI mediante acordo, contrato, convênio ou 
termo congênere. 

 
 
 
 

1.2 VIGÊNCIA: 

 

Com vigência para o período de 2017/2020, o PDTI tem previsão de revisão anual, sendo esta a sua 
primeira revisão. Prolonga-se, como se pode observar, até 2020 para alinhar como o Plano Estratégico da 
AGEFIS e, com isso, permitir que os investimentos e contratações de TI permaneçam amparados ainda que em 
período de transição governamental. 

 
Por determinação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da AGEFIS, a qualquer momento, o 

PDTI poderá ser revisto para manter o alinhamento estratégico com o Plano Estratégico do GDF, Plano 
Estratégico da AGEFIS e outros documentos tais como a EGTI. 
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1.3 METODOLOGIA: 

 

A metodologia aplicada teve conformidade com a EGTI, sendo utilizado o Guia de Elaboração de 

PDTI do SISP1, com algumas adaptações, a fim de tornar o documento mais objetivo e claro. Resumidamente, o 
processo de elaboração adotado dividiu-se nas seguintes fases: 

 
● Preparação: definição da equipe de trabalho de revisão do PDTI 2018. Reunião dos documentos 

de referência e a definição da estratégia de levantamento das necessidades. 
 

● Diagnóstico: verificação da execução das ações do PDTI 2017/2020. Análise organizacional da TI 
da AGEFIS e identificação das necessidades a serem atendidas, mediante consulta a 
representante das unidades administrativas do órgão, sendo consolidado inventário com a 
respectiva priorização definida pela Diretora-Presidente. Nesta fase, foram entrevistados 
gestores do Gabinete e das Superintendências, a fim de levantar suas demandas de informação e 
tecnológicas. Esse rol de necessidades foi avaliado, validado e priorizado pela Diretora-Presidente 
da AGEFIS. 

 
● Planejamento: elaboração de planos de diferentes dimensões para o atendimento das 

necessidades de TI verificadas na fase do diagnóstico, de acordo com a capacidade técnica e 
financeira da AGEFIS. 

 

As necessidades de TI foram levantadas nas seguintes unidades: 
 

● Direção Geral - DG 
● Direção Geral Adjunta - DGA 
● Chefia de Gabinete 
● Corregedoria – COR 
● Controladoria - CONT 
● Assessoria de Comunicação – ASCOM 
● Unidade de Geoprocessamento e Monitoramento – UGMON 
● Unidade de Tecnologia da Informação – UTEC 
● Unidade Técnica de Julgamento – UTJ 
● Unidade de Receita – UREC 
● Unidade de Inteligência – UNINT 
● Ouvidoria e Atendimento ao Cidadão - OUV 
● Superintendência de Fiscalização de Atividades Econômicas - SUFAE 
● Superintendência de Fiscalização de Obras - SUOB 
● Superintendência de Fiscalização de Resíduos - SUFIR 
● Superintendência de Administração e Logística - SUAL 
● Superintendência de Gestão e Planejamento - SUGEP 
● Superintendência de Operações - SUOP 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal - SISP é a comunidade responsável pelo 
planejamento, coordenação, organização, operação, controle e a supervisão dos recursos de tecnologia da informação dos órgãos e entidades 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Essa comunidade é composta pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação - SLTI, vinculada ao MPOG, e os titulares das unidades de administração de recursos de tecnologia da informação dos Ministérios e 
dos órgãos da Presidência da República entre outros.



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Agência de Fiscalização do Distrito Federal 
 

9___________________________________________________________________________________________ 
“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

SIA TRECHO 3/4 - LOTES 1545/1555 - 71.200-039 - Brasília - DF 
 

 
 

  
 
 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 

 

A estrutura organizacional revela toda a estrutura hierárquica de um órgão, seus níveis decisórios, bem 
como a proximidade de determinadas áreas à Alta administração, fator preponderante para o sucesso das suas 
ações e projetos. 

 

 

2.1 DA AGEFIS: 

 

A Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS foi criada pela Lei nº 4.150/2008, unidade de 
direção superior, atua em conformidade com o Decreto 37.239/2016: 

 
“Art.  3º  São  objetivos  estratégicos  da  Política  de  Fiscalização  de  
Atividades Urbanas: 
I - zelar pelo uso e ocupação ordenada do território;  
II - preservar a integridade do patrimônio cultural e ambiental;  
III - exercer o controle urbanístico e edilício do território, visando a 
sustentabilidade;  
IV - propiciar o controle e o monitoramento integrado, sistemático e contínuo do 
território;  
V - buscar a eficiência, a eficácia e a efetividade na fiscalização de atividades 

urbanas e ambientais”. 
 

Objetivando o cumprimento legal de suas competências e a execução de suas atividades específicas e 
setoriais, a AGEFIS teve sua estrutura organizacional regulamentada pelo Decreto nº 36.944, de 03 de dezembro 
de 2015, e pela Instrução Normativa nº 098, de 30 de julho de 2016, que aprovou o Regimento Interno da 
AGEFIS. 

 
Por meio do organograma abaixo, representado pela Figura 2, demonstra-se a atual organização das 

áreas de negócio da AGEFIS, representadas até o nível de Superintendência:  
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Figura 2 - Estrutura Organizacional da AGEFIS. 

 

2.2 DA UTEC: 

 

Conforme se observa no tópico anterior, a Unidade de Tecnologia da Informação - UTEC, vinculada à 
Diretoria Geral - DG, compõe a estrutura administrativa da AGEFIS e possui o importante papel de exercer as 
atividades voltadas a TI do órgão. Além desta função, o Regimento Interno da AGEFIS conferiu-lhe as seguintes 
competências: 

 
● Coordenar a elaboração e supervisionar a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

- PDTI, em consonância com as diretrizes do Planejamento Estratégico da AGEFIS e da Política de 
Fiscalização do Distrito Federal; 

● Coordenar, desenvolver e supervisionar os procedimentos relacionados à execução das atividades, 
análise de problemas e tomada de decisões na área de tecnologia da informação; 

● Buscar meios e procedimentos para que as normas e recomendações de qualidade e de segurança 
em sistemas de informação sejam seguidas pela AGEFIS; 

● Coordenar e desenvolver projetos, planos e programas de expansão de redes e conexões de 
comunicação eletrônica de dados entre a AGEFIS e os órgãos e entidades públicas; 
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● Coordenar e controlar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, redes, 
armazenamento e as instalações físicas e lógicas do parque tecnológico da AGEFIS; 

● Propor, acompanhar e avaliar programas internos de qualificação e aperfeiçoamento em 
informática; 

● Propor políticas e estratégias que viabilizem a gestão do conhecimento e da informação; 
● Participar tecnicamente na elaboração e execução de convênios, voltados à área de tecnologia da 

informação, com órgãos e entidades externas; 
● Propor políticas e normas relativas ao uso da informática entre os órgãos integrantes do sistema 

de informática do Governo do Distrito Federal; 
● Estabelecer diretrizes, procedimentos e metodologias para o uso eficiente de recursos de 

hardware e software e promover o cumprimento de normas e padrões técnicos; 
● Promover estudos sobre as condições técnicas e operacionais relativos à Tecnologia da Informação 

- TI; 
● Coordenar a elaboração de especificações técnicas para aquisição ou contratação de recursos de 

Tecnologia da Informação - TI; 
● Controlar a execução de contratos terceirizados concernentes à área de tecnologia da informação; 
● Prestar consultoria técnica acerca de assuntos relativos a TI, quando demandada pelas demais 

unidades orgânicas da AGEFIS; e, 
● Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
As atividades específicas de cada uma das áreas administrativas vinculadas à Unidade de Tecnologia 

de Informação - UTEC podem ser sintetizadas e elencadas da seguinte maneira: 
 

a) Assessoria de Tecnologia – ASTEC: 
 

● Assessorar a UTEC em assuntos relativos à Tecnologia da Informação; 
● Assessorar a UTEC na proposição de políticas e diretrizes da área de TI que devem ser 

adotadas pela AGEFIS; 
● Propor inovações nos métodos e processos de trabalho da UTEC; 
● Assessorar a UTEC na elaboração da política de segurança da informação no âmbito da 

AGEFIS; 
● Assessorar a UTEC na definição de novos projetos de desenvolvimento de sistemas de 

informação, em consonância com o PDTI e o planejamento estratégico da AGEFIS e a 
Política de Fiscalização do Distrito Federal; 

● Assessorar a UTEC na integração dos projetos de informatização da AGEFIS; 
● Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
b) Diretoria de Desenvolvimento – DIDES: 

 
● Propor inovações e sistemas de informação necessários à modernização e 

automação dos trabalhos da AGEFIS; 
● Realizar levantamentos de informações necessárias ao desenvolvimento de sistemas 

de processamento de dados; 
● Desenvolver, elaborar, especificar, supervisionar e manter sistemas de informação 

da AGEFIS; 
● Elaborar e manter atualizada a documentação dos sistemas informatizados de uso 

da AGEFIS; 
● Elaborar estudos e propor ações necessárias à segurança dos softwares utilizados na 

AGEFIS; 
● Administrar as bases de dados implantadas no âmbito da AGEFIS; 
● Realizar ações de instalação, atualização, planejamento e monitoramento 

pertinentes à administração do banco de dados e ferramentas dos sistemas da 
AGEFIS; 

● Planejar e acompanhar a utilização de informações de sistemas externos que 
interagem com os sistemas da AGEFIS; 

● Executar, acompanhar e manter as rotinas de backup e de recuperação da base de 
dados; 
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● Propor e especificar a infraestrutura tecnológica mínima capaz de suportar os 
sistemas de informações da AGEFIS; 

● Desenvolver e executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 
atuação. 

 
c) Diretoria de Infraestrutura – DINF: 

 
● Supervisionar, coordenar e controlar a execução das competências específicas da 

Gerência de Redes e da Gerência de Suporte; 
● Subsidiar a UTEC com informações para atualização dos processos de 

gerenciamento e segurança e do plano de contingência dos equipamentos 
existentes; 

● Executar e acompanhar as ações necessárias às interligações dos sistemas 
informatizados da AGEFIS com órgãos ou entidades públicas; 

● Elaborar especificações técnicas para aquisição ou contratação de serviços e 
equipamentos para o Parque Tecnológico da AGEFIS; 

● Gerir contratos e convênios com fornecedores de bens e serviços no âmbito da sua 
área de atuação; 

● Subsidiar a UTEC na elaboração de procedimentos técnicos para atendimento às 
demandas dos usuários da rede da AGEFIS, relativas à infraestrutura; 

● Controlar a utilização de licenças de softwares adquiridas pela AGEFIS; 
● Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
d) Gerência de Redes – GERED: 

 
● Implantar procedimentos técnicos definidos pela UTEC; 
● Administrar o funcionamento da rede física e lógica da AGEFIS; 
● Administrar e manter o serviço de comunicação eletrônica da AGEFIS; 
● Dar suporte operacional e orientar a utilização dos recursos de rede da AGEFIS; 
● Monitorar e levantar as necessidades da rede de comunicação de dados, de rede de 

computadores e dos demais recursos utilizados pelos sistemas informatizados da 
AGEFIS; 

● Elaborar, manter e atualizar a documentação da rede de computadores da AGEFIS; 
● Elaborar estudos e propor ações necessárias à segurança da rede física e lógica da 

AGEFIS; 
● Promover e coordenar a implementação de mecanismos de segurança; 
● Projetar, implantar e manter a rede de comunicação da AGEFIS; 
● Propor a aquisição de bens ou contratação de serviços para rede comunicação; 
● Acompanhar os sistemas informatizados externos que interagem diretamente com 

os sistemas da AGEFIS; 
● Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
e) Gerência de Suporte – GESUP: 

 
● Atender aos chamados técnicos dos usuários da rede para manter o pleno 

funcionamento dos equipamentos em todas as unidades da AGEFIS; 
● Dar assistência aos usuários quando da utilização dos equipamentos e de softwares 

instalados nas estações de trabalho de todas as unidades da AGEFIS; 
● Instalar, configurar, distribuir, remanejar, atualizar e controlar os recursos de 

hardware e software das estações de trabalho, homologados pela UTEC; 
● Manter atualizadas as informações de configuração dos equipamentos de 

informática existentes na AGEFIS; 
● Preservar o sigilo e a confidencialidade das informações dos usuários manipuladas 

por esta gerência; 
● Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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Quanto às funções desempenhadas pelos servidores ocupantes dos cargos comissionados e lotados na 

UTEC, o Regimento Interno da AGEFIS constante da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 124, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017 
conferiu-lhes as seguintes competências: 

 
DO CHEFE DA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Ao Chefe da Unidade de Tecnologia da Informação, compete: 
I-    assessorar o Diretor-Presidente em assuntos de sua área de atuação; 
II- submeter ao Diretor-Presidente planos, programas, projetos, atos administrativos e regulamentares, e 

relatórios referentes à sua área de atuação; 
III-      monitorar a execução e avaliar os resultados dos planos, programas, e projetos implantados na AGEFIS; 
IV-      promover a articulação e integração internas e externas para a implementação de programas e projetos de 

interesse da AGEFIS; 
V-        supervisionar e monitorar a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, em 

consonância com as diretrizes do Planejamento Estratégico da AGEFIS; 
VI-      supervisionar os procedimentos relacionados à execução das atividades, análise de problemas e tomadas de 

decisões, na área de tecnologia da informação; 
VII-     viabilizar a aplicação das normas e recomendações de qualidade e de segurança nos sistemas de informação 

da AGEFIS; 
VIII-    supervisionar e coordenar o desenvolvimento de projetos, planos e programas de expansão de redes e 

conexões de comunicação eletrônica de dados entre a AGEFIS, órgãos e entidades públicas; 
IX-      coordenar e controlar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, redes, armazenamento e 

as instalações físicas e lógicas do parque tecnológico da AGEFIS; 
X-        propor, acompanhar e avaliar programas internos de qualificação e aperfeiçoamento em informática; 
XI-      propor políticas e estratégias que viabilizem a gestão do conhecimento e da informação; 
XII-    participar tecnicamente na elaboração e execução de acordos de cooperação técnica, termos de parceria e 

convênios, voltados à área de tecnologia da informação, com órgãos públicos e entidades externas; 
XIII-    propor políticas e normas relativas ao uso da informática entre os órgãos integrantes do sistema de 

informática do Governo do Distrito Federal; 
XIV-   estabelecer diretrizes, procedimentos e metodologias para o uso eficiente de recursos 

de hardware e software, e promover o cumprimento de normas e padrões técnicos; 
XV-    promover estudos sobre as condições técnicas e operacionais relativos à Tecnologia da Informação – TI; 
XVI-   coordenar a elaboração de especificações técnicas para aquisição ou contratação de recursos de informática; 
XVII-    controlar a execução de contratos terceirizados concernentes a área de tecnologia da informação; 
XVIII-  elaborar relatórios opinativos e conclusivos no que concerne às atribuições específicas de sua área de 

atuação; e 
XIX-exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
DO CHEFE DA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA 
Ao Chefe da Assessoria de Tecnologia, compete: 
I-    planejar e coordenar os trabalhos da Assessoria de Tecnologia  da UTEC em assuntos relativos à sua área de 

atuação; 
II-  auxiliar o superior hierárquico na definição de diretrizes de  planos, programas, e projetos, e na implementação 

das ações na sua área de atuação; 
III-      prestar assessoria na proposição de políticas e diretrizes da área de TI a serem adotadas pela AGEFIS; 
IV-    prestar assessoramento na elaboração da política de segurança da informação no âmbito da AGEFIS; 
V-  prestar assessoramento na definição de novos projetos de desenvolvimento de sistemas de informação, em 

consonância com PDTI e o Planejamento Estratégico da AGEFIS; 
VI-    prestar assessoramento na integração dos projetos de informatização da AGEFIS; 
VII-  propor inovações nos métodos e processos de trabalho da UTEC; 
VIII-   elaborar relatórios opinativos e conclusivos no que concerne às suas atribuições específicas; e 
IX-   executar outras atribuições que lhe forem conferidas. 
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DA ASSESSORIA ESPECIAL DA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA 
Ao Assessor Especial da Assessoria de Tecnologia, compete: 
I-        assessorar o superior hierárquico em assuntos relativos à Tecnologia da Informação; 
II-     elaborar planos e projetos na sua área de competência; 
III-   propor políticas e diretrizes da área de TI a serem adotadas pela AGEFIS; 
IV-   propor inovações nos métodos e processos de trabalho da UTEC; 
V-     prestar assessoria na elaboração da política de segurança da informação no âmbito da AGEFIS; 
VI-   prestar assessoria na definição de novos projetos de desenvolvimento de sistemas de informação, em 

consonância com PDTI e o Planejamento Estratégico da AGEFIS; 
VII-  prestar assessoria na integração dos projetos de informatização da AGEFIS; 
VIII-  elaborar relatórios opinativos e conclusivos no que concerne às suas atribuições específicas; e 
IX-   exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
DOS ASSESSORES 
Aos Assessores, compete: 
I-       assessorar o superior hierárquico nos assuntos relativos às competências da unidade orgânica; 
II-     assessorar o superior hierárquico na elaboração de documentos, relatórios, decisões, pareceres e demais 

expedientes que lhe forem solicitados; 
III-    agendar audiência, receber e orientar o público em assuntos de competência da unidade; 
IV-    reunir e organizar dados, informações e outras matérias que subsidiem as decisões do superior hierárquico; 
V-     desenvolver estudos e  projetos de interesse da unidade; 
VI-    realizar contatos com outras unidades, órgãos ou entidades públicas ou privadas; 
VII-  manter registro atualizado de dados, informações e documentos em tramitação na unidade; 
VIII-   acompanhar o andamento dos trabalhos da unidade orgânica; 
IX-   providenciar o arquivamento e o desarquivamento de documentos e processos; 
X-    manter atualizados os dados e informações relativos à execução de serviços; 
XI-   manter-se atualizado em relação às normas de funcionamento da AGEFIS; 
XII-  assessorar no encaminhamento de matérias para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal; 
XIII-      realizar entrega de intimações de decisões proferidas pela AGEFIS, no que concerne à sua área de atuação; 
XIV-      realizar diligências e vistorias externas para a prática dos atos de sua competência; e 
XV-exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
DOS ASSESSORES TÉCNICOS 
Aos Assessores Técnicos, compete: 
I-       organizar e preparar a agenda do superior hierárquico; 
II-     agendar audiências, recepcionar e orientar o público em assuntos de competência do superior hierárquico; 
III-    manter-se atualizado em relação às normas de funcionamento da AGEFIS; 
IV-   elaborar minutas de expedientes e outros documentos administrativos; 
V-     dar assistência na elaboração de relatórios, pareceres, decisões e outros documentos; 
VI-      elaborar, cadastrar, digitalizar e expedir documentos da unidade orgânica; 
VII- manter controle e informar sobre o andamento de documentos e processos em tramitação na unidade 

orgânica; 
VIII-   providenciar o arquivamento e o desarquivamento de documentos e processos; 
IX-      realizar o controle patrimonial dos bens alocados na unidade orgânica; 
X-  zelar pela organização e atualização do arquivo sobre normas e documentos relativos à unidade orgânica; 
XI-       encaminhar as matérias para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal; 
XII-participar de trabalhos e reuniões externas representando a AGEFIS junto a órgãos e entidades do Distrito 

Federal; e 
XIII-  executar outras atribuições que lhe forem conferidas. 
 
DOS DIRETORES 
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Ao Diretores, compete: 
I-        assistir o superior hierárquico em assuntos de sua área de atuação e submeter os atos administrativos e 

regulamentares a sua apreciação; 
II-        planejar, dirigir, coordenar, supervisionar o desenvolvimento de programas, projetos, ações fiscais e 

atividades relacionadas à sua área de atuação; 
III-    promover o cumprimento dos dispositivos legais, normas internas, regulamentos, decretos e outros 

instrumentos administrativos; 
IV-       emitir pareceres que subsidiem decisões da unidade orgânica, em consonância com a legislação e as normas 

regulamentares vigentes; 
V-        manter atualizado o registro dos documentos que tramitam na unidade orgânica; 
VI-     orientar e supervisionar o desenvolvimento de ações voltadas para a qualidade e produtividade na sua 

unidade orgânica; 
VII-    supervisionar a elaboração de estudos, metodologias, pesquisas, pareceres técnicos, laudos e diagnósticos 

relativos à sua área de atuação; 
VIII-orientar, coordenar e supervisionar as atividades das unidades orgânicas que lhes são subordinadas; 
IX-     divulgar procedimentos, normas e instrumentos legais elaborados na unidade orgânica; 
X-        identificar, registrar e disseminar as experiências de projetos afins com os de responsabilidade de sua área 

de atuação; 
XI-   apresentar relatórios periódicos de trabalho com estatísticas, análises e recomendações sobre atividades 

pertinentes a sua unidade orgânica; 
XII-  vistoriar e efetuar laudos técnicos e levantamentos para atender às necessidades judiciais ou administrativas, 

no que concerne à sua área de atuação; 
XIII-    coordenar o planejamento anual de trabalho da unidade orgânica, em consonância com o Planejamento 

Estratégico da AGEFIS; 
XIV-   propor diretrizes específicas relacionadas à sua área de atuação; 
XV-  propor a racionalização de métodos e procedimentos de trabalho, normas e rotinas no que concerne à sua 

área de atuação; 
XVI-coordenar e supervisionar a execução das programações fiscais, no que concerne à sua área de atuação; 
XVII-       designar responsável para a execução de programações fiscais, no âmbito de sua competência; 
XVIII-     encaminhar aos órgãos competentes representações contra infratores na sua área de competência; 
XIX- coordenar a execução de vistorias e levantamentos; 
XX-   coordenar e supervisionar o lançamento de ofício das taxas oriundas do poder de polícia administrativo, no 

âmbito de sua competência; 
XXI-acompanhar levantamentos topográficos na sua área de competência; 
XXII-       coordenar e realizar diligências e vistorias externas para subsidiar auditorias, ações, operações e 

programações fiscais; no que concerne à sua área de atuação; e 
XXIII-     exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
DOS GERENTES 
Aos Gerentes, compete: 
I-     assistir o superior hierárquico em assuntos de sua área de atuação e submeter os atos administrativos e 

regulamentares à sua apreciação; 
II-     representar o superior hierárquico quando solicitado; 
III-      elaborar a programação anual de trabalho da unidade orgânica, em consonância com o Planejamento 

Estratégico da AGEFIS e a Política de Fiscalização do Distrito Federal; 
IV-   coordenar e controlar a execução das atividades inerentes a sua área de atuação e propor normas e rotinas 

que maximizem os resultados pretendidos; 
V-      realizar estudos técnicos que subsidiem o processo de elaboração, implementação, execução, 

monitoramento e avaliação de seus programas e projetos; 
VI-     elaborar e analisar documentos, relatórios, decisões, pareceres e demais expedientes que lhe forem 

solicitados; 
VII- registrar dados das atividades desenvolvidas e elaborar relatórios periódicos; 
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VIII-   orientar a equipe técnica da unidade no desenvolvimento dos trabalhos; 
IX-  realizar contatos da unidade com órgãos e entidades públicas ou privadas; 
X-     identificar necessidades, e propor a capacitação dos servidores no âmbito da gerência; 
XI-    assessorar na elaboração e gerenciar a execução das programações fiscais, , no âmbito de sua competência; 
XII- controlar a emissão de autos e o lançamento de taxas oriundas do exercício do poder de polícia administrativa, 

no âmbito de sua competência; 
XIII-  agendar audiência, receber e orientar interessados em assuntos de competência da unidade; 
XII-  analisar e revisar instruções processuais, no âmbito de sua competência; 
XIV-  realizar diligências e vistorias externas para subsidiar revisão de lançamentos, bem como para programações 

fiscais para as quais for escalado no que concerne à sua área de atuação; e 
XV- exercer outras atribuições que lhe forem conferidas. 

 
 
3.        ANÁLISE DO PDTI 2012/2015 

 

O PDTI anterior da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS possuía vigência para o ciclo 
2012-2015, porém apesar de não existir revisão publicada, norteou as ações do órgão distrital no ano de 2016, 
extrapolando a abrangência temporal definida inicialmente. 

 
As necessidades foram consideravelmente alteradas pela nova estrutura e atuação da AGEFIS, 

promovendo o crescimento natural das demandas de tecnologia e o baixo nível de execução do anterior, reflexo, 
inclusive, das dificuldades orçamentário-financeiras nas quais se encontra o Distrito Federal. 

 
Com base na avaliação do referido documento, foi possível chegar às seguintes conclusões: 

 
 As demandas do levantamento de necessidades não são problemas ou oportunidades identificadas no 

órgão e relacionadas a TI, mas sim as soluções que deveriam ser implementadas para a resolução dos 
problemas e aproveitamento das oportunidades; 

 
 Plano de gestão de pessoas incipiente. Cabe realizar estudo para a definição de metas e ações 

relacionadas às capacitações, se couber; 
 

 Foi realizado o alinhamento estratégico através da correlação dos objetivos estratégicos e diretrizes 
com as necessidades levantadas; 

 
 Orçamento previsto, conforme PPA e LOA, não foi concretizado e está descrito de forma simplificada 

(por rubrica orçamentária), não havendo detalhamento das ações e seus custos unitários estimados, 
conforme opção da equipe de elaboração à época; e, 

 
 Não consta no documento final o Plano de Gestão de Risco. 

 

 

3.1 MAPA DE REALIZAÇÕES DO PDTI 2012/2015  
 

Foram elencadas 11 (onze) demandas para o cumprimento dos objetivos estratégicos da AGEFIS, 
obtendo-se a seguinte execução, conforme Quadro 1 a seguir: 

 

 ID  Demanda Levantada  Atendidos   Atendidos  Não  
   

Totalmente 
  

Parcialmente 
 

Atendidos 
 

         

1  Armazenamento e segurança da informação, com expansão da  X       

 capacidade de armazenamento e backup.        

   Manutenção e evolução do Sistema Informatizado de Serviços         

2  e Ações Fiscais – SISAF Administrativo e Tributário.  X       

3  Integração da base de endereçamento.       X 
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   Capacitação de servidores para conduzir desenvolvimento de         

   sistemas da AGEFIS, incluindo gerenciamento do Contrato de         
4  Terceirização de desenvolvimento de softwares. Tais como  X       

   levantamento de requisitos melhoria de processos, contagem         

   de pontos de função, casos de uso e teste .         

5  Capacitação de servidores para gerir e executar os serviços de       X 

 suporte de infraestrutura de TI.       
 

 

 

 ID  Demanda Levantada  Atendidos   Atendidos  Não  
   

Totalmente 
  

Parcialmente 
 

Atendidos 
 

         

6  Capacitação de servidores para gerir e executar os serviços de       X  

 Atendimento ao usuário de TI.        

7  Capacitação de servidores para gerenciar terceirização  de  X       

 serviços de impressão.        

8  Capacitação de servidores para gerenciar contratos afetos à       X  

 área de segurança da Informação.        

9  área  de  segurança  da  Informação.  Capacitação  em       X  

 planejamento da Contratação; gestão Orçamentária e Gestão        

   Contratual de forma ampla.         

   Capacitação de servidores para gerenciar contratos afetos à         

   área  de  segurança  da  Informação.  Capacitação   em         
10  planejamento da Contratação; gestão Orçamentária e Gestão       X  

   Contratual de forma ampla Administração e Gestão de Rede de         

   Dados Corporativos.         
            

   área  de  segurança  da  Informação.  Capacitação  em         
11  planejamento da Contratação; gestão Orçamentária e Gestão       X  

 Contratual de forma ampla Administração e Gestão de Rede de        

   Dados   Corporativos   Capacitação   de   servidores   para         

   desenvolvimento e manutenção de sites.         
Quadro 1 - Mapa de realizações do PDTI 2012/2015. 

 
 

4. REFERENCIAL ESTRATÉGICO: 

 

O objetivo principal desta revisão do PDTI 2017/2020 consiste em garantir o alinhamento constante 
entre as ações de TI da AGEFIS às metas, diretrizes e objetivos traçados pelo seu Planejamento Estratégico. 

Em respeito aos valores associados à Tecnologia e Infraestrutura definidos no Mapa Estratégico da 
Agefis 2017/2020 (Figura 3), esta revisão traz luz à modernização tecnológica da Agência para atendimento às 
suas capacidades finalísticas. Para isso, destacamos o incremento substancial dos recursos a serem destinados 
ao controle, monitoramento e fiscalização do território do Distrito Federal por imagens de satélite, como 
também a implantação do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, no âmbito do Governo do Distrito Federal. 
Ambos instrumentos trazem pré-requisitos de infraestrutura a serem providenciados pelos setores usuários, 
demandando reavaliação do parque computacional para atendimento à nova demanda. 
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A seguir, registramos os documentos, normas e demais instrumentos que serviram de base para a 
identificação das necessidades relacionadas aos objetivos estratégicos organizacionais desta Agência. 

 

4.1 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 

 

Os documentos de referência são aqueles considerados mais relevantes para serem observados 
durante a elaboração e revisão do PDTI. Representam a primeira atividade no sentido de iniciar o alinhamento 
das ações de TI com as diretrizes do governo e do próprio órgão, e servem, ainda, para manter o PDTI em 
conformidade com as leis, regulamentações e decisões pertinentes. 

 
No âmbito da AGEFIS, os documentos de referência reunidos para conferir suporte à elaboração 

deste PDTI podem ser identificados na tabela abaixo: 
   __ 

ID Documento Descrição 

DR1 Mapa Estratégico do Governo do 
Distrito Federal 

Representação visual dos objetivos estratégicos do Governo do Distrito Federal e de 
suas relações cruciais, com vistas à prestação de serviços públicos de qualidade e à 
melhoria de vida da população. 

DR2 PPA 2016-2019 Instrumento de planejamento dos órgãos e das entidades da administração pública 
distrital direta e indireta, da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, que define diretrizes, programas, ações, objetivos, metas e indicadores com 
o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, em 
conformidade com o Plano Estratégico GDF. 

DR3 Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO -Exercício 2017 

Lei que estabelece as prioridades e metas da administração pública, a organização e 
estrutura dos orçamentos, as diretrizes gerais e específicas para elaboração dos 
orçamentos, as disposições relativas a despesas com pessoal e encargos sociais, as 
diretrizes para as alterações e execução do orçamento, a política de aplicação do 
agente financeiro oficial de fomento, as disposições sobre alterações na legislação. 

DR4 Lei Orçamentária Anual - LOA - 
2017 

Lei que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício 
financeiro de 2017. 

DR5 Estratégia Geral de Tecnologia da 
Informação do GDF - EGTI - 
2016-2019 

Aprovada pelo Decreto n° 37.574/2016, promove a revisão da primeira versão da 
EGTI do DF, datada do ano de 2012, estabelecendo novas diretrizes para o 
aprimoramento da Governança de Tecnologia da Informação do Governo do Distrito 
Federal, alinhado ao Plano Estratégico do GDF, e serve de instrumento norteador 
para a elaboração dos PDTI's distritais. 

DR6 Acordo de Resultados 2017 -GDF x 
AGEFIS 

Compromisso firmado entre o Governador do Distrito Federal e a AGEFIS, por meio 
do qual esta se compromete a executar as ações nele listadas até dezembro de 
2017. 

DR7 Regimento Interno da AGEFIS Define a estrutura organizacional e competências de cada uma das áreas, entre elas, 
a UTEC. 

DR8 PDTI AGEFIS, ciclo 2012-2015 Plano Diretor de TI - PDTI da AGEFIS, aprovado com o objetivo de alinhar as ações 
de TI aos objetivos estratégicos institucionais da AGEFIS e do GDF. 

DR9 Plano Estratégico da AGEFIS, ciclo 
2017-2020. 

Instrumento institucional que representação visual os objetivos estratégicos, metas, 
projetos e indicadores da AGEFIS e de suas relações essenciais para o norteamento 
das atividades de competência do órgão. 

DR10 Decreto n° 37.239/2016 Dispõe sobre a estrutura administrativa da AGEFIS. 

DR11 Instrução Normativa n° 63/2013-
AGEFIS 

Cria o Comitê de Gestor de TI da AGEFIS. 
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ID Documento Descrição 

   

DR12 Instrução Normativa n° 04/2014 - 
MP/SLTI 

Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação 
pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação 
e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal, revogando a IN 04/2010, e sendo 
recepcionada pelo Governo do Distrito Federal por meio do Decreto n° 
37.667/2016. 

DR13 Resolução n° 02/2014 - JGTIC Aprova a Política de Segurança da Informação e Comunicação (PoSIC) do Governo 
do Distrito Federal 

DR14 Política de Segurança da 
Informação do Governo do 
Distrito Federal - PoSIC-DF 

Estabelece diretrizes, princípios, responsabilidades e objetivos para a Política de 
Segurança da Informação e Comunicação (PoSIC) do Distrito Federal, a qual deverá 
ser adotada e cumprida por todos os servidores, estagiários, prestadores de serviços 
e demais usuários que utilizam suas informações, além de fundamentar todas as 
ações de proteção às informações das Unidades Administrativas do Governo do 
Distrito Federal, em atendimento às recomendações do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal e de outros órgãos de controle. 

DR15 Guia de Elaboração de PDTIC do 
SISP, v. 2, ano 2016. 

Documento da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MPOG que 
dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e templates para elaboração do 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 

DR16 Decisão n° 2.128/2016 TCDF alerta a SEPLAG, coordenadora do CGTIC, e os demais órgãos do complexo, 
que a efetividade das medidas tomadas para o atendimento dos itens II e III da 
Decisão n.° 6.113/2014, em especial a publicação da nova EGTI do Distrito Federal, 
será objeto de verificação pela Corte de Contas, por meio de 
acompanhamento/monitoramento da avaliação da situação de governança de TIC 
do Distrito Federal, nos termos do item VII da Decisão n.° 6.113/2014. 

DR17 Relatório de Auditoria Operacional 
n° 7.0002.13, efetuada pelo 
Núcleo de Fiscalização de TI do 
Tribunal de Contas do Distrito 
Federal. 

Auditoria que serviu de fundamento à Decisão n° 6113/2014 do TCDF, e avaliou a 
situação de governança de TIC no complexo administrativo distrital, levando em 
consideração a aderência da instituição correspondente às normas vigentes e às 
boas práticas de TIC, além dos princípios da eficiência e eficácia, de acordo com as 
dimensões de Liderança, Estratégias e Planos, Informações e Conhecimento, 
Pessoas, Processos e Resultados. 

DR 18 
DECRETO Nº 36.756, DE 16 DE 
SETEMBRO DE 2015. 
 

Estabelece o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como sistema oficial para a 
gestão de documentos e processos administrativos no âmbito dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, e dá outras providências.  

 
Quadro 2 - Documentos de referência na elaboração do PDTI da AGEFIS. 

 

4.2 PPA: 

 

O Plano Plurianual – PPA, ciclo 2016-2019, consiste no instrumento de planejamento dos órgãos e das 
entidades da administração pública distrital direta e indireta, da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, que define diretrizes, programas, ações, objetivos, metas e indicadores com o propósito de 
viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, em conformidade com o Plano Estratégico do 
Governo do Distrito Federal. 

 

 

4.3 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TI: 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Agência de Fiscalização do Distrito Federal 
 

20___________________________________________________________________________________________ 
“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

SIA TRECHO 3/4 - LOTES 1545/1555 - 71.200-039 - Brasília - DF 
 

 
 

 

O Mapa Estratégico da AGEFIS é o documento onde foram sintetizados e dispostos os objetivos 
institucionais traçados pelo órgão para atendimento dos objetivos e metas estratégicas institucionais e 
governamentais. Todas as ações das unidades administrativa da AGEFIS observaram as melhores práticas e 
possuem como finalidade o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos pela Alta Administração. 

 
As ações de TI foram norteadas, em última análise, pela missão, visão e valores da AGEFIS e fazem uso 

do objetivo estratégico “Promover a modernização tecnológica para atender às capacidades finalísticas, de apoio 
e de gestão”, vinculado à perspectiva “Recursos Humanos e Infraestrutura”, essencial para o alcance e superação 
dos desafios institucionais do órgão. 

 
A figura 3, a seguir, apresenta a disposição gráfica do Mapa Estratégico da AGEFIS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 - Mapa Estratégico da AGEFIS. 
 

4.4 ANÁLISE ORGANIZACIONAL: 
 

4.4.1 SWOT: 

 

Uma ferramenta de gestão negocial bastante utilizada é a Análise SWOT ou FOFA, que vem sendo 
utilizada por diversas instituições públicas e privadas para conseguirem explorar oportunidades e identificar 
possíveis fraquezas. O termo SWOT é uma sigla em inglês, que representa um acrônimo de Forças (Strenghts), 
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). A técnica é creditada a Albert 
Humphrey, que liderou um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford nas décadas de 1960 e 1970, 
usando dados da revista Fortune sobre as 500 maiores corporações. 
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Do Quadro seguinte consta a análise SWOT da área de TI da AGEFIS, já apresentada no PDTI 
2017/2020 da AGEFIS. 

 
 
 
 
 

 

Fraquezas: Forças: 

• Insuficiência de quadro técnico; • Aderência e regulamentação à IN 04, de 11 de 

• Orçamento restrito, dificultando os  setembro de 2014, que dispõe sobre o processo de 
 investimentos em TI;  contratação   de   Soluções   de   Tecnologia   da 
• Falta   de   política   de   capacitação  Informação; 
 técnica dos servidores da TI; • Equipe com forte experiência prática acumulada 
• Falta      de      documentação      e  ("Know How" técnico existente); 
 mapeamento   dos   processos   de • Posicionamento proativo da equipe para solucionar 
 trabalho;  os problemas de TIC; 
• Governança deficiente; • Parcerias estratégicas com outros órgãos distritais, 
• Insuficiência   no   atendimento   ao  em   destaque,   à   Secretaria   de    Estado   de 
 usuário; e,  Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG; 
• Baixo    conhecimento    do    papel • Maior reconhecimento da importância da TIC pela 
 institucional da UTEC pelos servidores  Alta Administração da AGEFIS; 
 da AGEFIS. • Bom ambiente (relacionamento) de trabalho; e, 
  • Decreto    30.034/2009,    o    qual    determina    a 
   centralização da hospedagem de equipamentos e de 
   sistemas de informação no âmbito do GDF no 
   Datacenter Corporativo da SEPLAG. 

Ameaças: Oportunidades: 

• Remada administrativa dos recursos • Fortalecimento Institucional; 

 atualmente      centralizados      no • AGEFIS com necessidade de informatização; 
 Datacenter da SEPLAG; • Conjuntura    atual    estimulando    consumo    de 
 Mudança de direcionamento político;  tecnologia; 
 Dificuldades  de  atender  a   novas • Modernização dos Serviços Públicos; 
 demandas; • Reconhecimento pelos órgãos de controle de que a TI 
 Resistência a mudanças;  pública deve ser valorizada; 
 Morosidade        dos        trâmites • Expansão   da   Rede   GDFNET  e   do   Datacenter 
 administrativos;  Corporativo do DF para atendimento das demandas 
 Afastamento da Alta Administração;  institucionais da AGEFIS; 
 Falta de regulamentação e políticas • Parcerias  com  outras  Unidades  Administrativas, 
 de TIC; e,  Órgãos e Empresas Públicas para o compartilhamento 

• Contingenciamentos Orçamentários e  de conhecimento e experiências; 
 Financeiros. • Implantação e difusão do Sistema Eletrônico de 
   Informação - SEI sob a responsabilidade da SEPLAG; e, 
  • Estratégia de Geral de TI atualizada. 

Quadro 3 – Análise SWOT da UTEC/AGEFIS  
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4.4.2 TI – SITUAÇÃO ATUAL: 

 

Esta análise tem o objetivo de obter um panorama atual da UTEC a respeito do que ela possui e, 
além disso, levantar os problemas atuais desta área estratégica da AGEFIS. 

 
Definiu-se o escopo desta análise da seguinte forma: área de desenvolvimento de sistemas, a rede 

corporativa e aos serviços oferecidos aos usuários finais. O objetivo é mostrar o que se tem atualmente, 
características e problemas, para que seja possível prospectar o futuro. 

 

4.4.3 SISTEMAS: 

 

Atualmente, a área responsável pelos sistemas a serem construídos ou mantidos pela UTEC é a 
Diretoria de Desenvolvimento - DIDES. Esta diretoria realiza atividades diversas, como: gerenciamento de 
banco de dados, desenvolvimento e manutenção dos sistemas em produção, entre outras atividades que visam 
facilitar o trabalho dos servidores da Agência e órgãos externos, totalizando aproximadamente 9 (nove) 
sistemas, sendo os maiores esforços voltados ao desenvolvimento e implementação dos módulos do SISAF GEO 
- Sistema Integrado de Serviços de Ações Fiscais Georreferenciadas, e ao Sistema de Talonário Eletrônico. 

 
 

Dificuldades encontradas: 
 

1. Infraestrutura própria insuficiente para o desenvolvimento e homologação de sistemas e; 
 

2. Quantidade insuficiente de servidores capacitados para desenvolver sistemas. 

 

4.4.4 REDE CORPORATIVA: 

 

A rede utilizada pela AGEFIS é a GDFNet, que consiste em uma solução de rede de comunicação que 
integra as unidades públicas do DF e o Data Center Corporativo do GDF para dar suporte às diversas aplicações, 
sistemas e serviços do GDF. Essa rede corporativa possui três segmentos distintos: o de Fibra ótica, o de Rádio 
e o de links de operadoras. A rede de fibra ótica é o segmento que mais cresceu nos últimos anos, contando à 
época com aproximadamente 400 km de extensão em todo o DF (cerca de 100 km de rede própria e 300 de 
utilização de rede de parceiros). 

 

O compartilhamento de utilização e manutenção da infraestrutura de fibras óticas da GDFNet com a 

INFOVIA Brasília e REDECOMEP-DF atende hoje as principais regiões do DF. Atualmente, a AGEFIS faz uso dessa 

rede junto com diversas outras unidades governamentais distritais. 
 

Dificuldades encontradas: 
1. Equipamentos ativos de rede (switches) obsoletos que não atendem às necessidades do órgão; 
2. Equipamentos ativos existentes sem garantia, não assegurando a confiabilidade na comunicação 

dos dados na rede de computadores e eventuais desastres; 
3. Equipamento ativo de rede Switch Core sem redundância, não oferecendo a alta disponibilidade 

dos serviços oferecidos pela AGEFIS; 
4. A rede wireless (rede sem fio), que não atende mais a topologia atual deste órgão, não 

alcançando o sítio e consequentemente os usuários que dela necessitam; 
5. Ausência de software de Gerência para monitoramento dos ativos da rede de computadores, 

para um diagnóstico com mais eficiência e rapidez nas resoluções dos problemas relacionados à 
comunicação de dados na rede de computadores; 

6. Ausência de link de Internet de redundância, sujeitando a descontinuidade dos serviços que 
foram migrados para SEPLAG em caso de queda do único link existente; 

7. Os atuais no-breaks não atendem o nosso Parque Tecnológico, com vida útil vencida e ausência 
de manutenção e garantia.   
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4.4.5 SERVIÇOS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS SERVIDORES: 

 

Foram realizadas novas entrevistas setoriais com as unidades componentes da estrutura 
administrativa da AGEFIS (em nível de Superintendências, Chefias, Assessorias, Gabinete e unidades 
vinculadas), no intuito de registrar informações relacionadas ao suporte ao usuário, Internet, serviço de 
impressão, estações de trabalho, serviço de e-mail institucional, portal e INTRANET da AGEFIS. 

 
Para este fim, foi elaborado um questionário para levantamento dos dados necessários para compor 

o inventário de necessidades da AGEFIS, bem como levantar as percepções dos usuários em relação à UTEC e 
aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelas equipes de TI no órgão. 

 
Dificuldades encontradas: 

 
1. Utilização de softwares de curto período de adaptação e ao final não adquirir o produto; 
2. Indisponibilidade de imagens de satélite com resolução própria à fiscalização do território do 

Distrito Federal, frente ao decrescente número de servidores ativos a serviço da AGEFIS; 
3. Estações de trabalho em número inferior ao de servidores do setor; 
4. Número de impressoras insuficiente por setor; 
5. Utilização de serviços em nuvens públicas por alguns setores, não sendo possível a recuperação 

dos arquivos perdidos pela UTEC; 
6. A utilização do e-mail institucional é superada por contas externas; 
7. Falta de softwares para o emprego de alguns setores; 
8. Wifi não alcança todas as dependências da AGEFIS; 
9. Maioria dos usuários não conhecem de fato os sistemas disponíveis pela UTEC, como o sistema 

de HelpDesk (sistema de atendimento) e os que conhecem não fazem uso desta solução; e, 
10. Limitação dos usuários em se adequarem a softwares livres como o LibreOffice, QGIS, Gimp, 

entre outros, o que tem motivado a aquisição de softwares pagos para dar continuidade aos 
trabalhos como o pacote Microsoft Office, ArcGis, Corel Draw, dentre outros. 

 

4.5 ESTRATÉGIA GERAL DE TI: 
 

A Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação do Distrito Federal – EGTI, aprovada 
pelo Decreto n° 37.574/2016, consiste em um documento balizador das diretrizes para o aperfeiçoamento da 
Governança de TI do GDF, alinhada ao seu plano estratégico e centrada numa abordagem de Plano de Metas e 
Iniciativas Estratégicas. Tem por objetivo nortear as áreas de Tecnologia da Informação do Distrito Federal 
como um instrumento de parceria estratégica entre todas as áreas finalísticas. 

 
A EGTI prevê ações que devem ser executadas em curto, médio e longo prazo pelos órgãos do 

complexo administrativo distrital, e serve de instrumento norteador para a elaboração dos seus respectivos 
Planos Diretores de Tecnologia da Informação – PDTI’s.  

Da EGTI foram extraídos os seguintes objetivos estratégicos, a serem buscados pelos órgãos:  
● Aprimorar a gestão de Pessoas de TI; 
● Ter a gestão de serviços de TI baseada em melhores práticas; 
● Aprimorar a Governança de TI; e, 
● Promover serviços de qualidade ao cidadão. 

 

 

4.6 PROGRAMA DE GOVERNO: 

 

No início da atual gestão, o Governador do Distrito Federal, por meio de seu programa de governo, 
estabeleceu metas, diretrizes e objetivos a serem seguidos por toda a administração pública do DF. 
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Na figura abaixo, tem-se a representação visual dos objetivos estratégicos do Governo do Distrito 
Federal e de suas relações com vistas à prestação de serviços públicos de qualidade e à melhoria de vida da 
população local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Mapa Estratégico do GDF.  
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4.7 CONSOLIDAÇÃO DO REFERENCIAL ESTRATÉGICO: 

 

A consolidação do referencial estratégico leva em consideração a documentação relacionada aos 
principais documentos a serem observados na consecução das atividades e ações das áreas de TI da AGEFIS, por 
intermédio da UTEC. 

 
Foram extraídas das representações gráficas do programa de governo, do mapa estratégico da 

AGEFIS, bem como da EGTI e Normativos legais, as principais diretrizes norteadoras a seguir relacionadas: 
 

REFERENCIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ORIGEM 

REF01 Tornar Brasília destaque em ciência, desenvolvimento tecnológico 
e inovação 

Programa de governo 

REF02 Promover o planejamento, ordenamento e regularização 
territorial de forma integrada e sustentável 

Programa de governo 

REF03 Dotar o  Governo  de  mecanismos que ampliem  a capacidade de 
execução e de gestão para resultados 

Programa de governo 

REF04 Promover serviços de qualidade ao cidadão EGTI 

REF05 Aprimorar a gestão de Pessoas de TI EGTI 

REF06 Ter a gestão de serviços de TI baseada em melhores práticas EGTI 

REF07 Aprimorar a Governança de TI EGTI 

REF08 Decisões, relatórios de auditoria e normativos Legislação 

REF09 Propiciar o controle e o monitoramento integrado, sistemático e 
contínuo do território do DF 

Plano Estratégico da AGEFIS, ciclo 
2017-2020 

REF10 Buscar a eficiência, eficácia e a efetividade da fiscalização de 
atividades urbanas e ambientais 

Plano Estratégico da AGEFIS, ciclo 
2017-2020 

REF11 Estabelecer práticas de gestão uniformes e padronizadas Plano Estratégico da AGEFIS, ciclo 
2017-2020 

REF12 Aprimorar processos com foco em resultados Plano Estratégico da AGEFIS, ciclo 
2017-2020 

REF13 Atuação técnica, célere, independente e transparente Plano Estratégico da AGEFIS, ciclo 
2017-2020 

REF14 Ampliar e otimizar as parcerias interinstitucionais Plano Estratégico da AGEFIS, ciclo 
2017-2020 

REF15 Otimizar a comunicação interna e externa Plano Estratégico da AGEFIS, ciclo 
2017-2020 

REF16 Promover a modernização tecnológica para atender às 
capacidades finalísticas, de apoio e de gestão 

Plano Estratégico da AGEFIS, ciclo 
2017-2020 

REF17 Estabelecer técnicas de gerenciamento e otimização de processos, 
constantemente mapeados, padronizados e preponderantemente 
eletrônicos 

Plano Estratégico da AGEFIS, ciclo 
2017-2020 

REF18 Estimular o comprometimento e a valorização do servidor Plano Estratégico da AGEFIS, ciclo 
2017-2020 

 
Quadro 4 - Consolidação do Referencial Estratégico. 
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Os demais documentos que serviram de balizamento do referencial estratégico estão a ele alinhados 

de forma direta ou indireta, por meio da execução deste plano diretor. 
 

 

 

5.    ORIGEM DAS NECESSIDADES: 
 

A estratégia elaborada para o levantamento das necessidades de TI da AGEFIS foi a realização de 
entrevistas em nível das superintendências, diretorias, assessorias e gabinete, inclusive, suas vinculadas que 
compõem a estrutura administrativa do órgão. 
 

Esta escolha se deu ao fato das unidades administrativas elencadas anteriormente serem o ponto 
intermediário entre os níveis operacionais, táticos e estratégicos, onde a percepção dessas necessidades 
contemplaria os aspectos necessários para formulação deste plano diretor. Depois de colhidas todas as 
necessidades elencadas pelos entrevistados, estas foram submetidas aos respectivos gestores, que procederam à 
avaliação, convalidação e priorização das mesmas. 
 

Registra-se que as necessidades estão divididas em: necessidades de informação, necessidades de 
microinformática e necessidades estruturantes de TI. 
 

É importante lembrar que diversas necessidades estruturantes são de impacto direto em todas outras 
necessidades existentes neste PDTI. Logo, devem ter prioridade perante as demais necessidades por serem críticas 
ao bom andamento da área de TI da AGEFIS. Falhas no atendimento destas necessidades podem comprometer os 
interesses estratégicos institucionais e governamentais. 
 

5.1       NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO: 
 

São aquelas oriundas das necessidades de informação essenciais à execução de cada um dos 
processos negociais da organização, sendo assim entendidos aqueles processos que constituem o conjunto de 
atividades por meio das quais ao órgão se estrutura com o intuito de realizar suas atribuições. Como se 
demonstrará à frente, as necessidades de negócio fazem parte de um conjunto de fatores determinantes das 
necessidades estruturantes de TI (serviços, infraestrutura, contratação e pessoal de TI). 
 

Abaixo, foram relacionadas as necessidades de informação da AGEFIS, situadas quanto ao seu alcance 
dentro do período desta revisão 2018: 
 

# Situação Descrição da necessidade Tipo Origem 

N1 Concluído com a 
criação da UGMON 

Geoprocessamento – melhoria no mapeamento das 
irregularidades e ações fiscais sobre o território do DF. 

Informação SUGEP 

N2 Em Execução Intranet Portal AGEFIS - Divulgar as ações realizadas Informação ASCOM 

N3 Em Execução Customizar o Sistema SISAF GEO às necessidades dos 
usuários. 

Informação AGEFIS 

N4 Em Execução pela 
UTEC 

Business Intelligence (BI): saneamento e cruzamento 
de dados para subsídio ao planejamento e à tomada 
de decisões. 

Informação UTEC 

N5 Em Execução Sistema para formação e distribuição de servidores em 
turmas mistas ou específicas por especialidades, cargo 
ou funções. 

Informação SUGEP 

N6 Em Execução Recursos tecnológicos externos - necessita substituir 
planilhas eletrônicas por sistema. 

Informação AGEFIS 
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N7 Em Execução Solicita emissão de relatórios para conclusão de 
Programação Fiscal 

Informação SUGEP 

N8 Concluído Sistema em implantação - Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) 

Informação AGEFIS 

N9 Concluído Sistematizar processos de trabalho - 1) Informatizar o 
preenchimento e entrega do boletim semanal; 2) 
Sistematizar o cadastro dos grandes geradores. 

Informação SUFAE 

N10 Em Execução Sistematizar processos de trabalho -Informatizar as 
consultas dos lotes não edificados (Lei 613/1993) 

Informação SUFAU 

N11 Concluído 
 

Sistematizar processos de trabalho - Controle de 
Encaminhamento das Instruções Serviço. 

Informação SUAL 

N32 A Executar Treinamentos Técnicos Informação UTEC 

N47 A Executar Aquisição de serviço de monitoramento contínuo da 
ocupação do território do DF com imagens de satélite 
com resolução de 1m, com prazo máximo de 7 dias. 

Informação SUFIR, SUOB,  
SUFAE, SUOP e 
UNINT 

Quadro 5 - Necessidades  de Informação 
 
 

5.2       NECESSIDADES DE MICROINFORMÁTICA: 
 

Necessidades de microinformática são aquelas relativas aos bens e serviços básicos fornecidos 
internamente aos usuários da AGEFIS (computadores, internet, impressoras, pastas compartilhadas e suporte ao 
usuário), e que surgem em razão de ser fundamental para execução das atividades administrativas dos usuários 
finais. 

Abaixo, foram relacionadas as necessidades de microinformática da AGEFIS, situadas quanto ao seu 
alcance dentro do período desta revisão 2018: 
 

# Situação Descrição da necessidade Tipo Origem 

N12 Detalhado em: N43, 
N44 e N45 

Estações de Trabalho Microinformática AGEFIS 

N13 A Executar Solução e Licenças Antivírus para Servidores, Estações 
de Trabalho e Smartphones 

Microinformática AGEFIS 

N14 A Executar Pacote/licenças Office para 580 estações de trabalho Microinformática AGEFIS 

N15 Cancelado Licenças Corel Draw Microinformática SUGEP 

N16 Cancelado Licenças   Smart   Draw   -   Software   de 
Fluxogramação 

Microinformática SUGEP 

N17 Cancelado Global Mapper v17.0 Microinformática SUGEP 

N23 A Executar 
 

Software de Fluxograma Microinformática SUGEP 

N24 A Executar 
 

Software de Gerenciamento de Projetos Microinformática SUGEP 

N25 A Executar 
 

Softwares como: Adobe Creator, Corel Draw, AutoCad Microinformática SUGEP 

N21 Concluído Sala de Situação Microinformática SUGEP/SUAL 
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N22 Detalhado em: N49 Impressoras Policromáticas (Coloridas) (A3, A4 e 
térmicas) 

Microinformática AGEFIS 

N26 Cancelado Modem 4G Microinformática UTEC/SUAL 

N27 Cancelado Global Mapper Microinformática AGEFIS 

N28 Concluído Solução de Talonário Eletrônico Microinformática UTEC/SUAL 

N29 Cancelado Solução de Ponto Eletrônico Microinformática SUAL 

N30 A Executar Solução CFTV Microinformática SUAL 

N33 A Executar Telefonia VoIP Microinformática SUAL 

N34 Concluído Sistema Informatizado para Gerenciamento e Controle 
da Frota 

Microinformática SUAL 

N35 A Executar Sistema Informatizado para Gestão de Patrimônio Microinformática SUAL 

N36 A Executar Sistema   Informatizado   para   Gestão   do Depósito 
de Bens Apreendidos 

Microinformática SUAL 

N37 Detalhado em: N40 GBIC 1GbE Microinformática UTEC 

N38 
 

A Executar Melhoria e incremento das ferramentas de 
georreferenciamento e geoprocessamento 

Microinformática UGMON 

N39 
 

A Executar Software de Gestão de Atividades de Campo Microinformática UGMON 

N41 A Executar HD Externo/storage de 1 Terabyte e de 2 Terabytes Microinformática UTEC 

N42 A Executar Datashow/projetor Microinformática UTEC 

N43 A Executar Desktops completos com periféricos, Tipo 1 – 
configuração para serviços que exigem menor poder 
computacional. 

Microinformática AGEFIS 

N44 Em Execução Desktops completos com periféricos: Tipo 2 – 
configuração para serviços que exigem maior poder 
computacional 

Microinformática AGEFIS 

N45 A Executar Desktops completo com periféricos, Tipo 3 – 
configuração para serviços que exigem alto poder 
computacional 

Microinformática UGMON, UTEC 

N46 A Executar Scanner de Alta Velocidade com leitura duplex (frente 
e verso) 

Microinformática UTJ, TJA, UREC E 
OUV/UNAC 

N48 A Executar Adquirir Placas de Rede, Placas de Video, Pentes de 
Memória RAM e HDs internos. 

Microinformática UTEC 

N49 A Executar Serviços de impressão (mono e policromáticos) em 
diversos formatos. 

Microinformática SUFAE, SUOB 

N50 
 

A Executar Notebooks com processamento compatível ou 
superior a CORE I5 de última geração, memória de 8 
GB (com tecnologia compatível ou superior a DDR4), 
expansível para 16GB, HD de 500 GB 

Microinformática SUGEP, SUOB, UTEC, 
OUV/UNAC, SUFIR e 
UTEC 

Quadro 6 - Necessidades de Microinformática. 
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5.3       NECESSIDADES ESTRUTURANTES DE TI: 
 

As necessidades elencadas neste tópico representam o necessário para estruturar a área de TI, 
baseado nas melhores práticas, com vistas à sustentação do atual parque tecnológico de TI da AGEFIS, garantindo 
confiabilidade e integridade dos serviços, além da melhoria da gestão e governança de TI. 

Também fazem parte deste escopo as necessidades tecnológicas que têm impacto no atendimento de 
todas as necessidades levantadas pelas áreas de negócio. 

Abaixo, foram relacionadas as necessidades estruturantes de TI da AGEFIS, situadas quanto ao seu 
alcance dentro do período desta revisão 2018: 
 

# Situação Descrição da necessidade Tipo Origem 

N31 A Executar Solução de No-break Estruturante UTEC 

N40 A Executar Aquisição de ativos de rede de alta velocidade, fibra 
óptica, e infraestrutura predial compatível (Nobreaks, 
Switch de acesso, Switch core e seus componentes, 
solução de gerenciamento, Conectores Ópticos, 
Serviços de instalação e configuração, e Equipamentos 
para acesso à Rede sem fio - Access Point) 

Estruturante UTEC 

 
A UTEC atualmente atua em 3 grandes áreas: Desenvolvimento e Manutenção em Sistemas de 

Informações, Administração e Gerência de Infraestrutura de Rede de Computadores e de Comunicação de Dados, e 
Suporte e Atendimento ao usuário de tecnologias computacionais utilizadas na Agência. As necessidades 
estruturantes a seguir estão categorizadas de acordo com a atuação da UTEC. 
 

# Necessidade Estruturante de TI Área Referencial Estratégico 

1 Solução de No-break UTEC/DINF REF03, REF07 e, REF16 

2 Aquisição de ativos de rede de alta velocidade, fibra óptica, 
e infraestrutura predial compatível (Nobreaks, Switch de 
acesso, Switch core e seus componentes, solução de 
gerenciamento, Conectores Ópticos, Serviços de instalação e 
configuração, e Equipamentos para acesso à Rede sem fio - 
Access Point) 

UTEC/DINF REF03, REF07 e, REF16 

3 Implementação da rede WIFI para atender o Parque 
tecnológico da AGEFIS 

UTEC/DINF REF03, REF07 e, REF16 

4 Interligar, configurar e documentar toda rede de 
computadores da AGEFIS 

UTEC/DINF REF03, REF07 e, REF16 

Quadro 7 - Necessidades Estruturantes de TI. 
 
 
6.     INVENTÁRIO DE NECESSIDADES: 
 

O inventário de necessidades resulta da compilação e da organização das demandas das unidades 
administrativas da AGEFIS, levantadas durante as fases de preparação e diagnóstico do PDTI, e priorizadas pela 
Diretoria Geral. A figura abaixo representa a composição do inventário de necessidades. 
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Figura 5 - Formação do inventário de necessidade de TI. 
 

O quadro abaixo é composto de identificador, descrição da necessidade, o tipo da necessidade, 
referencial estratégico ao qual se alinha e a origem da demanda, trazendo a compilação de todas as necessidades a 
serem atendidas na fase de planejamento. 
 

# Situação Descrição da necessidade Tipo Referencial Origem 

N1 Concluído 
com a criação 
da UGMON 

Geoprocessamento – melhoria 
no mapeamento das 
irregularidades e ações fiscais 
sobre o território do DF. 

Informação REF17 SUGEP 

N2 Em Execução Intranet Portal AGEFIS - Divulgar 
as ações realizadas 

Informação REF17/REF1S ASCOM 

N3 Em Execução Customizar o Sistema SISAF GEO 
às necessidades dos usuários. 

Informação REF16/REF17 / 
REF07/ REFOS 

AGEFIS 

N4 Em Execução 
pela UTEC 

Business Intelligence (BI) Informação REF17 SUGEP 

N5 Em Execução Sistema para formação e 
distribuição de servidores em 
turmas mistas ou específicas por 
especialidades, cargo ou funções. 

Informação REF0S/REF17/R 
EF1S 

SUGEP 

N6 Em Execução Recursos tecnológicos externos - 
necessita substituir planilhas 
eletrônicas  por sistema. 

Informação REF17/REF12/R 
EF16/REF0S/RE F07 

AGEFIS 

N7 Em Execução Solicita emissão de relatórios 
para conclusão de programação 
fiscal 

Informação REF17/REF1S SUGEP 

N8 Concluído Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) 

Informação REF17/REF1S/R 
EF16/REF07/RE 
F0S/REF06 

AGEFIS 

N9 Concluído Sistematizar processos de 
trabalho - 1) Informatizar o 
preenchimento e entrega do 
boletim semanal; 2) Sistematizar 
o cadastro dos grandes 
geradores. 

Informação REF17/REF1S SUFAE 

N10 Em Execução Sistematizar processos de 
trabalho -Informatizar as 
consultas dos lotes não 
edificados (Lei 613/1993) 

Informação REF17/REF1S SUFIR 
 

N11 Concluído 
 

Sistematizar processos de 
trabalho - Controle de 
Encaminhamento das Instruções 
Serviço. 

Informação REF17/REF1S SUAL 
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# Situação Descrição da necessidade Tipo Referencial Origem 

N12 Detalhado em: 
N43, N44 e 
N45 

Estações de Trabalho Microinformática REF0S/REF07/R 
EF16/REF1S 

AGEFIS 

N13 A Executar Solução e Licenças Antivírus para 
Servidores, Estações de Trabalho 
e Smartphones 

Microinformática REF16/REF0S/R 
EF06 

AGEFIS 

N14 A Executar Pacote/licenças Office para 580 
estações de trabalho 

Microinformática REF16 / REFOS / 
REF06 / REF12 

AGEFIS 

N15 Cancelado Licenças Corel Draw Microinformática REF16/REF03/R 
EF06/REF12 

SUGEP 

N16 Cancelado Licenças   Smart   Draw   -   
Software   de Fluxogramação 

Microinformática REF16/REF03/R 
EF06/REF12 

SUGEP 

N17 Cancelado Global Mapper v17.0 Microinformática REF16/REF03/R 
EF06/REF12 

SUGEP 

N18 Detalhado em: 
N40 

Switch Core 48 Portas 100/1000 
SPF e 16 portas 1/10GbE (duas 
unidades) 

Estruturante REF03/REF07/R 
EF16/REF18 

UTEC 

N19 Detalhado em: 
N40 

Switch de Acesso 48 portas 
10/100/1000 RJ 45, 2 portas 
10GbE e 6 portas portas 1GbE 
SFP (16 unidades) 

Estruturante REF03/REF07/R 
EF16 

UTEC 

N20 Detalhado em: 
N40 

Software de Gerência dos ativos 
de Redes 

Estruturante REF16/REF03/R 
EF06/REF12 

UTEC 

N21 Concluído Sala de Situação Estruturante REF03/REF07/R 
EF16/REF18 

SUGEP/SUAL 

N22 Detalhado em: 
N49 

Impressoras Policromáticas 
(Coloridas) (A3, A4 e térmicas) 

Estruturante REF03/REF07/R 
EF16 

AGEFIS 

N23 A Executar 
 

Software de Fluxograma Microinformática REF16/REF03/R 
EF06/REF12 

SUGEP 

N24 A Executar 
 

Software de Gerenciamento de 
Projetos 

Microinformática REF16/REF03/R 
EF06/REF12 

SUGEP 

N25 A Executar 
 

Softwares como: Adobe Creator, 
Corel Draw, AutoCad 

Microinformática REF16/REF03/R 
EF06/REF12 

SUGEP 

N26 Cancelado Modem 4G Microinformática REF07/REF16 UTEC/SUAL 

N27 Cancelado Global Mapper Microinformática REF16/REF03/R 
EF06/REF12 

AGEFIS 

N28 Concluído Solução de Talonário Eletrônico Microinformática REF03/REF07/R 
EF16/REF18 

UTEC/SUAL 

N29 Cancelado Solução de Ponto Eletrônico Microinformática REF03/REF07/R 
EF16/ REF12 

SUAL 

N30 A Executar Solução CFTV Microinformática REF03/REF07/R 
EF16/REF12 

SUAL 

N31 A Executar Solução de No-break Microinformática REF03/REF07/R 
EF16/REF12 

UTEC 

N32 A Executar Treinamentos Técnicos Informação REF18/REF03/R 
EF14/REF10/RE 
F11/REF05 

UTEC 

N33 A Executar Telefonia VoIP Microinformática REF07/REF16/R 
EF18/REF12 

SUAL 
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N34 Concluído Sistema Informatizado para 
Gerenciamento e Controle da 
Frota 

Microinformática REF03/REF07/R 
EF16/REF12 

SUAL 

N35 A Executar Sistema Informatizado para 
Gestão de Patrimônio 

Microinformática REF03/REF07/R 
EF16/REF12 

SUAL 

N36 A Executar Sistema   Informatizado   para   
Gestão   do Depósito de Bens 
Apreendidos 

Microinformática REF03/REF07/R 
EF16/REF12 

SUAL 

N37 Detalhado em: 
N40 

GBIC 1GbE Microinformática REF03/REF07/R 
EF16/REF12 

UTEC 

N38 
 

A Executar Melhoria e incremento das 
ferramentas de 
georreferenciamento e 
geoprocessamento 

Microinformática REF03 / REF04/ 
REF06 / REF09 / 
REF10 / REF12 / 
REF13 / REF16 

UGMON 

N39 
 

A Executar Software de Gestão de Atividades 
de Campo 

Microinformática REF03 / REF04/ 
REF06 / REF09 / 
REF10 / REF12 / 
REF13 / REF16 

UGMON 

N40 A Executar Aquisição de ativos de rede de 
alta velocidade, fibra óptica, e 
infraestrutura predial compatível 
(Nobreaks, Switch de acesso, 
Switch core e seus componentes, 
solução de gerenciamento, 
Conectores Ópticos, Serviços de 
instalação e configuração, e 
Equipamentos para acesso à 
Rede sem fio - Access Point) 

Estruturante REF03 / REF04 / 
REF06 / REF07 / 
REF12 / REF15 / 
REF16 

UTEC 

N41 A Executar HD Externo/storage de 1 
Terabyte e de 2 Terabytes 

Microinformática REF03 / REF04 / 
REF06 / REF07 / 
REF12 / REF15 / 
REF16 

UTEC 

N42 A Executar Datashow/projetor Microinformática REF05 / REF11 / 
REF12 / REF15 / 
REF16 

UTEC 

N43 A Executar Desktops completos com 
periféricos, Tipo 1 – configuração 
para serviços que exigem menor 
poder computacional. 

Microinformática REF03 / REF04 / 
REF06 / REF07 / 
REF12 / REF15 / 
REF16 

AGEFIS 

N44 Em Execução Desktops completos com 
periféricos: Tipo 2 – configuração 
para serviços que exigem maior 
poder computacional 

Microinformática REF03 / REF04 / 
REF06 / REF07 / 
REF12 / REF15 / 
REF16 

AGEFIS 

N45 A Executar Desktops completo com 
periféricos, Tipo 3 – configuração 
para serviços que exigem alto 
poder computacional 

Microinformática REF03 / REF04 / 
REF06 / REF07 / 
REF12 / REF15 / 
REF16 

UGMON, UTEC 

N46 A Executar Scanner de Alta Velocidade com 
leitura duplex (frente e verso) 

Microinformática REF03 / REF04 / 
REF06 / REF07 / 
REF12 / REF15 / 
REF16 

UTJ, TJA, UREC E 
OUV/UNAC 

N47 A Executar Aquisição de serviço de 
monitoramento contínuo da 
ocupação do território do DF com 
imagens de satélite com 
resolução de 1m, com prazo 
máximo de 7 dias. 

Informação REF03 / REF04/ 
REF06 / REF09 / 
REF10 / REF12 / 
REF13 / REF16 

SUFIR, SUOB,  
SUFAE, SUOP e 
UNINT 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Agência de Fiscalização do Distrito Federal 
 

33___________________________________________________________________________________________ 
“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

SIA TRECHO 3/4 - LOTES 1545/1555 - 71.200-039 - Brasília - DF 
 

 
 

N48 A Executar Adquirir Placas de Rede, Placas 
de Video, Pentes de Memória 
RAM e HDs internos. 

Microinformática REF03 / REF04 / 
REF06 / REF07 / 
REF12 / REF15 / 
REF16 

UTEC 

N49 A Executar Serviços de impressão (mono e 
policromáticos) em diversos 
formatos. 

Microinformática REF03 / REF04 / 
REF06 / REF07 / 
REF12 / REF15 / 
REF16 

SUFAE, SUOB 

N50 
 

A Executar Notebooks com processamento 
compatível ou superior a CORE I5 
de última geração, memória de 8 
GB (com tecnologia compatível 
ou superior a DDR4), expansível 
para 16GB, HD de 500 GB 

Microinformática REF05 / REF11 / 
REF12 / REF15 / 
REF16 

SUGEP, SUOB, UTEC,  
OUV/UNAC, SUFIR e 
UTEC 

Quadro 8 - Inventário de necessidades. 

 

7. NECESSIDADES VERSUS FORÇA DE TRABALHO: 

 

A partir da estrutura organizacional apresentada no item 2.2, a UTEC atualmente dispõe de 17 
(dezessete) profissionais para atendimento a todas as demandas de TI da AGEFIS, auxiliados por 3 estagiários, 
não sendo possível a dedicação exclusiva de nenhum desses profissionais para determinadas atividades. 

 
Vale ressaltar que a AGEFIS não possui cargos efetivos relacionados à área de TI. A equipe técnica da 

UTEC é composta por 14 servidores comissionados (sendo um lotado em outra Unidade, porém a serviço da 
UTEC) e 3 servidores efetivos (Auditores e Auditores Fiscais da AGEFIS) que, preferencialmente, têm formação 
ou experiência para exercerem funções mais especializadas na área de TI. 

 
Embora a Agência tenha preenchido, na sua totalidade, os cargos comissionados destinados à UTEC,  

este tipo de “contrato temporário” se constitui em um risco para a AGEFIS, pois não existe nenhuma garantia de 
que os empossados permanecerão em seus postos de trabalho. Isto fica ainda mais crítico frente ao seu 
reduzido quadro efetivo de pessoal, sem flexibilidade para contratação de profissionais, em um prazo curto, para 
exercer a gestão tecnológica do órgão. 
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8.     PLANEJAMENTO: 
 
O planejamento constitui-se em um processo norteador para a execução das ações de TI do órgão. Visa conferir foco à atuação dessa área, apresentando estratégias e 

traçando planos para implantá-las, de modo a possibilitar o direcionamento de esforços e recursos para o atendimento das necessidades levantadas na fase de diagnóstico. 
Nesse sentido, a seguir será apresentado o Plano de Investimento e Custeio para TI da AGEFIS,  necessário ao atendimento das demandas das suas unidades 

administrativas. 
 

 

8.1 PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO: 

 

Neste tópico, realiza-se a previsão de recursos orçamentários, classificados por despesas de investimento e custeio, para a execução das ações aqui planejadas. Observamos 
que as quantias apresentadas constituem estimativas baseadas na análise de mercado, em contratos vigentes e em outros órgãos da Administração Pública. Logo, não representam 
valores definitivos, podendo variar durante a vigência deste PDTI e pelas constantes oscilações do mercado tecnológico. 

 

   ESTIMATIVA DE GASTOS (em R$)  

ID NECESSIDADE   2017   2018   2019   2020  

   I C   I C   I   C   I C  

N13 Solução e Licenças 
Antivírus para 
Servidores, Estações de 
Trabalho e 
Smartphones 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 

N14 Pacote/licenças Office 
para 580 estações de 
trabalho 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 

N21 Sala de Situação 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N23 Software de 
Fluxograma 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
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N24 Software de 
Gerenciamento de 
Projetos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

N25 Softwares como: 
Adobe Creator, Corel 
Draw, AutoCad 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

N28 Solução de Talonário 
Eletrônico 

927.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N30 Solução CFTV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 

N31 Solução de No-break 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 

N32 Treinamentos Técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00 250.000,00 

N33 Telefonia VoIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 

N38 Melhoria e incremento 
das ferramentas de 
georreferenciamento e 
geoprocessamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 

N39 Software de Gestão de 
Atividades de Campo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380.000,00 

N40 Aquisição de ativos de 
rede de alta 
velocidade, fibra 
óptica, e infraestrutura 
predial compatível 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 
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(Nobreaks, Switch de 
acesso, Switch core e 
seus componentes, 
solução de 
gerenciamento, 
Conectores Ópticos, 
Serviços de instalação e 
configuração, e 
Equipamentos para 
acesso à Rede sem fio - 
Access Point) 

N41 HD Externo/storage de 
1 Terabyte e de 2 
Terabytes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

N42 Datashow/projetor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

N43 Desktops completos 
com periféricos, Tipo 1 
– configuração para 
serviços que exigem 
menor poder 
computacional. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 

N44 Desktops completos 
com periféricos: Tipo 2 
– configuração para 
serviços que exigem 
maior poder 
computacional 

0,00 0,00 146.162,50 0,00 0,00 0,00 253.837,50 
 

0,00 
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N45 Desktops completo 
com periféricos, Tipo 3 
– configuração para 
serviços que exigem 
alto poder 
computacional 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 

N46 Scanner de Alta 
Velocidade com leitura 
duplex (frente e verso) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 

N47 Aquisição de serviço de 
monitoramento 
contínuo da ocupação 
do território do DF com 
imagens de satélite 
com resolução de 1m, 
com prazo máximo de 
7 dias. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.488.000,00 0,00 7.488.000,00 

N48 Adquirir Placas de 
Rede, Placas de Video, 
Pentes de Memória 
RAM e HDs internos. 

0,00 0,00 3.109,40 0,00 0,00 0,00 6.890,60 0,00 

N49 Serviços de impressão 
(mono e 
policromáticos) em 
diversos formatos. 

0,00 149.279,30 0,00 166.814,18 0,00 193.899,00 0,00 193.899,00 

N50 Notebooks com 
processamento 
compatível ou superior 
a CORE I5 de última 
geração, memória de 8 
GB (com tecnologia 

0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 
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compatível ou superior 
a DDR4), expansível 
para 16GB, HD de 500 
GB 

 

 

 TOTAL DE RECURSOS   2017   2018   2019   2020  
 ORÇAMENTÁRIOS              

 (EM R$)   1.085.071,30   318.104,08   9.108.918,00   15.679.647,10  

  
 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI (TOTALIZAÇÃO): 

 

ESTIMATIVA DE GASTOS TOTAIS (em R$) 

INVESTIMENTO CUSTEIO 

6.001.849,00 20.189.891,48 

26.191.740,48 
Quadro 9 - Estimativas de gastos com TI na AGEFIS.
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8.2       PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI: 

 

Como previsto no PDTI 2017/2020, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI deverá ser 
avaliado ao final de um ano, a partir da publicação do seu último extrato no DODF, sendo disponibilizado no sítio 
da AGEFIS (www.agefis.df.gov.br). O PDTI poderá ser atualizado sempre que as condições técnicas, 
administrativas e legais indicarem a necessidade de reformulações, de forma justificada e aprovada pelo Comitê 
Gestor de TI da AGEFIS. 

 
Esta revisão 2018 do PDTI 2017/2020 é fruto do acompanhamento periódico da realização das ações 

planejadas, com a atualização das necessidades, prioridades, metas e das ações, a fim de que se adequem às 
necessidades da Agência. 

 
 

9. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTI: 

 

Os fatores críticos de sucesso definem as principais orientações que as gestões deverão seguir na 
implementação de um controle efetivo sobre os processos de Governança e Gestão da Informação do órgão, 
resultado de um perfeito alinhamento entre as características do negócio e as capacidades e competências das 
unidades administrativas da AGEFIS, no que tange a TI. 

 

Os Fatores Críticos de Sucesso identificados na implementação deste PDTI são: 
 

 Efetivo envolvimento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da AGEFIS, bem como de todos os 
gestores e servidores do órgão, no acompanhamento e decisões das ações de TI; 

 
 Diagnóstico, controle, monitoramento e avaliação de forma periódica do cumprimento das metas e ações 

definidas no PDTI; 
 

 Revisões periódicas do PDTI para contemplar mudanças na estrutura organizacional e/ou alterações nas 
diretrizes estratégicas do órgão; 

 
 Entendimento do PDTI como um instrumento dinâmico, contínuo e crucial para o planejamento e 

norteamento das ações de TI na AGEFIS; 
 

 Disponibilidade orçamentária e de pessoal de TI; e, 
 

 Valorização dos servidores atuantes na área de TI. 
 
 

10. CONCLUSÃO: 
 

 
O processo institucional a ser continuado com esta revisão do PDTI 2017/2020 resultará em 

benefícios de curto, médio e longo prazos à sociedade, promovendo entregas mais efetivas a um custo menor 
ao erário distrital. 

 

A AGEFIS, nos últimos anos, vem passando transformações diversas que fortalecem o órgão 
institucionalmente, como reestruturação interna e melhorias em seus instrumentos de planejamento 
estratégico. Novos instrumentos formais vêm sendo instituídos com o advento de novas regulamentações 
governamentais, melhorias nos controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários, principalmente 
sobre os dispêndios com serviços e recursos de TI. 

 
Como membro atuante do Comitê de Governança do Território do DF, a AGEFIS promoveu três 

Seminários de Combate à Grilagem de Terras Públicas no DF, onde fora enfatizada a importância do 
investimento em tecnologia de monitoramento por satélite, com o uso de imagens atualizadas. No mesmo 
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Seminário, foi demonstrado o alto custo para o Governo do Distrito Federal referente à ocupação irregular de 
terras públicas. São bilhões de reais de prejuízo no processo de combate à grilagem, tentativa de regularização 
das áreas invadidas e licitação das áreas aptas à venda após a sua regularização. 

 
Ainda que a AGEFIS tenha alcançado a marca de mais de 22 milhões de metros quadrados de área 

invadida desobstruída nos últimos quatro anos - contando com a mão de obra de um quadro de servidores 
reduzido devido à falta de renovação e ao alto número de aposentadorias, o investimento em tecnologias que 
suportem a fiscalização remota, como o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados - VANTs e imageamento por 
satélite, contribuirão para a garantia da eficiência e eficácia das atividades relacionadas à AGEFIS, colaborando 
com um planejamento urbano sustentável e responsável do Distrito Federal. 

 

Desta forma considera-se o PDTI o primeiro passo para o alcance dos desafios na área da Tecnologia 
da informação. Durante a elaboração desta revisão foram reforçados os principais potenciais e as fragilidades da 
área de TI, assim como as expectativas dos usuários em relação aos serviços disponibilizados. A partir da sua 
construção, percebeu-se a importância do planejamento das ações nessa área em consonância aos objetivos 
estratégicos do órgão e do Governo do Distrito Federal, dentre outros instrumentos estratégicos como a EGTI. 
Também se considera fundamental a integração com a normatização e as orientações dos órgãos de controle 
voltados a TI. 

 

O processo iniciado a partir da construção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, ciclo 
2012-2015, na AGEFIS, já se materializa em diversos benefícios para o órgão. Esses benefícios estão presentes 
tanto nas aquisições de serviços e produtos, no desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas, quanto para 
as ações de governança de TI. Há muito para se avançar, remodelar e refletir, considerando se tratar de 
instrumento norteador de todas as novas implementações e priorizações a serem adotadas pela UTEC, vinculada 
à Diretoria Geral, que possui a atribuição de gerir a área de TI da AGEFIS. 

 
 
 


