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Introdução  

  

A transformação digital das organizações está se tornando realidade 

mundialmente. A Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC tem sido 

cada vez mais utilizada para transformar tanto os processos internos quanto 

os serviços prestados aos usuários dos serviços públicos. Seja pelas 

oportunidades que apresenta, ou necessidade de superar desafios, cada vez 

mais a TIC permeia todas as áreas das organizações, tangenciando o negócio 

e apoiando o atendimento de exigências por agilidade, flexibilidade, 

efetividade e inovação.  

O planejamento adequado de TIC, alinhando suas ações e estratégias 

aos objetivos da organização, é imprescindível para o alcance dos mesmos. 

No contexto da administração pública, a boa utilização da TIC é 

indispensável para a melhor gestão dos recursos, particularmente em 

cenários de crise financeira, e para prestar melhores serviços aos cidadãos, 

trazendo ganhos de escala às políticas públicas e à gestão governamental.  

O Governo de Minas Gerais por meio do Comitê de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, atento às tendências e melhores práticas 

nacionais e internacionais, elaborou o presente documento para definir 

suas novas diretrizes das Política de TIC e iniciativas a serem trabalhadas no 

ano de 2020, assumindo posição de protagonista neste cenário e se 

propondo a transformar sua relação com os cidadãos, o mercado e demais 

entes públicos por meio da tecnologia.  

 

 

Belo Horizonte, 03 de março de 2020 

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Governo do Estado de Minas Gerais 
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1. Diretrizes Gerais  

  

As diretrizes gerais representam os principais objetivos a serem 

buscados no que se refere à TIC dentro dos quatro anos para auxiliar a 

administração estadual a atingir os seus objetivos governamentais 

estratégicos. As diretrizes gerais são:  

  

I Transformar a TIC para que se torne ágil, acessível e inovadora para 

a prestação de melhores serviços para os usuários dos serviços públicos;  

II Prover soluções sistêmicas, integradas, padronizadas e flexíveis;   

III Aprimorar os processos de Governança de TIC;  

IV Incentivar a liderança, colaboração e formação continuada para 

transformar os colaboradores de TIC;  

V Proteger e gerenciar a informação como um ativo, criando uma 

infraestrutura que preserve a confidencialidade, integridade e 

disponibilidade da informação e respeite a privacidade dos dados dos 

usuários dos serviços públicos; 

VI Disponibilizar soluções tecnológicas para que o governo implemente 

políticas públicas eficazes e transparentes fundadas em dados e evidências.  

  



 

 

  

  

2. Diretrizes Específicas  

  

As diretrizes específicas representam os objetivos secundários a 

serem buscados no que se refere à TIC dentro dos próximos quatro anos. 

Trata-se de propostas para áreas específicas relacionadas à TIC, com 

definições mais claras de atuação. As áreas específicas de TIC nas quais 

foram divididas as diretrizes específicas são:  

I – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;  

II – Infraestrutura e Serviços de TIC;  

III – Segurança da Informação;  

IV – Sistemas e Dados;  

V – Governança de TIC;  

VI – Recursos Humanos de TIC;  

VII – Acesso à Informação, Participação e Controle Social; e  

VIII – Transformação Digital dos Serviços Públicos  

  

Foram definidas 22 diretrizes específicas. Para cada uma delas foram 

pensadas iniciativas propostas já para o ano de 2020. A implementação com 

sucesso dessas iniciativas torna cada uma das diretrizes específicas 

realidade no âmbito da administração pública estadual, que por sua vez 

suporta a realização da política como um todo.  

   

 

 

 



 

 

  

  

I – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação  

  

1. Estabelecer parcerias com entes governamentais, universidades, 

centros de pesquisas, empresas privadas, organizações sem fim lucrativos e 

com a sociedade civil para desenvolvimento de soluções inovadoras que 

venham a atender o Estado na melhoria interna e na prestação de serviços 

ao cidadão;  

Iniciativa: No mínimo uma parceria firmada com uma organização 

fora do Poder Executivo para desenvolvimento de soluções inovadoras.  

  

2. Prospectar, implementar e definir soluções utilizando tecnologias 

inovadoras tais como blockchain, IoT, inteligência artificial  (inclusive 

machine learning);  

Iniciativa: Uma iniciativa utilizando tecnologias inovadoras 

implementada no Governo do Estado.  

  



 

 

  

  

II – Infraestrutura e Serviços de TIC  

  

3. Garantir que o planejamento, o controle e a execução dos serviços 

de redes e de telecomunicações sejam abrangentes e vistos como uma 

única entidade;  

Iniciativa: Modelo corporativo de contratação da 3ª Fase da Rede 

Governo com redução dos valores dos itens atuais.  

   

4. Planejar e controlar os Centros de Dados (Data Center) com a 

análise do custo-benefício de quais aplicações devem ser migradas para os 

serviços de computação em nuvem;  

Iniciativa: Disponibilização para os órgãos e entidades de uma 

contratação corporativa de serviços de computação em nuvem 

Iniciativa: Disponibilização pela Prodemge de um modelo de nuvem 

híbrida para os órgãos e entidades.  

Iniciativa: Atualização do inventário de recursos tecnológicos do 

Estado.  

 

  5. Ampliar o acesso dos cidadãos e empresas à rede de comunicação 

de dados de forma segura e disponível;  

Iniciativa: Implantação de Serviço Móvel Pessoal com tecnologia 

mínima 3G em 100 novas localidades em Minas Gerais.  

  

 

  



 

 

  

  

III – Segurança da Informação  

  

6. Aprimorar as políticas de segurança de informação existentes, 

agregando regulações e diretrizes sobre novas tecnologias;  

Iniciativa: Nova Política de Segurança da Informação para o Governo 

do Estado, contemplando orientações referentes à Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais.  

  

7. Garantir que os dispositivos conectados à Rede Corporativa sigam 

os padrões de segurança estabelecidos e sejam monitorados;  

Iniciativa: Definição de um modelo de contratação de segurança da 

informação como serviço para auxiliar os órgãos e entidades 

implementarem em suas unidades.  

 

8. Proteger os dados pessoais dos usuários dos serviços públicos 

contra uso, manipulação e divulgação indevidos;  

Iniciativa:  Adequação dos Canais de Atendimento ao Cidadão à Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais.  

 

9. Definir e viabilizar uma estratégia de contingência para suportar os 

serviços de maior criticidade para o Estado;  

Iniciativa: Elaboração de estudo de estratégias de contingência para 

serviços/aplicações de TI críticos para o Estado.  

 

 

 

 

 



 

 

  

  

IV – Sistemas e Dados  

  

10. Fortalecer e adequar os sistemas corporativos às necessidades do 

governo;  

Iniciativa: Implantação do Sistema Integrado de Gestão 

Governamental (GRP Minas).  

 Iniciativa:  Projeto  MAIS (Modernização Arquitetural de 

Infraestrutura e Sistemas) para as aplicações processadas no Data Center 

da Prodemge 

 

11. Consolidar padrões e diretrizes de desenvolvimento de soluções, 

baseados em boas práticas de mercado, que sejam referência para os 

órgãos e entidades do Estado;  

Iniciativa: Disponibilizar uma contratação corporativa de serviços de 

desenvolvimento de sistemas utilizando métodos ágeis.  

 

12. Implementar o uso de tecnologias que permitam a consolidação 

de informações estratégicas e operacionais para tomada de decisões do 

Estado e fortalecer o processo de elaboração e avaliação de políticas 

públicas baseado em dados;  

Iniciativa: Implantação do Painel de Controle para o Governador.  

Iniciativa: Implantação da Base de Dados única para a área de 

segurança pública.  

  

13. Definir e implementar uma arquitetura tecnológica que utilize os 

recursos de software e hardware existentes viabilizando a 

interoperabilidade com o legado, restringindo seu crescimento e realizando 

a sua migração progressiva;  



 

 

  

  

Iniciativa:  Projeto  MAIS  (Modernização Arquitetural de 

Infraestrutura e Sistemas) para as aplicações processadas no Data Center 

da Prodemge  

 

14. Manter uma base de dados integrada de informações geográficas, 

provendo informações atualizadas dessa natureza para todos os órgãos e 

entidades do Estado;  

Iniciativa: Atualização do diagnóstico sobre base de dados de 

informações geográficas.  

  

15. Intensificar a aplicação de tecnologia para a gestão eletrônica de 

processos e documentos, com estabelecimento de procedimentos para 

armazenamento e descarte de registros digitais com base nas melhores 

práticas arquivísticas;  

Iniciativa: Disponibilizar uma contratação corporativa de Solução de 

BPMS  

Iniciativa: Implantação da futura versão 4.0 do SEI (módulo 

arquivístico).  

 

V – Governança de TIC  

  

16. Fortalecer a aquisição corporativa de bens e serviços comuns de 

TIC;  

Iniciativa: Disponibilizar 16 padrões corporativos para contratação de 

TIC com destaques para: 

 Contratos vigentes 

o Manutenção de Centrais Telefônicas (RP 186/2017 - 

23/08/2022) 

o SMP (RP 262/2019 - 02/12/2024) 



 

 

  

  

o Call Center (RP 63/2017 - 23/03/2022) 

o STFC (RP 8/2018 - 06/03/2023) (RP 160/2018 - 

12/07/2023) 

o Impressão (RP 02/2020 - 08/01/2023) 

o Terminais de AutoAtendimento (RP 159/2019 - 

25/10/2024) 

o Service Desk (RP 16/2019 - 23/01/2024) 

o Ativos de Rede (RP 313/2019 - 09/01/2021) 

o Cabeamento Estruturado (RP 11/2020 - 30/01/2021) 

 

 Em andamento 

o Cabeamento Estruturado 

o Materiais de informática 

o Nuvem 

o Desenvolvimento Ágil de Software 

o Rede Governo (2020-2025) 

o Computadores, Notebooks, Workstation e Office (RP 

160/2019 - 19/09/2020) 

o Estabilizadores e Nobreaks (RP 286/2019 - 10/12/2020) 

o Softwares Gráficos 

o Antivírus (RP 150/2018) 

o Caderno de Serviços da Prodemge (V2.3) 

o Certificado Digital 

 

17. Realizar análise técnica prévia para a aprovação das compras de 

bens e serviços de TIC cujos valores sejam superiores ao limite de referência 

estipulado por deliberação do Comitê de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Governo do Estado de Minas Gerais com vistas a restringir 

a realização de dispêndios em TIC que resultem na duplicação parcial ou 

total de recursos, serviços e aplicações já existentes;  

Iniciativa: Avaliação das demandas de TIC sob competência do 

Comitê em até 5 dias úteis.  



 

 

  

  

  

18. Incentivar o compartilhamento de soluções, ideias e 

equipamentos entre os órgãos e entidades da administração pública e 

demais poderes;  

Iniciativa: Elaboração do catálogo de recursos e sistemas 

(disponibilizar em formato marketplace).  

  

  



 

 

  

  

VI – Recursos Humanos de TIC  

  

19. Aprimorar a capacitação de TIC para o servidor público alinhada 

diretamente com as necessidades de tecnologia do órgão e as diretrizes 

estratégicas de TIC do Estado;  

Iniciativa: Desenvolvimento do programa de transformação digital 

para os servidores públicos. 

  

  



 

 

  

  

VII – Acesso à Informação, Participação e Controle Social  

  

20. Promover a transparência, inclusão digital e o acesso aos dados 

abertos por meio de soluções que aproximem o Estado ao cidadão;  

Iniciativa: Implantação da Plataforma MG API.  

Iniciativa: Divulgação da infraestrutura e cursos das UAITECs.  

  

21. Fornecer soluções de TIC que incentivem a participação do 

cidadão na definição e avaliação de políticas públicas e na prestação de 

serviços pelo Estado;  

Iniciativa: Inserção no MG App (Cidadão e Empresas) do canal 

Simplifique, para receber sugestões de melhoria em relação à prestação de 

serviços públicos para os usuários.  

  

  



 

 

  

  

VIII - Transformação Digital dos Serviços Públicos  

  

22. Ampliar a oferta e aprimorar os serviços públicos por meio da 

transformação digital;  

Iniciativa: Transformação digital de 30 serviços que tenham pelo 

menos uma etapa que utilize o agendamento online, peticionamento 

eletrônico, pagamento nos terminais, Blockchain e inteligência artificial 

(inclusive sistemas especialistas). Destaque para alguns serviços:  

• Novas tecnologias na área de educação com destaque para o 

Boletim Eletrônico para os responsáveis acessarem as notas e 

frequências dos alunos nas escolas estaduais;  

• Implantação do Cartão de Vacinas Virtual;  

• Ampliação dos serviços disponibilizados no MG App Empresas  

• Implantação de uma Solução Biométrica (AFIS/Facial) para 

emissão da nova carteira de identidade.  
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