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i-GOV TI
MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA GOVERNANÇA
DE TI

QUESITOS

PONTUAÇÕES
SIM, com metas acima de 02 anos (após
2018) – 08

1. A prefeitura municipal possui um PDTI –
Plano Diretor de Tecnologia da Informação –
que estabeleça diretrizes e metas de
atingimento no futuro?

SIM, com metas para até 02 anos (ATÉ
2018) – 05
NÃO POSSUI PDTI – 00

2. A prefeitura municipal possui um documento
formal publicado que estabeleça procedimentos
quanto ao uso da TI pelos funcionários
municipais, conhecido como Política de Uso
Aceitável ou Política de Segurança da
Informação?

SIM – 05

NÃO – 00

SIM, com funcionários efetivos – 08
SIM, com funcionários efetivos e temporários
– 05

3. A prefeitura municipal possui um quadro
com funcionários de área de Tecnologia da
Informação?

SIM, com funcionários temporários – 02
Não possui esse quadro – 00

4.
A
prefeitura municipal
define
as
competências necessárias para as atividades
de seu pessoal de TI (área de formação,
especialização etc.)?

5. A prefeitura disponibiliza, periodicamente,
programas de capacitação e atualização para o
pessoal de TI?
6. A prefeitura mantém site na Internet com
informações atualizadas (semanalmente)?
Obs: este quesito não se refere às exigências
contidas na Lei da transparência;
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SIM – 05
NÃO – 00
SIM – 04
Qual o periodicidade:
NÃO – 00
SIM – 05
NÃO – 00

QUESITOS

PONTUAÇÕES
SIM – 05
NÃO – 00

7. O PDTI é divulgado na Internet?

Não possui PDTI - 00

8. Os dados e documentos relativos a contratos
de processos licitatórios são divulgados na
Internet?

9. Os dados relativos à transparência na gestão
fiscal (planejamento, execução orçamentária,
arrecadação de tributos etc.) são divulgados na
internet, nos termos do art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal?

SIM – 05
NÃO – 00
SIM – Selecione os instrumentos divulgados
na Internet: – 05
( ) Planos
( ) Orçamentos
( ) LDO
( ) Prestações de Contas e respectivos
pareceres prévios
( ) RREO e sua versão simplificada
( ) RGF e sua versão simplificada
NÃO – 00

10. Sobre as compras públicas (licitações) que
tenham como objeto equipamentos de TI,
softwares ou serviços que envolvam a
Tecnologia da Informação, responda:

Há participação do pessoal de TI no
processo de compra (especificação técnica,
comissão de julgamento, recebimento do
objeto) - 08
Não há pessoal de ti envolvido no processo
de compra – 00
Os dados são armazenados de forma
eletrônica em um banco de dados e seu
conteúdo está na gerência direta do
município – 08
Os dados são armazenados de forma
eletrônica em um banco de dados e seu
conteúdo está na gerência indireta do
município, ou seja, está em sistemas
terceirizados – 05

11. Sobre os dados da Dívida Ativa da
prefeitura municipal, responda:

Os dados não possuem registros eletrônicos
– 00
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QUESITOS

PONTUAÇÕES
Os dados são armazenados de forma
eletrônica em um banco de dados e seu
conteúdo está na gerência direta do município
– 08
Os dados são armazenados de forma
eletrônica em um banco de dados e seu
conteúdo está na gerência indireta do
município, ou seja, está em sistemas
terceirizados – 05

12. Sobre os dados do IPTU do município,
responda:

Os dados não possuem registros eletrônicos
– 00

A prefeitura possui nota fiscal eletrônica (NFE)
e os dados de contribuintes estão em sua
posse direta – 08.
13. Sobre a arrecadação tributária municipal,
no que diz respeito ao ISSQN (Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza), responda:

A prefeitura possui nota fiscal eletrônica
(NFE) e os dados de contribuintes estão
em sua posse indireta, ou seja,
gerenciados ou administrados por
empresas terceirizadas – 05.
Não foi implantada a NFE – 00
É utilizada a métrica de Pontos de Função

14. Sobre compras públicas (licitações) que
tenham por objetivo desenvolvimento, melhoria
ou manutenção de software, responda qual
métrica é utilizada para determinar o tamanho
do software (e consequentemente o prazo e
custo):

Existe uma métrica, mas não é Pontos de
Função
Não existe métrica
Não houve licitações de software

15. Os dados e documentos relativos a editais
dos processos licitatórios são divulgados na
Internet?

SIM – 03

16. Há uso de tecnologia (internet) para as
modalidades
de
licitação
(compras
eletrônicas)?

SIM – 06
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NÃO – 00

NÃO – 00

QUESITOS

PONTUAÇÕES
SIM, é divulgado e há treinamento -06

17. Os sistemas e softwares disponibilizados
são divulgados aos usuários e eles recebem
treinamento adequado para a utilização dos
mesmos?

SIM, é divulgado mas não há treinamento – 02
SIM, há treinamento mas não há divulgação –
02
NÃO – 00

18. O município possui legislação municipal que
trata de Acesso à Informação?

19. Os dados relativos a atas da comissão de
licitação
de processos
licitatórios são
divulgados na Internet?

SIM
NÃO
SIM – 03
NÃO – 00
Sistema Próprio
BEC (Excluído)

20. Que tecnologia (internet) é utilizada para as
modalidades
de
licitação
(compras
eletrônicas)?

Banco do Brasil
ComprasNet
Outros: _________

21. O município dá pleno conhecimento e
possibilita o acompanhamento pela sociedade,
em
tempo
real,
das
informações
pormenorizadas
sobre
a
execução
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos
de acesso público, nos termos do art. 48-A da
LRF?
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SIM

NÃO

QUESITOS

PONTUAÇÕES
SIM
Quais informações?
( ) atos praticados pelas unidades
gestoras no decorrer da execução da
despesa e da sua realização, com a
disponibilização mínima dos dados
referentes ao número do correspondente
processo, ao bem fornecido ou ao
serviço prestado, à pessoa física ou
jurídica beneficiária do pagamento e,
quando for o caso, ao procedimento
licitatório realizado;

21. O município dá pleno conhecimento e
possibilita o acompanhamento pela sociedade,
em tempo real, das informações
pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos
de acesso público, nos termos do art. 48-A da
LRF?

( ) do lançamento e do recebimento de
toda a receita das unidades gestoras,
inclusive referente a recursos
extraordinários.
NÃO

TOTALIZAÇÃO

Peso da Dimensão de
Governança de TI

Pontos máximos: 100
Pontos mínimos: 000

i-GOV TI: 05/100 – 0,05 (5%)

FÓRMULA MATEMÁTICA APLICADA APÓS ANÁLISE FATORIAL
i-GOV TI = (Somatório dos indicadores)/100
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