
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO

Dimensão: Governança

Área de Resultado: 0007 - Governança para os Cidadãos

Programa: Cidade Digital

Descrição Iniciativa

“Cidade Digital” visa promover melhorias na capacidade de processamento de informações para suportar os serviços prestados ao cidadão, buscando 
diminuir os riscos tecnológicos dos serviços oferecidos e melhorar a segurança da informação.

Além disso, tem o objetivo de implantar a modalidade de Teletrabalho na cidade do Rio de Janeiro, buscando tornar as organizações mais competitivas, 
flexíveis e dinâmicas. Sendo uma forma de estimular uma sociedade mais digital.

A iniciativa contempla 2 grandes projetos para a promoção do Rio de Janeiro na categoria de cidade inteligente e inclusiva:

• Implantação da modalidade de Teletrabalho na cidade do Rio de Janeiro. Entre as principais ações a serem realizadas neste projeto temos: 1) 
Formulação e Implantação de Política Municipal de incentivo ao Teletrabalho, visando à expansão da modalidade no âmbito da Cidade, maximizando os 
resultados passíveis de serem obtidos; 2) Implantação de um projeto piloto de telecentro; e 3) Implantação do Teletrabalho no âmbito da Prefeitura, 
considerando capacitação e adequação de infraestrutura. A Prefeitura estará dando o exemplo para a sociedade, induzindo a transformação 
organizacional no setor produtivo.

• Ampliação e melhoria da gestão da infraestrutura tecnológica para suportar os serviços prestados ao cidadão. Este projeto contempla ações 
fundamentais para a modernização tecnológica de forma que se possa suportar e apoiar o projeto supracitado, assim como potencializar os serviços 
prestados pela Prefeitura, entre elas, podemos citar: 1) estabelecer a metodologia para gestão de risco operacional e definir o score de risco atual; 2) 
Modernizar a Rede de Dados e Wifi do complexo da Sede da Prefeitura CASS; 3) Implantar a Nuvem Híbrida; 4) Melhorar o Correio Corporativo; 5) 
Implantar o Desktop Virtual; 6) Conectar unidades administrativas da Prefeitura à Fibra Óptica própria; 7) Adequar a Infraestrutura do Datacenter 
(Storage, Backup, Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados, Climatização e Rede de dados da Sala Cofre); 8) Implantação da nova 
Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; 9) Implantação da nova arquitetura de dados, bases de dados e aplicações da Prefeitura.

Resultados Esperados

• Promoção do Rio de Janeiro a categoria de Cidade Inteligente.

• Melhoria da qualidade de vida do cidadão, com a diminuição dos índices de engarrafamento e, consequentemente, da redução da emissão de gases 
de efeito estufa, por meio do exemplo e incentivo às iniciativas de teletrabalho no setor privado.

• Melhoria da qualidade de vida dos servidores.

• Melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, apoiados pelo ambiente de TIC, por meio de conexões à rede de dados melhores e mais 
rápidas, assim como aumento da confiabilidade, disponibilidade e segurança do ambiente do centro de dados que suporta os sistemas informatizados.

• Diminuição dos riscos tecnológicos dos serviços oferecidos pela Prefeitura.
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Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Serviços Compartilhados

Secretaria Municipal de Cultura - SMC/ Arquivo Geral da Cidade

Dimensão: Governança

Área de Resultado: 0007 - Governança para os Cidadãos

Programa: Processos Digitais

Descrição Iniciativa

“Processos Digitais” contempla dois projetos:

• Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e Processo Digital: Esse projeto compreende a implantação da gestão eletrônica de documentos e processos, 
a fim de permitir a interligação e tramitação eletrônica dos mesmos entre todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. Tem-se por 
objetivo melhorar a eficiência, controle e transparência na tramitação de processos e documentos, assim como agilizar e facilitar a comunicação e 
relacionamento com cidadãos e instituições. A implantação permitirá diminuir o consumo de papel, reduzindo custos, reduzindo o impacto no meio 
ambiente e dando mais agilidade, transparência e controle às análises de processos. Com o novo sistema, os processos poderão ser analisados em 
mais de uma área simultaneamente, o que deverá reduzir o tempo de tramitação dentro da Prefeitura. Será adotado como plataforma tecnológica o SEI 
– Sistema Eletrônico de Informações, desenvolvido em software livre.

• Preservação Documental: Racionalização da guarda terceirizada de documentos a partir da Gestão de Documentos, diminuindo a massa documental 
acumulada na Prefeitura por meio da elaboração e atualização do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração 
Pública da cidade do Rio de Janeiro. E ampliação dos depósitos do Arquivo Geral da Cidade, por meio de convênio com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, destinados a receber a documentação de caráter permanente da Prefeitura, que será recolhida após a 
aprovação das Tabelas de Temporalidade elaboradas pelos órgãos da Direta e Indireta.

Resultados Esperados

• Melhoria da eficiência, controle e transparência na tramitação de processos e documentos, assim como gerar agilidade e facilidade na comunicação e 
relacionamento com cidadãos e instituições.

• Diminuição do uso de papel, reduzindo os custos e o impacto no meio ambiente, e dando mais agilidade, transparência e controle às análises de 
processos.

• Redução no custo na gestão e tramitação de processos em meio físico.

• Implantação do Projeto de Gestão de Documentos em toda a Prefeitura com a ampliação da guarda interna e não terceirizada.

• Ampliação do acesso aos dados da Administração Pública Municipal, auxiliando o Poder Executivo da cidade do Rio de Janeiro a planejar e 
racionalizar suas atividades.
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