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APRESENTAÇÃO
Este relatório tem por objetivo demonstrar, de forma sucinta, as atividades desenvolvidas pela
Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação do Estado no decorrer do ano de 2020
continuando assim a prática adotada pela Diretoria Executiva desde o exercício de 2015 e atendendo
à exigência de sua elaboração conforme artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016 e demais normas.
Visando uma apresentação mais didática frente às diversas ações realizadas no período, este
relatório encontra-se dividido em capítulos que procuram apresentar uma visão geral da empresa e
das ações realizadas no ano de 2020.
No Capítulo 01, o Plano Estratégico, visão, missão, valores, mapa estratégico e indicadores
para execução das metas. Já no Capítulo 2 apresenta-se composição da estrutura organizacional da
MTI, a força de trabalho efetivamente à disposição da empresa e os custos para manutenção desse
quadro.
Já as atividades desenvolvidas nas diretorias da empresa, se encontram retratadas nos
Capítulos 03 a 06. Ainda abordamos algumas ações de intercâmbio, relacionamentos, qualidade de
vida. Nas Considerações Finais, há uma avaliação técnica do Diretor Vice-Presidente sobre os
projetos e expectativas futuras da empresa.
Em todo o relatório, procurou-se listar as principais ações estruturantes efetuadas na busca
pela melhoria da gestão da empresa, de uma contribuição mais efetiva na transparência da gestão
pública, no melhor uso dos recursos com a utilização e disponibilização de sistemas de informação,
e na priorização das necessidades do Governo.
Ações essas, que passam, agora, a ser sucintamente relatadas neste documento que se
apresenta com o pretensioso fim de viabilizar o acompanhamento e a avaliação pelas autoridades
competentes e cidadãos em geral, das atividades desempenhadas pela equipe técnica nesta empresa
pública no decorrer do ano de 2020.
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RESULTADOS AGREGADOS
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RESUMO – PRINCIPAIS AÇÕES
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação do Estado de Mato Grosso (MTI)
é uma empresa pública, criada inicialmente com a denominação de Centro de Processamento de
Dados do Estado de Mato Grosso (CEPROMAT). Em sua fundação foi criada como um
departamento da então Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso
por meio da Lei nº 3.359, de 18 de junho de 1973 tendo a finalidade de implantação e execução de
serviços de processamento eletrônico de dados para entidades federais, estaduais, municipais e
empresas públicas ou privadas. Posteriormente, o Art. 39 da Lei nº 3.681, de 28 de novembro de
1975 autorizou a transformação do departamento “Centro de Processamento de Dados de Mato
Grosso – CEPROMAT” em empresa pública com as mesmas finalidades iniciais. O Decreto
Estadual nº 1.664, de 26 de dezembro de 1978 promoveu a transformação em empresa pública com a efetiva instalação a partir de 01/01/1979. Por força do disposto na Lei Complementar 566,
de 20 de maio de 2015, que dispôs sobre a nova organização administrativa do Estado, o
CEPROMAT (denominação à época) deixou de possuir vinculação direta com a Vice Governadoria
do Estado passando a responder diretamente para à Secretaria de Estado de Planejamento
(SEPLAN). Tal medida, disposta na referida Lei Complementar contribuiu para que a MTI também
buscasse uma melhor forma de prestação dos seus serviços dentro do Estado, visando propiciar uma
atuação mais ágil, eficiente e apta a atender às expectativas sociais e de Governo. A Lei
Complementar nº 574, de 04 de fevereiro de 2016, alterou a denominação do Centro de
Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso, que passou a ser denominado de Empresa
Mato-grossense de Tecnologia da Informação.
Do total do orçamento geral de 2020 no valor de R$ 131.695.536,00 (cento e trinta e um
milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais), R$
16.495.841,00 (dezessete milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e quarenta e um
reais), isto é, 13% do montante contingenciado no decorrer do exercício, sendo liberado para
execução orçamentária R$ 115.199.695,00 (cento e quinze milhões cento e noventa e nove mil,
seiscentos e noventa e cinco reais).
A força de trabalho da MTI, até dezembro de 2020 foi composta por 317 (trezentos e
dezessete) colaboradores, sendo: 249 (duzentos e quarenta e nova) empregados públicos de carreira,
sendo 90 (noventa) servidores efetivos cedidos para outros órgãos do Estado e 151 (cento e
cinquenta e um) servidores efetivos na sede; 27 (vinte e sete) ocupantes de cargos exclusivamente
comissionados, 12 (doze) jovens aprendizes e 30 estagiários.
Atualmente a MTI conta com clientes distribuídos dentre os poderes públicos estadual e
municipal, além de órgãos públicos de outros setores do Estado de Mato Grosso e de outros estados
da Federação.
Com um cenário fiscal altamente restritivo a MTI envidou todos os esforços para produzir
mais com menos, seja esta produção na área finalística como na área de apoio. Alguns resultados
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de relevo como a economia de R$ 2.6 milhões com a imunidade tributária - ISSQN, R$ 8,7 milhões
de economia com a desoneração da folha de pessoal, a redução de R$ 15,9 milhões na folha de
pessoal com o programa de demissão voluntária – PDV, somando 226 (duzentos e vinte e seis)
colaboradores adesos. Outros esforços também foram empreendidos com relação aos contratos com
fornecedores, renegociando estes contratos a fim de otimizar os recursos públicos.
Das ações de gestão/governança desenvolvidas na MTI em 2020 destacam-se em síntese as
principais entregas como: Na gestão de processos foram mais de 22 atividades, manuais, processos
elaborados e/ou revisados. Instrumentos de planejamento elaborados, como o novo PPA ciclo 20202023 alinhado com o Plano Estratégico vigente à época, o próprio Plano Estratégico 2019-2023 e
seu novo regulamento, Carta Anual de Governança, Plano de Trabalho Anual, Plano Setorial de TI,
Plano de Negócios, dentre outros. Implantação da cultura de reuniões sistemáticas e relatórios
gerenciais. Implantação da cultura de monitoramento dos indicadores estratégicos. Revisão do
regulamento de padronização. Na parte da comunicação, foram empreendidas diversas ações para
melhor divulgação das ações da empresa, seja com algumas melhorias na Intranet, seja através de
notícias via e-mail aos colaboradores. 128 matérias foram produzidas para o site institucional além
de notícias veiculadas na Intranet. Na parte de fortalecimento gerencial, foram iniciadas ou
reiniciadas algumas práticas de gestão como: Avaliação Institucional, Gerenciamento de Riscos,
Gerenciamento de Indicadores. Ainda no movimento de gestão, através da inovação, foram
recepcionadas 56 ideias e na parte das parcerias estratégicas foram 30 empresas atendidas, sendo
no total até o momento 2 (1) parcerias instituídas. Foram empreendidos 14 eventos de inovação na
empresa. Nos eventos de inovação foram registradas 113 presenças de colaboradores.
Com relação aos serviços disponibilizados pela MTI, destacam-se os números:
Central de Serviços: Atendimento de 6.297 chamados de nível 1; Atendimento de 3.047(2)
chamados de nível 2.
Software: 19 Novos e-serviços, 562 Projetos/Serviços de TIC entregues, 2788 demandas de
software, 2 novos portais de Governo, 44 Portais de Governo Sustentados, 41 sistemas sustentados.
Somente do FIPLAN foram 1367 demandas de software atendidas.
Merece um destaque especial o volume de acesso – pelo cidadão – aos serviços digitais do governo,
totalizando maia de 9,3 milhões de acessos.
Um dos eixos do processo de transformação digital é oferecer ao cidadão, serviços públicos em
formato digital, a fim de aproximar a sociedade do governo, possibilitando aumento da presença do
governo e facilitando a vida do cidadão. Assim, em 2020 foram disponibilizados os seguintes
serviços digitais
MT login - Logar no app - Autenticar o cidadão
MT login - Logar no app - Resetar a Senha
MT cidadão - Meus Veículos - Consultar Veículo
MT cidadão - Meus Veículos - Gerar Pagamento de Veículo
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MT cidadão - Meus Veículos - Solicitar Geração de CRLV Digital
MT cidadão - Meus Veículos - Consultar Dívida ativa do veículo
MT cidadão - Meus Documentos - Consultar Pontos de CNH
MT cidadão - Meus Documentos - Consultar processo de CNH
MT cidadão - Meus Documentos - Solicitar renovação de CNH
MT cidadão - Meus Documentos - Solicitar CNH definitiva
MT cidadão - Meus Documentos - Solicitar PID
MT cidadão - Meus Documentos - Solicitar Segunda Via de CNH
MT cidadão - Meus Documentos - Consultar RG
MT cidadão - Meus Documentos - Solicitar RG Digital
MT cidadão - Minha Escola - Consultar Aluno
MT cidadão - Minha Escola - Consultar Boletim
MT cidadão - Minha Escola - Consultar Frequência
MT cidadão - Fale Conosco - Cadastrar Fale Conosco (ouvidoria)
MT cidadão - Transparência - Consultar dados contrato covid-19
Manutenção do Sistema FIPLAN, abaixo, relacionados algumas destas entregas:
Melhoria dos Processos de Execução da Folha - Integração FIPLAN x SEAP
Alteração do cabeçalho dos relatórios
Revisão das Regras de Fontes de Recursos 2020
Novo Fluxo de Execução Orçamentária dos Bloqueios Judiciais
PTA Gerencial 2020
Versionamento do PPA
Estorno Automático do PED
MSC 2020
Controle Contábil do Duodécimo/Rateio
Exclusão dos Módulos da PDR/RDD
RDR pela UO nas Fontes do Tesouro
Liberação Automática de Credor/Fatura para RPV
ARR/NOB/NEX/OBF Data de Débito
Criação da funcionalidade de Cancelamento de Parcela da LIQ
Módulos no Sistema do DETRAN
Alteração na funcionalidade de Comunicação de Venda para Leilão
Desvinculação de infração de trânsito
IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA NIC
Processo de CNH Digitalizado
Alteração nas Regras de Distribuição Equitativa para Médicos
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Criticar Aulas Práticas Noturnas. 168/778
Criticar limitação de candidatos por Veículo - Exame Prático 5 por placa por dia, no
agendamento de prova prática
Criticar Emissão de LADV – não emitir diferente do exame médico
Desenvolver Funcionalidade - Consulta do índice Aproveitamento aos CFCs – filtrar por
CFC – pelo usuário do CFC
Resetar Senha pelo Próprio Usuário
Adequar data de Validade do Alvará
A MTI ainda disponibilizou o Sistema de Gestão de Atividades – GAT ainda em 2019. Trata-se de
um sistema de encaminhamento e acompanhamento de atividades estratégicas, necessárias para o
funcionamento de uma organização. Onde os líderes de equipe (Demandantes) realizam o
cadastramento das ações a serem realizadas, e atribuem para o “Time” (Demandados). Em 2020 foi
realizada uma ação para expandir o GAT para a camada gerencial das secretarias, com isso um
número expressivo de usuários e de atividades foram inseridas no sistema e a sua utilização se
tornou massiva no Estado. Hoje o Sistema está preparado para comportar mais de 40.000 usuários,
com servidor de aplicação redundante. Atualmente o sistema conta com 2.443 usuários cadastrados
e aproximadamente 10.500 atividades cadastradas.
O novo Sistema Integrado de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – SINDESA que
visa ofertar um serviço de qualidade aos cidadãos no que se refere aos produtos do Instituto de
Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) vem sendo desenvolvido e vários serviços já
foram entregues pela MTI.
Sistemas sustentados e evoluídos / Gestor
Fiplan MT- Sistema Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças do Estado de
Mato Grosso / SEFAZ / SEPLAG
SIG-MT-Sistema de Informações Gerenciais / SEPLAG
IG-Informações Gerenciais - Cada painel possui um gestor independente
Portal da Transparência-Portal da Transparência/CGE
BI – MTI-Business Intelligence - desenvolvido na tecnologia Qlik Sense para o governo do
Estado./MTI
Portais MT (Liferay) Portais MT/GCOM
Protocolo-Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso/ SEPLAG
SCA-Animal - Sistema de Controle Animal/ INDEA
Novo Sindesa – MadeiraSistema de Controle Madeira /INDEA
Fale Cidadão 2.1-Fale Cidadão 2.1 CGE/Ouvidoria
SCSP-Sistema de Controle de Serviços Públicos/AGER
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SIAG (+Pregão)-Sistema de Aquisições Governamentais/ SEPLAG
SIAGC-Sistema de Aquisições Governamentais/ SEPLAG
SCA- Pesca/SEMA
SCA-Arrecadação-Sistema de Controle de Arrecadação/SEMA
SEAP- Sistema Estadual de Administração de Pessoas/SEPLAG
Protheus-MTI
SCI- Sistema de Controle Interno/CGE
Aplic/ SEGES
APP MT Cidadão - MT Cidadão e Portlets / SEPLAG
Detran Rápido (Totem) / DETRAN
App Fiplan –SEFAZ/SEPLAG
Prova Teórica Sistema de prova teórica / DETRAN
Detran-Net-Sistema Detran-Net / DETRAN
Fiplan-GFO-Gestão financeira de Obras (Módulo do Fiplan)/SEFAZ
Fiplan –GCI-Gestão Cadastros Integrados (Módulo do Fiplan)/SEFAZ
Fiplan-GMA-Gestão e Monitoramento da Adimplencia (Módulo do Fiplan)/SEFAZ
Redmine-Sistema de Gestão de Tarefas/MTI
SIGPAT-Sistema de Gestão de Patrimônio/SEPLAG
CeproFW /
MTI
Gestão de Atividades - GAT / Casa Civil
Ouvidoria / AGER
Biometria / DETRAN
Farmácia de Alto Custo – FCE - / SES
Nota MT - App Nota Premiada Mato Grosso / SEFAZ
Base GEO - SEPLAG
Base GEO Cartografia /INTERMAT
MTI – API - Serviços empresas privadas
SIGADOC-Sistema de Gestão Arquivística de Documentos / SEPLAG
SNMC -Sistema de Notificação e Multa por Comportamento/Casa Civil
TV Corporativa/SECOM
Com relação aos serviços de Infraestrutura:
No segmento de gerenciamento de Domínios foram 57 Registros de novos Domínios
MT.GOV.BR, 13 Manutenções em Domínios MT.GOV.BR e 47 Emissões de Certificados de
Segurança HTTPS.
Com relação à Rede INFOVIA-MT, a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) fornece pontos de conexão dos órgãos públicos com a Rede Infovia, e com isso
melhora a comunicação desses órgãos e auxilia na redução de custos, pois estes não precisam mais
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contratar links com operadoras para ter acesso aos serviços do Governo e à Internet. Entre os novos
pontos incluídos neste ano, podemos destacar a ativação da infraestrutura de conectividade para o
Centro de triagem Covid-19 na Arena Pantanal, gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde
(SES). Dos 85 pontos de conexão da Infovia, 48 são órgãos públicos atendidos pela rede LAN, que
abrange a rede local do Centro Político Administrativo. Outros 37 órgãos são atendidos pela rede
MAN, que abrange a rede metropolitana da Baixada Cuiabana.
A equipe técnica de infraestrutura mantém em funcionamento: 312,27 TB de
armazenamento de informações, 785 Bancos de Dados, 85 pontos de conexão com a Rede Infovia
– MT, 395 Gerenciamento de domínios, 290 Hospedagem de Aplicações, 453 Hospedagem de
equipamentos, 676 Servidor Virtual, além dos demais ativos do parque computacional.
A possibilidade de tais entregas somente foi possível mediante grandes esforços da equipe
MTI (sede e cedidos), juntamente com seus parceiros, clientes e governo. Embora, tenhamos uma
grande restrição financeira, conseguiu-se entregar grandes feitos e manter a continuidade dos
assuntos de governo com garantia e segurança. Contudo, é fundamental a alocação de novos
investimentos em tecnologia da informação para que esta Empresa consiga entrar mais e melhor
serviços ao governo e ao cidadão.
(1) Nota de correção à informação publicada no D.O.E nº 27945, p.127 de 25/02/2021
(2) Nota de correção à informação publicada no D.O.E nº 27945, p.127 de 25/02/2021
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PLANO ESTRATÉGICO 2021-2025
O Plano Estratégico foi traçado para o período temporal de 2021 a 2025, e estão previstos a
elaboração, desenvolvimento, melhorias e implantação de programas e projetos de TIC que trarão
aumento da eficiência da gestão pública, aproximação entre o Cidadão e o Governo, a maior
participação da população na construção dos serviços públicos e a efetiva utilização e
disponibilização de tecnologias para a construção de um Estado Digital.
No Plano Estratégico vislumbra-se ainda que a empresa deve manter em sua agenda os
esforços para redução de custos e gastos, aumento da receita, aumento de produtividade e
racionalização de processos, medidas que são fundamentais para a sua performance, principalmente
em um cenário macroeconômico desfavorável.
No Plano Estratégico são apresentados: a estrutura organizacional sintetizada e cadeia de
valor, análise do ambiente, a identidade da organização, o mapa estratégico, os indicadores
estratégicos com suas metas de curto, médio e longo prazo, o mapa dos riscos, as iniciativas
previstas e fatores críticos de sucesso.
Além disso, nos anexos encontra-se as fichas detalhadas dos indicadores, as fichas detalhadas
das iniciativas e a matriz de alinhamento estratégico que correlaciona as iniciativas com os objetivos
estratégicos e objetivos do plano de governo vigente.
O Plano Estratégico traduz as estratégias nas iniciativas que a MTI possui, com sua
capacidade intelectual e a potencialidade da tecnologia, para construção de um Estado mais
eficiente, com menor custo e maior proximidade do cidadão.
O Mapa Estratégico apresentado no PPA é o demonstrado a seguir:
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Mapa Estratégico PPA 2020-2023 (Poder Executivo - MT)
Fonte: http://www.seplan.mt.gov.br/-/11478592-ppa-2020-2023?ciclo=cv_planejamento
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1.1.

A MTI
A MTI tem como finalidade desenvolver projetos e prover soluções de Tecnologia da

Informação e Comunicação, especialmente as que contribuam para a melhoria da eficiência da
Gestão Pública. Trata-se de empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG por força do disposto na Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015.
A MTI, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada
inicialmente sob a denominação de Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso –
CEPROMAT nos termos da Lei n° 3.359, de 18 de junho de 1973, Lei n° 3.681, de 28 de novembro
de 1975 e Decreto n° 1.664, de 26 de dezembro de 1978.
1.2.

Identidade Organizacional
POSTURA ESTRATÉGICA
De Curto e Médio Prazo
A MTI está se organizando para fortalecer sua capacidade de sustentação dos sistemas estruturantes
do Estado com uma estratégia de curto/médio prazo para ser considerada de “grande utilidade” em
Infraestrutura Tecnológica e Sistemas Estruturantes para o Estado com alta credibilidade e adquirindo
engajamento corporativo apropriado para este posicionamento.
De Longo Prazo
Em longo prazo, a estratégia é se tornar um Provedor de Soluções de TI Estratégico para o Estado,
fortalecendo a Política de Governo Digital, “orientado à: busca incessante de qualidade, ser
comercialmente viável, ser organizado a serviços e ter capacidade de gerir riscos de negócio."

VISÃO
Tornar-se um provedor de soluções de TI estratégico para o Estado, de grande utilidade em
Infraestrutura Tecnológica e Sistemas Estruturantes, com alta credibilidade, excelência operacional,
orientado à busca incessante de qualidade, organizado a serviços com capacidade de gerir riscos de
negócio, contribuindo de forma efetiva para a implantação do Governo Digital.

MISSÃO
Empresa pública provedora de inteligência, serviços e soluções tecnológicas eficientes e integradoras,
contribuindo para a transformação da Administração Pública e melhoria de vida do cidadão.
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VALORES
Valor Institucional
Inteligência Estratégica e Inovação

Atuação Sistêmica Proativa e
Colaboração para Resultados

Excelência na Gestão
Comprometimento com o Estado e a
Sociedade
Imagem institucional ilibada

1.3.

Ideia-força
Visão de longo prazo, ecossistema, prospectiva,
criatividade,
pluralidade,
ousadia,
renovação,
aprendizagem, dinamismo e flexibilidade.
Orientação sistêmica, antevisão, gestão por resultados,
comprometimento, profissionalismo, valorização de
competências, reconhecimento do capital humano,
capacitação, clima organizacional favorável.
Foco em resultado, foco no cliente, comunicação,
profissionalismo, melhoria contínua, resiliência,
sustentabilidade.
Compromisso com o bem público, engajamento para
iniciativas do Estado, respeito ao Cidadão.
Ética, transparência, integridade, Sustentabilidade.

Mapa Estratégico – 2021-2025

A metodologia utilizada para medição e gestão do desempenho da execução da estratégia é o
Balanced ScoredCard (BSC), ferramenta bastante difundida para a elaboração e o acompanhamento
da estratégia traçada, pois reflete o equilíbrio entre os objetivos de curto, médio e longo prazo, entre
medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores e, ainda, entre as perspectivas internas e
externas.
A figura abaixo demonstra os pilares estratégicos da empresa. O mapa estratégico descreve a
estratégia da empresa por meio da relação dos objetivos distribuídos nas quatro perspectivas. Os
objetivos traduzem aquilo que se pretende alcançar no horizonte temporal do plano estratégico,
neste caso de 2021 a 2025. Os indicadores e metas, bem como as iniciativas, elementos do BSC,
estão apresentados nas próximas seções deste documento.
Os indicadores e metas, bem como as iniciativas, elementos do BSC, estão apresentados nas
próximas seções deste documento.
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1.4.
Matriz de Indicadores de Resultados
Os indicadores de desempenho, também chamados de KPI, são métricas que quantificam a
performance de acordo com os objetivos organizacionais, são fundamentais para monitorar a
evolução dos resultados e servir como referência para o processo de tomada de decisão e a criação
de estratégias de melhorias. Aliado aos indicadores são definidas as metas que são o nível de
desempenho ou taxa de melhoria necessária para se chegar nos resultados pretendidos. As metas
são temporalizadas para o curto, médio e longo prazo, para este plano estratégico as metas foram
definidas anualmente.
METAS E INDICADORES DO PLANO ESTRATÉGICO: 2020
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RESULTADOS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS – 2020
META
OBJETIVOS

INDICADOR
Alcançada

Ampliar a
entrega de
soluções de
TIC
Elevar o nível
de satisfação do
cliente
Elevar o índice
de
sustentabilidade
Fortalecer a
imagem
institucional

Não
Alcançada

Número de novas soluções de TIC
Número de Serviços de TIC – Governo Digital
Quantidade média de produtos consumidos do catálogo por
clientes
Índice de satisfação dos clientes

Meta não
medida

Percentual de atendimentos realizados no prazo (Nível 1)
Índice de sustentabilidade *
Índice de recebimento dos serviços faturados
Crescimento da receita oriunda de prestação de serviço
Índice da imagem institucional

Meta não
medida

Grau de maturidade de governança e gestão
Índice da disponibilidade da infraestrutura
Parceria estratégica realizada
Aprimorar o
provimento de
soluções de
TIC

Quantidade de modelos de negócio gerados com os parceiros
estratégicos
Quantidade de novos contratos gerados com o modelo de
parcerias
Percentual de demandas de software priorizadas atendidas
Percentual de demandas de requisições de infraestrutura
atendida no prazo
Porcentagem dos projetos que estão no prazo

Elevar o nível
de competência
Percentual do cumprimento de capacitações do plano de
e
desenvolvimento de competências
reconhecimento
profissional
* Nota: O indicador “Índice de sustentabilidade” será renomeado para o próximo exercício considerando-se que o objetivo
para esta medição é apontar a relação de receita x despesa e não necessariamente outros fundamentos técnicos que
representariam o termo “sustentabilidade”, uma vez que a empresa obtém seus recursos pela fonte própria através de
faturamento e de outras fontes advindas de seu mantenedor, o próprio Governo. O resultado representa a soma das receitas
(faturadas e não faturadas) da Empresa dividido pelo gasto total.
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1.5.

Plano de Gerenciamento de Riscos 2020
O Plano de Gerenciamento de Riscos no exercício de 2020, recebeu as diretrizes da

alta direção e teve como escopo os riscos estratégicos, estabelecidos no Plano Estratégico
2020-2024, e os riscos relacionados por unidade administrativa, associados às
competências elencadas no Regimento Interno da MTI, conforme CATÁLOGO DE
RISCOS CORPORATIVOS 2020.
O Plano Anual de Gestão de Riscos Corporativos, visando aderência ao modelo
instituído, promoveu o agrupamento dos riscos conforme os objetivos organizacionais,
dividindo-os em três grandes grupos: risco estratégico, operacional e de conformidade,
este último subdividindo-se, ainda, em riscos de integridade, reputação, orçamentário e
fiscal, com o objetivo de facilitar sua classificação.
O Catálogo de Riscos elaborado foi importante para o tratamento dos riscos
considerados críticos

Categoria dos riscos identificados

Os riscos estratégicos são aqueles relacionados à implementação das estratégias
estabelecidas no Plano Estratégico, e são caracterizados como eventos ou ameaças que
podem afetar significativamente os objetivos estratégicos da Entidade, tais como: prazo,
custo, escopo e qualidade do produto gerado.
Os riscos operacionais são aqueles relacionados aos resultados esperados das
operações da MTI, e estão relacionados à probabilidade de eventos ou ameaças afetarem
negativamente os resultados das ações internas (processos organizacionais, projetos e
planos de ação) e a qualidade dos serviços e produtos de TI fornecidos, bem como todos
os recursos envolvidos nesses processos (pessoas, equipamentos, ambientes físicos,
tecnologias, contratos, etc). E por fim, os riscos de conformidade estão relacionados às
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consequências que podem advir em caso de descumprimento de legislações,
regulamentações e das recomendações, orientações e/ou determinações dos órgãos de
controle aos quais a MTI está sujeita.
Abaixo temos o Modelo da Gestão Integrada dos Riscos Corporativos, que elencam
a origem dos eventos de risco que podem afetar os resultados organizacionais almejados
pela MTI:

Origem dos riscos corporativos na MTI

No que tange à metodologia de gerenciamento de riscos corporativos, foram
abordados os seguintes tópicos:
● Declaração do apetite a risco da MTI;
● Definição da matriz de riscos;
● Cálculo dos riscos inerentes e residuais;
● Categoria dos riscos;
● Avaliação dos controles internos;
● Plano de Ação;
● Cronograma de monitoramento.

A Matriz de Risco é elaborada a partir da multiplicação da probabilidade de
ocorrência do evento de risco e o impacto que ele poderá causar. O detalhamento da
metodologia é gerenciado pela UNICRC.

Página 23 de 135

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 36133036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação do Estado de Mato Grosso
(MTI) é uma empresa pública, criada inicialmente com a denominação Centro de
Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso (CEPROMAT), que era um
departamento da então Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de
Mato Grosso, por meio da Lei nº 3.359, de 18 de junho de 1973, tendo a finalidade de
implantação e execução de serviços de processamento eletrônico de dados para entidades
federais, estaduais, municipais e empresas públicas ou privadas.
Posteriormente, o art. 39 da Lei nº 3.681, de 28 de novembro de 1975 autorizou a
transformação do departamento Centro de Processamento de Dados de Mato Grosso CEPROMAT em empresa pública, com as mesmas finalidades iniciais. O Decreto
Estadual nº 1.664, de 26 de dezembro de 1978 promoveu a transformação em empresa
pública - com a efetiva instalação a partir de 01/01/1979.
Por força do disposto na Lei Complementar 566, de 20 de maio de 2015, que dispôs
sobre a nova organização administrativa do Estado, a MTI deixou de possuir vinculação
direta com a Vice Governadoria do Estado passando a responder diretamente para a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAN), atualmente a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG).
Tal medida disposta na referida Lei Complementar contribuiu para que a MTI
também buscasse uma melhor forma de prestação dos seus serviços dentro do Estado,
visando propiciar uma atuação mais ágil, eficiente e apta a atender as expectativas sociais
e de Governo.
A Lei Complementar nº 574, de 04 de fevereiro de 2016, alterou da denominação do
Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso, que passou a ser
denominado de Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação.
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2.1.

Estrutura Interna
Tendo por base as transformações de Governo com a publicação da nova

organização administrativa do Estado, após um o período de estudos, foi proposta uma
reforma administrativa na empresa, resultando em uma nova estrutura, bem como a
redistribuição de cargos em comissão e funções de confiança para a Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação, que foi aprovada através do Decreto Estadual
nº 205 e publicada no Diário Oficial de 15 de Agosto de 2019. Assim a empresa passou a
atuar com a seguinte Organização Administrativa:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente do Conselho:
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG
Basílio Bezerra Guimarães de Souza
Membros:
Diretor-Presidente da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação –
MTI
Antonio Marcos Silva de Oliveira
Secretário Adjunto de Estado Planejamento e Gestão de Política Pública:
Sandro Luís Brandão Campos
Secretário de Estado de Fazenda
Rogério Luiz Gallo
Secretário Adjunto de Estado de Administração Sistêmica da Casa Civil
Anildo Cesário Correa
CONSELHO FISCAL
Portaria nº 13/2020, de 23/01/2020 (02 anos), ou seja, até 23/01/2022.
Membros Titulares:
Clenio Paes Landim Ferreira - Presidente;
Priscilla Bastos Tomaz de Campos;
Karina Vicenzi Andrade.
Membros Suplentes:
Ana Lúcia da Silva Paula Rodrigues
Alexssander de Camargo
Márcia Cristina Borges de Souza Okamura.
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
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Gabinete do Diretor-Presidente:
Antonio Marcos Silva de Oliveira
Nomeado pelo Ato Governamental nº 6373/2020, de 29/04/2020.
Gabinete do Diretor Vice-Presidente:
Cleberson Antonio Sávio Gomes
Nomeado pelo Ato Governamental nº 351/2019, de 25/01/2019
Gabinete da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC
Cirano Soares de Campos
Nomeado pelo Ato Governamental nº 2.203/2019, de 07/05/2019.
Gabinete da Diretoria Administrativa – DAFI
Cesar Fernando Berriel Vidotto
Nomeado pelo Ato Governamental nº 1.316/2019, em 12/03/2019.
I - NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA
1. Conselho de Administração
2. Conselho Fiscal
3. Diretoria Executiva.
II - NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR
1. Gabinete do Diretor-Presidente
1.1. Gabinete do Diretor Vice-Presidente
1.2. Gabinete da Diretoria Administrativa
1.3. Gabinete da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
III - NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO
1. Unidade de Assessoria Jurídica
2. Unidade de Conformidade Gestão de Riscos, Segurança da Informação e
Controle Interno
3. Ouvidoria e Transparência
4. Unidade de Gestão Estratégica de Inovação
5. Unidade de Gestão Estratégica de Negócios
6. Unidade de Gestão Estratégica de Governança
7. Unidade de Gestão Estratégica de Projetos.
IV - NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
1. Unidade de Assessoria
V - NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
1. Unidade de Gestão de Administrativa
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1.1.Gerência de Desenvolvimento e Desempenho
1.2. Gerência de Movimentação e Monitoramento
1.3. Gerência de Apoio Administrativo.
2. Unidade de Gestão de Orçamento e Finanças
2.1. Gerência de Contabilidade e Custos
2.2. Gerência de Faturamento e Cobrança
2.3. Gerência de Execução Orçamentária e Financeira
3. Unidade de Gestão de Aquisições e Contratos
3.1. Gerência de Contratos
3.2. Gerência de Aquisições.
VI - NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
1. Unidade de Gestão de Serviços em Tecnologia da Informação e Comunicação
1.1. Gerência de Central de Serviços
1.2. Gerência de Suporte Técnico
1.3. Gerência de Administração de Soluções
2. Unidade de Gestão de Infraestrutura de TIC
2.1. Gerência de Parque Computacional
2.2. Gerência de Rede Corporativa
2.3. Gerência de Aplicações e Banco de Dados
3. Unidade de Gestão de Software
3.1. Gerência de Análise de Software
3.2. Gerência de Implementação de Software
3.3. Gerência de Inteligência de Negócio.
De acordo com a proposta trazida pelo referido Decreto, todas as unidades da
empresa, apesar de atuarem em áreas distintas e apresentarem funções diversas, passaram
a funcionar de forma interligada visando à otimização dos recursos disponíveis.
Com este enfoque, se destacam as inovações trazidas na nova estrutura com a criação
das Unidades de Conformidade, Gestão de Riscos, Segurança da Informação e Controle
Interno. O organograma da empresa encontra-se disposto:
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Assim, apresentada a estrutura orgânica da empresa, destacamos um panorama geral
sobre a disponibilidade orçamentária e a força disponível de trabalho da empresa.
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2.2.

Cadeia de Valor MTI

Atualizada de acordo com a nova Estratégia de Longo Prazo – ELP 2021-2025 (Resolução 001/2021 )

2.3. Sobre Orçamento Geral
Do total do orçamento geral de 2020 na MTI, no valor de R$ 131.695.536,00 (centro e
trinta e um milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais), R$
16.495.841,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e
quarenta e um reais), foi contingenciado no início do ano, sendo liberado para execução
orçamentária R$ 115.199.695,00 (cento e quinze milhões, cento e noventa e nove mil,
seiscentos e noventa e cinco reais), sendo aproximadamente 77% (setenta e nove por
cento), destinado a cobrir a despesa com pessoal e pagamento de benefícios constantes
no acordo coletivo de trabalho, conforme se evidencia do gráfico e tabela a seguir:

DISTRIBUIÇÃO - ORÇAMENTO GERAL – 2020 – Valor Atual
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Tipo de Despesa
Gasto com pessoal SEDE– folha de
pagamento
Gasto com pessoal cedidos – folha
empregados cedidos para outros órgãos
SubTotal - folha de pagamento
Outras despesas correntes
Investimentos
Dívida pública
TOTAL:

Valor

Percentual

R$ 59.510.190,37
77%

R$ 41.701.106,63
R$ 101.211.297,00
R$ 21.374.535,00
R$ 4.714.886,00
R$ 4.394.818,00
R$ 131.695.536,00

16%
3%
4%
100%

Fonte: Unidade de Gestão do Orçamento e Finanças/DAFI/MTI

Resultado em 2020 referente ao Pedido de demissão Voluntária na MTI
226
R$ 15.927.578,74

Pessoas desligadas no ano
PDV - economia/ano

Fonte: Gerência de Contabilidade e Custos - GCOC.

2.4.

Força de Trabalho Disponível na Empresa
A força de trabalho da MTI, até dezembro de 2020, foi composta por 318 (trezentos

e dezoito) colaboradores, sendo: 241 (duzentos e quarenta e nove) empregados públicos
de carreira, 27 (vinte e sete) ocupantes de cargos exclusivamente comissionados e 12
(doze) Jovens Aprendizes, 30 (trinta estagiários) conforme se constata na tabela e gráfico
a seguir:
QUADRO DE PESSOAL
COLABORADORES
Empregados públicos efetivos da MTI

JAN A DEZ
241 (1+2)

✔ (1) Número de empregados efetivos cedidos para outros órgãos

90

✔ (2) Número de empregados efetivos na sede
✔ (3) Empregados com contratos suspensos (aposentadoria
invalidez)
✔ (4) Exclusivamente comissionados

151
6
27

✔ (5) SINDPD

2

✔ (6) Jovem Aprendiz

12

✔ (7) Estagiários
Número de colaboradores ativos na empresa
Fonte: UGADM/GEMM/DAFI/MTI
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Colaboradores
160
140

151

120
100
80

90

60
40
20

27

12

30

Exclusivamente
Comissionado

Jovem Aprendiz

Estagiários

0
Efetivos na Sede

Efetivos Cedidos

Colaboradores

Fonte: UGADM/GEMM/DAFI/MTI

2.5.

Empregados Públicos de Carreira
Os citados 249 (duzentos e quarenta e nove) empregados públicos de carreira se

encontram ocupando as vagas dos seguintes empregos públicos da empresa:
DISTRIBUIÇÃO - EMPREGOS OCUPADOS
QTD

EMPREGO PÚBLICO

JAN A DEZ

ANALISTA TI

136

ANALISTA DESENVOLVEDOR

22

TÉCNICO TI

28

AGENTE TECNICO OPERACIONAL

13

ANALISTA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

8

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO36

31

AGENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

11

TOTAL GERAL

249
Fonte: UGADM/GEMM/DAFI/MTI

Pela tabela acima podemos verificar que 75% (setenta e cinco por cento) da força
de trabalho correspondem à área de tecnologia da informação e 25% (vinte e cinco por
cento) da área administrativa. Comparando-se com dados anteriores e de acordo com o
Relatório Integrado de 2018, item 2.5, pág. 24 e Relatório Integrado de 2019, item 2.5,
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pág. 32, tem-se a seguinte distribuição da força de trabalho da área finalística: 67% em
2018 e 73% em 2019. Abaixo a continuação dos dados de 2020.
2.6.

Distribuição dos Empregados por Área de Atuação
Força de Trabalho
Força de Trabalho

75%

25%

Área de TI

Área Administrativa

Fonte: UGADM/GEMM/DAFI/MTI

Em 2018 a área finalística representava 67%, em 2019 73%
Destes 249 (duzentos e quarenta e nove) empregados efetivos na empresa, 151
(cento e cinquenta e um) empregados se encontram efetivamente lotados na empresa,
estando assim distribuídos:

Distribuição dos Empregados Públicos na Sede da MTI
Unidade

Total

Subtotal

Cargos de Carreira

1

AGENTE ADM. OPER. 40 h

3

AGENTE TEC. OPER. 40 h

76

3

ANALISTA DE T.I.
ANALISTA
DESENVOLVEDOR
TECNICO ADM. E FIN.

9

TECNICO T.I. 40HS

3

TECNICO T.I. 36HS

2

TECNICO T.I. 40HS

10

TECNICO ADM. E FIN.

3

ANALISTA ADM. E FIN

3

AGENTE ADM. OPER. 40HS

4

AGENTE TEC. OPER. 40 h

1

ANALISTA T.I.

14

ANALISTA DE T.I.

2

ANALISTA DESENVOLVEDOR

1

TECNICO ADM. E FIN.

1

TECNICO T.I.36H

1

ANALISTA DE T.I.

1

TECNICO ADM. E FINANCEIRO

Diretoria de Tecnologia da Informação
107

e Comunicação (DTIC)

Diretoria Administrativa e Financeira (DAFI)

Vice-Presidência

Presidência

23

17

04

Página 32 de 135

12

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 36133036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

1

ANALISTA DESENVOLVEDOR

TOTAL

151

Outros 90 (noventa) empregados públicos se encontram cedidos para outros órgãos
do Estado, conforme se demonstra na tabela a seguir:

Empregados Públicos Cedidos a Outros Órgãos
Unidade

Total

SEFAZ

63

SEPLAG

5

SEMA

1

SESP

SEDUC
SETACS
TJ-MT
SINFRA
PGE
SECEL
INTERMAT
CGE
CASA CIVIL

Subtotal

Cargos de Carreira

4
4
3
31
6
9
1
5
1
2
1
1

AGENTE ADM. OPER. 40HS
AGENTE TEC. OPER. 40HS
ANALISTA ADM. E FIN.
ANALISTA DE T.I.
ANALISTA DESENVOLVEDOR
TECNICO ADM. E FIN.
TECNICO T.I. 36HS
TECNICO T.I. 40HS
ANALISTA ADM. E FIN.
ANALISTA DE T.I.
TECNICO ADM. E FIN.
ANALISTA DESENVOLVEDOR

1

ANALISTA ADM. E FIN.

1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AGENTE TEC. OPER. 40HS
AGENTE ADM. OPER. 40 HS
11
ANALISTA DE T.I.
TECNICO ADM. E FIN
TECNICO T.I. 40 h
1
TECNICO T.I. 40 h
1
ANALISTA DE T.I.
1
TECNICO T.I. 40 H
1
ANALISTA DE T.I.
1
ANALISTA DE T.I.
ANALISTA DE T.I.
2
TECNICO ADM. E FIN.
1
ANALISTA DE T. I.
1
ANALISTA DE T. I.
1
TECNICO T.I. 40 H
TOTAL
90
Fonte: UGADM/GEMM/DAFI/MTI

Vale destacar que muitos destes profissionais da MTI desempenham funções da área
finalística, apoiando as entregas/serviços de TI, diretamente nos órgãos de governo,
constituindo-se assim, uma estratégia governamental de otimizar seus recursos.
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E além desses empregados cedidos, cujo valor da remuneração é posteriormente
restituído para os cofres da empresa, existem ainda outros 02 (dois) que por força do
Estatuto encontram-se cedidos para o exercício de mandato classista.

Empregados Públicos em Exercício de mandato classista e outros
Unidade

Total

Subtotal

SINDPD

2

1
1

Cargos de Carreira
AGENTE TEC. OPER. 40HS
TECNICO T.I. 40 h

Empregados Públicos com contratos suspensos (aposentadoria por
invalidez)
Unidade

Total

Subtotal

Afastados

6

3
1
2

Cargos de Carreira
TECNICO ADM. E FIN.
TECNICO T.I. 40 HS
AGENTE ADM. E FIN.

Restando demonstrado que, de acordo com as tabelas acima, 38% dos empregados
públicos desta empresa encontram-se cedidos a outros órgãos mediante reembolso da
remuneração e encargos sociais. Desta forma, pode-se resumir a distribuição da força de
trabalho dos empregados públicos efetivos da empresa, no seguinte quadro:
Empregado Público da Carreira da MTI: Lotação Geral

Quantidade

Sede da Empresa

151

Cedidos para outros órgãos sem ônus para a empresa

90

Cedidos ao SINDPD

2

Afastados (contratos suspensos aposentadoria por invalides INSS)

6

Total

249
Fonte: UGADM/GEMM/DAFI/MTI

2.7.

Cargos Comissionados e Funções de Confiança
Conforme acima disposto, a atual estrutura organizacional da MTI encontra-se

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 584, de 30 de maio de 2016, o qual prevê o
seguinte quantitativo de cargos, que possuem previsão de remunerações distintas para
ocupação por empregado público de carreira ou não empregado público de carreira da
empresa. Os cargos e quantitativos existentes são:
Página 34 de 135

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 36133036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

CARGO EM COMISSÃO
Diretor Presidente
Diretor vice-presidente
Gerente da Unidade de Conformidade
Assessor Especial da Presidência
Assessoria Executiva
Assessor Jurídico I
Assessor Jurídico II
Assistente de ouvidoria e Transparência
Assessoria de Comunicação e Marketing
Assessoria da Presidência
Gerente de Unidade Estratégica
Diretor
Assistente Técnico de Diretoria
Assistente Administrativo da Diretoria
Gerente de Unidade
Gerente Operacional
TOTAL

Quant.
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
4
2
2
2
6
17
47

Tais cargos estão preenchidos por empregados de carreira da MTI, servidores
requisitados de outros órgãos e empregados exclusivamente comissionados, conforme
proporção abaixo:
2.8.

Distribuição dos Cargos Comissionados x Tipo de
Vínculo
DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS X TIPO DE VÍNCULO
Comissionados de Carreira da MTI
20 42,55
Excl. Comissionados
27 57,45
Total cargos ocupados
47 100%
QUANTIDADE CARGOS COMISSIONADOS EXISTENTES
47
Fonte: UGADM/GEMM/DAFI/MTI
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Distribuição dos Cargos Comissionados
27
20

Nº FUNCIONÁRIOS DE CARREIRA COM CARGO
COMISSIONADO

Nº FUNCIONÁRIOS EXCLUSIVAMENTE
COMISSIONADO

Distribuição dos Cargos Comissionados

Fonte: UGADM/GEMM/DAFI/MTI

Ressaltando-se que 42,55% dos cargos em comissão e funções de confiança acima
elencados estão ocupados por empregados públicos de carreira, e 57,45% estão para
exclusivamente comissionados.
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GABINETE DIRETOR PRESIDENTE
O Gabinete do Diretor-Presidente tem a missão de propor ou apresentar ao Conselho
de Administração políticas, diretrizes para gestão e processos gerenciais estratégicos, bem
como apoiar as unidades administrativas da Empresa no exercício de suas atividades. As
unidades ligadas ao diretor presidente, na qual tem a competência de coordenar, orientar,
acompanhar e avaliar a execução das atividades, são: Unidade de Conformidade, Riscos,
Segurança da Informação e Controle Interno; Ouvidoria e Transparência; Unidade de
Assessoria Jurídica; e Unidade de Assessorias.

Constituem atribuições básicas do Diretor-Presidente:
I - planejar, coordenar e avaliar as atividades de sua área de competência;
II - dar plena publicidade dos atos e atividades de sua gestão, conforme legislação
específica;
III - Designar dentre os empregados públicos, membros titulares e suplentes para
compor a comissão de Conduta e Integridade e indicando o presidente;
IV - representar a Empresa em juízo ou fora dele;
V - preservar a independência do Conselho de Administração no exercício das suas
funções;
VI - observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do
Conselho Fiscal;
VII - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as deliberações do Conselho de
Administração e as decisões normativas da Diretoria Executiva;
VIII - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
IX - decidir sobre os atos de dispensa e movimentação de pessoal;
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X - dirigir, coordenar e controlar a execução das atividades da Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação - MTI, praticando os atos necessários à gestão
técnica, administrativa, orçamentária e financeira da Empresa;
XI - submeter à apreciação do Conselho de Administração, propostas de alteração
da estrutura organizacional e de organização interna, bem como outros assuntos de
interesse da Empresa;
XII - assinar em conjunto com o Diretor Vice-Presidente e o respectivo Diretor da
Diretoria de interesse: convênios, parcerias, contratos, ajustes, e outros instrumentos dos
quais resulte a constituição de direitos e obrigações, a realização de despesa ou a captação
de receita;
XIII - exercer outras atribuições que lhe forem designadas pelo Conselho de
Administração.

3.1.

Unidade de Conformidade, Riscos, Segurança da
Informação e Controle Interno
Principais entregas:
✓ Elaboração do PTA-2021
✓ Participação das reuniões sistemáticas semanais da Presidência;

✓ Realização de reuniões sistemáticas com a equipe;
✓ Promoção de capacitação gratuita da equipe (webinar/EAD);
✓ Promoção de treinamento/capacitação dos estagiários da unidade;
✓ Organização documental nos armários e pastas da UNICRC;
✓ Realizado carga de dados no sistema de monitoramento do PTA;

✓ Revisada as atribuições/competências da UNICRC no Regimento Interno;
✓ Implementação das Oportunidades de Melhoria, com base na Avaliação de
Gestão 2020;
✓ Conformidade: Comunicação/disseminação do código de conduta e

integridade;
✓ Conformidade: monitoramento dos indicadores de conformidade;
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✓ Conformidade: Realizado treinamento do código de conduta e integridade

em 04 turmas, por diretoria;
✓ Conformidade: Realizado o treinamento do código de conduta e integridade

aos estagiários e jovens aprendizes;
✓ Conformidade: Elaborado Checklist de aplicação do Regulamento de
Licitações;
✓ Conformidade: Fomentado a atualização da portaria da comissão permanente

de conduta e integridade;
✓ Conformidade: Fomentado a criação de um Comitê de Compliance no

âmbito da MTI;
✓ Conformidade: Elaborada a minuta do Regimento Interno do Comitê de

Compliance e da portaria instituindo os membros do Comitê;
✓ Conformidade: Elaborada a minuta da política de prevenção ao conflito de

interesse;
✓ Conformidade: Elaborada a minuta da política de recebimento de brindes e

presentes;
✓ Conformidade: Elaborada a minuta da política de participação em eventos

externos;
✓ Conformidade: Elaborada a minuta da política de conformidade;

✓ Controle Interno: Realizada a atualização dos Planos de Providências e as
suas devidas evidências, desde 2015 até a presente data, no novo sistema da
CGE;
✓ Controle Interno: Realizado monitoramento (agendas específicas com os
gestores responsáveis) dos Planos de Providências dos produtos de auditoria:
010/2017; 39/2018; 273/2019; 050/2019; 070/2019;
✓ Controle Interno: Formatado formulário do “google documents” para
monitoramento dos planos de providências;
✓ Controle Interno: Acompanhamento das publicações relacionadas à MTI, no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no site do TCE/MT e no site da
CGE/MT;
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✓ Controle Interno: Elaborado cronograma de aplicação dos checklists
padronizados pela CGE;
✓ Controle Interno: Aplicado checklist padronizado pela CGE aos subsistemas
financeiros (pagamento e adiantamento), gestão de pessoas (férias), contábil
(prestação de contas mensal), aquisições (contratos);
✓ Controle Interno: Elaborado relatórios consolidado das inconformidades
encontradas na aplicação dos checklist, e encaminhado aos gestores
responsáveis;
✓ Controle Interno: Finalizar e disseminar Modelado do processo
Monitoramento dos Planos de Providência;
✓ Controle Interno: Minutado o Plano Anual de Controle Interno - PAACI para o exercício de 2021;
✓ Controle Interno: Revisado o processo de Monitoramento dos Planos de
Providência;
✓ Controle Interno: Revisado o processo Verificar a conformidade dos
procedimentos relativos aos processos dos sistemas de Planejamento e
Orçamento, Financeiro, Contábil, Patrimônio e Serviços, Aquisições, Gestão
de Pessoas e outros realizados pelos órgãos ou entidades vinculadas;
✓ Controle Interno: Participação dos eventos dos 7 (sete) Ciclos CGE
ORIENTA VIRTUAL;
✓ Controle Interno: Participou de capacitação das UNISECI – CGE;
✓ Controle

Interno:

disponibilização

Assistida
das

as

Solicitações

Unidades
de

Gerenciais,

Informações

quanto
pela

a

CGE

(013/2020;100/2020;101/2020;105/2020;133/2020;201/2020;201/2020;209
/2020;214/2020;247/2020)
✓ Gestão de Riscos: Apresentado o monitoramento do Plano de Gestão de

Riscos 2020 à presidência e vice-presidência;
✓ Gestão de Riscos: Elaborado, junto com as unidades administrativa, o Plano

Anual da Gestão Integrada de Riscos Corporativos 2020;
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✓ Gestão de Riscos: Elaborado, junto com as unidades administrativas, o Plano

de Ação para Tratamento dos Riscos Corporativos 2020, fundamentado no
Plano Estratégico 2020-2024 e nas competências do Regimento Interno;
✓ Gestão de Riscos: Realizada agendas individualizadas com as unidades

administrativas para monitoramento do Plano de Ação para Tratamento dos
Riscos Corporativos 2020;
✓ Gestão de Riscos: Elaborado apresentação para a Diretoria Executiva sobre

o monitoramento do Plano de Ação para Tratamento dos Riscos Corporativos
2020;
✓ Gestão de Riscos: Elaborar relatório anual sobre a Gestão Integrada de

Riscos Corporativos 2020;
✓ Segurança da Informação: Atualização das políticas e regulamentos da
segurança da informação, incluído requisitos da Lei nº 13.709/2018;
✓ Segurança da Informação: atualizada a comissão de implementação da lei nº
13.709/2018 no âmbito da MTI;
✓ Segurança da Informação:
✓ Segurança da Informação: Auditado contratos com relação à aplicação do

termo de sigilo de terceiros e a existência da cláusula de segurança de uso;
✓ Segurança da Informação: Auditoria de verificação de aplicação do

regulamento (Acesso Lógicos);
✓ Segurança da Informação: Verificação de conformidade dos equipamentos

emprestados durante o home office;
✓ Segurança da Informação: Auditoria de verificação de aplicação do

regulamento (Termo de Sigilo - pasta funcional);
✓ Segurança da Informação: Concluído o mapeamento dos dados pessoais da
UNICRC;
✓ Segurança da Informação: Coordenação das agendas/reuniões de trabalho do

Comitê de Segurança da Informação e Riscos;
✓ Segurança da Informação: Disseminação da legislação, políticas e

regulamentos vigentes;
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✓ Segurança da Informação: Disseminação da Segurança da Informação

(workshop/Café Tech, etc);
✓ Segurança da Informação: Elaborar RAG;
✓ Segurança da Informação: Fomentado visita técnica ao SERPRO – LGPD;
✓ Segurança da Informação: Atualização da portaria do Comitê de Segurança

da Informação e Riscos;
✓ Segurança

da

Informação:

Modelado

o

processo

GERENCIAR,

MONITORAR E EXECUTAR AÇÕES DE APOIO À POLÍTICAS E
INSTRUMENTOS NORMATIVOS;
✓ Segurança da Informação: Realizado capacitação gratuita da equipe em

LGPD (palestras on-line e webinar);
✓ Segurança da Informação: Realizado palestra de integração abordando o

tema da Política de Segurança da Informação para os Jovens aprendizes e
estagiários;
✓ Segurança da Informação: Realizar agendas/reunião de monitoramento do
projeto LGPD - Diretoria executiva;
✓ Segurança da Informação: Realizadas agendas/reunião do Comitê de

Segurança da Informação e Riscos;
✓ Segurança da Informação: Requerido a UGADM aquisição de Banner para
disseminação do regulamento de Segurança da Informação;
✓ Segurança da Informação: Suporte a JUCEMAT na elaboração da política de
segurança da informação;
✓ Segurança da Informação: Minuta de decreto da LGPD, junto com a CGE.

3.2.

Ouvidoria e Transparência
Principais entregas:
✓ Participação como elo na reestruturação do novo portal da Ouvidoria ->
Sistema Fale Cidadão;
✓ Participação como elo na reestruturação do novo Portal da Transparência do
Estado de MT, dos assuntos relacionados à MTI;
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✓ Atendimento à 130 demandas recebidas na Ouvidoria Setorial da MTI entre
01/01/2020 a 23/12/2020;
✓ Acompanhamento e apoio nas ações de atualizações de informações no
Portal da Transparência, Site da MTI e Intranet;
✓ Participação nas capacitações e eventos da Ouvidoria Geral do Estado de
MT;
✓ Capacitação no atual Sistema Fale Cidadão;
✓ Capacitação em cursos de Ouvidoria e Transparência ofertados pela Escola
Nacional de Administração Pública;
✓ Participação de palestra sobre elaboração do RELATÓRIOS DE GESTÃO
DA OUVIORIA, conforme Lei 13.460/2017 e decreto 195/2019;
✓ Elaboração do Plano de Melhoria de Processo – PMP da Ouvidoria e
Transparência;
✓ Capacitação em Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD ofertados pela
Escola Nacional de Administração Pública;
✓ Capacitação em Dados Abertos ofertados pela Escola Nacional de
Administração Pública;

3.3.

Unidade de Assessoria Jurídica
Principais entregas:
✓ Processos administrativos: 764
✓ Procedimentos administrativos internos:
✓ 60 minutas de parecer licitação e contrato;
✓ 279 manifestações jurídicas pessoal e administrativo;
✓ 579 despachos;
✓ 55 comunicações internas;
✓ Análises e confecção de minutas de atos administrativos internos solicitados
pela Presidência;
✓ Parecer referencial da PGE sobre compra direta e prorrogação pela Lei
8.666/1193;
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✓ Apresentação da parte geral da minuta de contrato individual de prestação de
serviços pela MTI aos órgãos do Estado de Mato Grosso;
✓ Propositura de atualização do Regulamento de Licitações e Contratos em
parceria com a DAFI;
✓ Propositura de alteração do Código Disciplinar da MTI;
✓ Propositura de alteração da Instrução Normativa n° 002/2019/MTI em
decorrência das recomendações da CGE-MT;
✓ Instituição de Acordo Individual de Compensação de Horas Individual para
empregados que tenham interesse;
✓ Capacitação Palestra “Cinco práticas campeãs para usar em pregão
eletrônico” – IBGP;
✓ Capacitação Palestra “O que não deve ser feito para selecionar fornecedores
em licitações” – IBGP;
✓ Capacitação Palestra “Principais impactos da MP 961 nas contratações
públicas” – IBGP;
✓ Capacitação “Fiscalização de Contratos - Legislação” – CGE-MT;
✓ Capacitação do sistema GAT;
✓ Atividades executadas, pela UNIJUR, de forma digital explorando os
recursos do Gsuit, que possibilitou melhores trabalhos durante o período de
home office;
✓ Defesa administrativa/Requerimento administrativo: 8
✓ Sustentação oral no TCE – 2;
✓ Contrarrazões ao recurso ordinário do Ministério Públicos de Contas – PDV
– 1;
✓ Defesa de representação interna sobre fábrica de Software no TCE – 1;
✓ Defesa de representação interna sobre chamamento de fábrica de software e
consignados – 3;
✓ Defesa da MTI na execução do contrato que a MTI é contratada pela Polícia
Rodoviária Federal – 1;
✓ Judiciais: 56 processos
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✓ Justiça do trabalho – 25 (incorporação de função 2; PDV 14; execução de
multa 2; terceirização 4; diferença salarial 1; FGTS 1; URV 1);
✓ Justiça comum – 25 (concurso 8; execução de contrato 5; embargos à
execução 1; estabilidade 1; ação civil pública 3; mandado de segurança
(licitação) 1; execução MTI como exequente 1; trabalhista 1; ação de
cobrança (função gratificada) 2; URV 1; antecipação de prova 1; mandado
de segurança (processo seletivo jovem aprendiz) 1;
✓ Justiça federal – 6 (mandado de segurança receita federal 3; ação de cobrança
(parcelamento INSS e IR) 2; imunidade tributária (STF) 1);
✓ Manifestações judiciais (contestação, recursos e petições diversas) – 45;
✓ Acordo administrativo com a empresa Oracle e homologado judicialmente
nos autos dos processos judiciais (execução e ação monitória) – dívida de R$
10.450.300,73 e R$ 7.102.588,62 (sem juros e correção monetária) – acordo
em R$ 13.000.000.000,00;
✓ Pagamento de despesas judiciais pela MTI: R$ 107.691,75;
✓ Ação civil originária no Supremo Tribunal Federal requerendo imunidade
tributária (em andamento);
✓ Assessoramento na negociação coletiva entre MTI e SINDPD-MT;
✓ Mediação no Ministério do Trabalho em relação ao acordo coletivo de
trabalho;
✓ Normatização de procedimentos internos quanto a COVID no âmbito da
MTI;
✓ Contribuição de assessor jurídico da UNIJUR no processo seletivo de jovem
aprendiz;
✓ Reunião com a PROCERGS sobre atos de adequação da MTI à Lei
13.3030/2016 – parcerias estratégicas;
✓ Reuniões de diversos alinhamentos com a PGE – Subprocuradoria de
Licitações e Contratos;
✓ Orientação à EMPAER sobre PDV;
✓ Reuniões semanais de gestão na Unidade;
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✓ Reuniões semanais de gestão com a Diretoria;
✓ Colaboração dos trabalhos executados pela estagiária e menor aprendiz;
✓ Indicadores operacionais levantados pela UNIJUR e aprovados pela
Presidência;
✓ Relatório semanais quanto aos indicadores operacionais e repassados à
Presidência na reunião semanal;
✓ Trabalhos realizados quanto as oportunidades de melhoria;
✓ Melhor alinhamento nos trabalhos entre a UNIJUR (assessores jurídicos da
MTI) e PGE (procuradores da área judicial) quanto às manifestações nos
processos judiciais que são minutas pela MTI e enviadas à PGE para análise,
conclusão e protocolo;
✓ Realizada a gestão de riscos com implantação de trabalhos para mitigação
dos riscos;
✓ Plano de providência interno de algumas ações para o ano de 2021

3.4.

Assessoria de Comunicação e Marketing
Principais entregas:
✓ Implementação do Plano de Comunicação e Marketing;
✓ Implementação da Política de Comunicação da MTI;
✓ Análise e monitoramento de Metas Estratégicas, Metas Operacionais, Ações
de OM - Oportunidades de Melhorias e Indicadores que atuem diretamente
para melhorias de resultados da próxima pesquisa institucional referente à
imagem da MTI;
✓ Aplicação do regulamento do site e da intranet;
✓ Produção de 128 matérias para o site institucional da MTI;
✓ Material jornalístico da MTI divulgado na imprensa em 2020:
•

Aparições na mídia - 361

•

Matérias negativas - 08

•

Matérias positivas - 353

•

Matérias provocadas - 327
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•

Matérias espontâneas – 34

✓ Ações de Endomarketing/Sociais Planejadas Executadas: total de 06 ações;
✓ Atualização diária do site institucional da MTI – contratos, demonstrativo de
rendimentos, telefones, etc;
✓ Atualização diária da intranet da MTI – aniversários, telefones,
regulamentos, etc;
✓ Produção e disseminação de comunicados relativos à empresa por e-mail e
WhatsApp;
✓ Auxílio na organização e divulgação de eventos da UGEIN – Café Techs e
MTI Tek Talk totalizando 9 eventos;
✓ Desenvolvimento de artes gráficas – folder´s, cartão de visitas, convites, etc;
✓ Desenvolvimento de logomarca de produtos – MTIGsuite e MTIExvia.

Página 47 de 135

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 36133036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

GABINETE DIRETOR VICE-PRESIDENTE
O Gabinete do Diretor Vice-Presidente tem a missão de gerir os processos de:
inovação, negócio, governança e projetos. As unidades ligadas ao diretor presidente, na
qual tem a competência de dirigir a execução das atividades, são: Unidade de Gestão
Estratégica de Inovação, Unidade de Gestão Estratégica de Negócios, Unidade de Gestão
Estratégica de Governança, Unidade de Gestão Estratégica de Projetos.

Constituem atribuições básicas do Diretor Vice-Presidente:
I – auxiliar o Diretor-Presidente na direção, organização, orientação, coordenação,
controle e avaliação das atividades da Empresa Mato-grossense

de Tecnologia da

Informação;
II – substituir automaticamente as atividades de competência do Diretor-Presidente
durante suas ausências;
III – assinar, em conjunto com o respectivo Diretor da área de interesse as propostas
que venham a resultar em: convênios, parcerias, contratos, ajustes e outros instrumentos
dos quais resulte a constituição de direitos e obrigações, a realização de despesa ou a
captação de receita;
IV – acompanhar e validar os planos, projetos e ações das diretorias.

4.1. Unidade de Gestão
Principais entregas:

Estratégica de Inovação

✓ Ideias de Inovação (captação e avaliação): 56 Ideias recebidas, sendo 42
ideias analisadas ou tratadas solicitando mais informações, incluídas no
backlog ou encaminhadas para desenvolvimento, sendo 75% do total das
ideias;
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✓ Percentual de Colaboradores Participantes de Eventos: 39,78% (113
participantes);
✓ Eventos Realizados: 14, entre Café Techs(palestrantes da MTI), Tech
Talks(Palestrantes externos) e diálogos públicos;
✓ Parcerias Estratégicas: Mais de 30 empresas atendidas em 2020, perfazendo
um total de 98 empresas atendidas nos últimos dois anos;
✓ Parcerias Estratégicas estabelecidas: 02, Rw3- XVIA Plataforma para
Transformação Digital, LOG – Gestão de Trânsito;
✓ Novos modelos de negócio disponibilizados como produtos para venda pela
MTI: 02, Rw3- XVIA Plataforma para Transformação Digital e LOG –
Gestão de Trânsito;
✓ Propostas de Parceria Recebidas: 11 Novas propostas de parceria recebidas;
✓ Novos Acordos de Intenção e Termo de Sigilo Assinados ou renovação de
Acordos á assinados anteriormente: 06;
✓ Realização de Chamamento Público para Gestão de Consignados;
✓ Realização de Chamamento Público para Fábrica de Software;
✓ Edital e processo para Chamamento Público para GRP aguardando
autorização para publicação;
✓ Modelagem de Negócio em andamento com a SONDA e a SAS para
construção de modelo para Data Analytics usando plataforma SAS;
✓ Modelagem de Negócio em Andamento com a QLIK e a Inteligência de
Negócios para solução de Data Discovery e camada de apresentação usando
a plataforma Qlik;
✓ Modelagem de Negócios em Andamento com o Elogroup para Solução a ser
integrada ao MTI XVIA, que visa a Simplificação e Desburocratização de
Serviços – SMART GOV, SMART Cities;
✓ Modelagem de Negócios com a ZADARA, para solução MTI CLOUD;
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4.2.

Unidade de Gestão Estratégica de Negócio
Principais entregas:
✓ Emitidas 112 propostas de serviços;
✓ Disponibilizados BI de serviços aos clientes;
✓ Encaminhadas 36 propostas de serviços aos clientes de outros estados;
✓ Levantamento e Especificação da demanda para o PROCOM, SEFAZ,
SESP, DETRAN, SEMA, entre outros;
✓ Formalizados 32 contratos advindos das parceiras;
✓ Acompanhado mais de 1.200 chamados no SAC junto a diversos clientes;
✓ Formalização contrato prestação de serviço de diversos clientes;
✓ Acompanhados 114 projetos e atividades através no Redmine;
✓ Acompanhados 154 projetos e atividades através do GAT;
✓ Elaboração dos pré-faturamento mensal dos contratos de todos os clientes;
✓ Atuação nos modelos das Parceria Fábrica de Software - Modelagem e
Pontuação Técnica;
✓ Coordenação do Subgrupo Arquitetura Corporativa - GTD - STD da ABEP;
✓ Atuação na parceria Elogrop – Simplificação e Desburocratização Digital;
✓ Atuação na parceria MTI-SAS-SONDA (Inteligência Analítica);
✓ Atuação

na

solução

Software

Gestão

Patrimonial

–

SEPLAG

Mentoriamento;
✓ Atualização do Plano de Negócio de 2021;
✓ Revisão do catálogo de serviço e tabela preço;
✓ Atuação na Engenharia Tecnológica – Sistemas Corporativos;
✓ Implementado novo modelo de negócio para o portal de e-serviços MT
Cidadão;
✓ Disponibilizado o Status semanal dos projetos e atividades dos clientes;
✓ Implantação da parceria com a LOG na atualização do DetranNet;
✓ Atuação na implantação do MT CIDADÃO;
✓ Estruturação do processo de gestão e priorização de demandas;
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✓ Desenvolvimento de 3 novo produto (X-via, SIGADoc e Desenvolvimento
Aplicativo de Transformação Digital);
✓ Atualização do plano de negócios;
✓ Atuação para elaboração dos novos contratos para 2021;
✓ Atuação

junto

à

DTIC

para

implementação

de

novo

sistema

(INFOCENTER) para monitoramento das entregas dos serviços;
✓ Participação semanal no processo de priorização da demanda (novo fluxo de
trabalho com DTIC, UGEPR e Vice-Presidência).

4.3.

Unidade de Gestão Estratégica de Governança
Principais entregas:
✓ Criação de metodologia e instrumentalização para gestão de indicadores.
Monitoramento mensal e criação de painel para gestão estratégica;
✓ Implementação de painéis de gestão para equipe gerencial - Indicadores
operacionais, Formação gerencial, Avaliação da Gestão, Cadeia de Valor
✓ Implementação de painel da UGGOV para gerenciamento das ações da
unidade;
✓ Gestão do conhecimento/padronização: Diretório "GPDO-PÚBLICO" foi
revisado e atualizado para um novo conceito de “Escritório de Processos”;
✓ Revisão do Regulamento do Planejamento Estratégico;
✓ Revisão do Regulamento de Padronização;
✓ Mapeamento dos processos da UGGOV: Coordenar a Elaboração do PTA,
Disseminar a Cultura de Planejamento, Monitorar Plano de Trabalho Anual
– PTA, Coordenar a Elaboração da Estratégia de Longo Prazo, Coordenar a
Elaboração do PPA, Coordenar a Elaboração do PSTI, Coordenar a
Elaboração do Relatório de Ação Governamental – RAG.
✓ Criação dos POP’s da UGGOV: Manter cadastro no sistema “Monitora”,
Manter Cadastro no Sistema “GAT”, Manter o PTA Gerencial Monitorado.
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✓ Orientações técnicas para elaboração/atualização

do Mapeamento dos

Processos das Unidades da MTI: Gerenciar Processo de Negociação de
Acordo Coletivo de Trabalho (UGADM).
✓ Orientações técnicas para elaboração/atualização dos POP’s das Unidades
da MTI: Emitir Nota Fiscal de Faturamento (UGOFI), Cancelar Nota Fiscal
de Faturamento (UGOFI).
✓ Padronização: Revisão / criação de 35 artefatos padrões (formulários,
documentos, guias e checklist) e disponibilizados na pasta pública da rede.
✓ Coordenação para Elaboração do RAG 2020;
✓ Coordenação para Elaboração do PTA 2021;
✓ Coordenação para ajuste anual do PPA 2020-2023;
✓ Coordenação para Elaboração do PSTI 2021;
✓ Início da elaboração da Carta Anual de 2020;
✓ Implantação da cultura de reuniões sistemáticas/atas semanais e controle
disponibilizado via RADAR;
✓ Implantação da cultura de monitoramento dos indicadores estratégicos
(mensal) - publicado no RADAR;
✓ Monitoramento indicadores estratégicos;
✓ Intranet: Manutenção da atualização das informações contidas nas abas de
"Desenvolvimento Organizacional" e "Processo de Planejamento";
✓ Site

MTI/"Governança":

Promovido

melhorias

e

atualização

de

documentação;
✓ Autoavaliação da gestão: Coordenação da comissão de trabalho do processo
de autoavaliação utilizando-se o guia do TCU – IGG. Esta ação foi uma
atividade coordenada do Plano Estratégico e revelou um índice de 0,399
(escala vai de 0-1), posicionando a organização em nível inicial de gestão e
governança. Com este diagnóstico, foi elaborado planos de ação de melhoria
de práticas de gestão.
✓ Comissão de Avaliação da Gestão: Atuação de membros da equipe;
✓ Comissão de Conduta e Integridade: Atuação de membros da equipe;
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✓ Comissão de Implantação do SIGADOC: Atuação de membros da equipe;
✓ Comissão para mapeamento dos processos finalísticos: Participação da
equipe para mapeamento e desenho dos processos finalísticos: Processo gerir
a demanda.
✓ Elaborado Modelo de alinhamento entre Estratégia de Longo Prazo x PPA
2020.
✓ Coordenação para revisão da Estratégia de Longo Prazo - 2021-2025;
✓ Manutenção do painel RADAR de gestão.
✓ Realização de integração com novos gerentes nomeados para apresentação
dos painéis, planilhas, etc.
✓ Elaboração de Informes gerenciais mensais com resumo das ações e enviado
por e-mail aos gerentes.
✓ 1.417 tarefas executadas e 344 orientações/serviços interno fornecidos sobre
as 19 competências regimentais.

Manutenção do Painel: RADAR da Gestão MTI

Implementação e Manutenção do Painel: Indicadores_Metas MTI (indicadores
operacionais e Estratégicos)
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Implementação do Painel: Cadeia de Valor (a ser liberado/disponibilizado em
março/2021)
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Implementação e Manutenção do Painel: Formação Gerencial (Vídeos semanais para
equipe gerencial)

Implementação e Manutenção do Painel: Avaliação da Gestão
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4.4.

Unidade de Gestão Estratégica de Projetos
Principais entregas:
✓ Treinamentos: Preparação e ministração da trilha ágil de projetos,
semanalmente com início em Outubro 2020.
✓ Suporte na ferramenta MTI PPM: 39 Atendimentos;
✓ Análise Técnica para TR de chamamento público do GRP
✓ Revisar e Atualizar a Metodologia de Gestão de Projetos da MTI (execução
do processo para amadurecimento);
✓ Criar Metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos da MTI
(execução do processo para amadurecimento, com várias alterações, sendo
consolidadas em guias e documentos)
✓ Suporte ao gerentes de projetos: 20 Atendimentos;
✓ Gerir e monitorar o Portfólio de Projetos da MTI (123 Projetos);
✓ Gestão de Projetos Específicos e Estratégicos: Gerir Projeto: Implantação da
Plataforma Tecnológica de Transformação Digital e seus produtos (mt
cidadão, mt login, mt servidor, mt empresarial, portais, x-via e smart pass)
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Plataforma Tecnológica de Transformação Digital
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SOLUÇÕES DE TIC
O Gabinete do Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação tem como
missão prover infraestrutura e serviços de TIC e estabelecer diretrizes para aplicação de
conhecimentos, habilidades e técnicas na gestão e execução de projetos de software,
visando à entrega de produtos com qualidade e eficiência. As unidades ligadas ao diretor
de tecnologia da informação e comunicação, na qual tem a competência de dirigir,
organizar e monitorar a execução das atividades, são: Unidade de Gestão de Serviços em
TIC; Unidade de Gestão de Infraestrutura de TIC; Unidade de Gestão de Software.

Constituem atribuições básicas do Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação:
I – auxiliar o Diretor-Presidente na tomada de decisões, em matéria de sua
competência, mediante emissão de manifestação técnica;
II – apresentar ao Diretor-Presidente:
a) mensalmente, os relatórios de acompanhamento da sua área funcional de
supervisão;
b) quando solicitado, os relatórios de acompanhamento da sua área funcional de
supervisão, a fim de subsidiar a elaboração dos relatórios de acompanhamento, avaliação
e execução dos planos de trabalho anuais.
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III – promover reuniões periódicas com os responsáveis pelas unidades e
empregados públicos da respectiva Diretoria e unidades subordinadas;
IV – garantir a realização do planejamento, execução e avaliação das ações;
V – orientar os gerentes e empregados públicos imediatamente vinculados;
VI – prestar esclarecimentos e assessoramento, quando solicitado pelo DiretorPresidente, Diretor Vice-Presidente, Conselho Fiscal ou Conselho de Administração,
sobre assuntos de sua competência;
VII – estabelecer regulamentos, instruções e procedimentos de serviço no âmbito de
sua unidade, apresentando-as para deliberação da Diretoria Executiva;
VIII – prestar informações, elaborar relatórios e manifestações técnicas, emitir
parecer ou proferir despachos nos processos de sua competência;
IX – organizar a escala de férias para o pessoal em exercício, na sua área de atuação;
X – distribuir o pessoal, em exercício, nos respectivos setores de trabalho;
XI – promover as medidas necessárias ao cumprimento da legislação e dos prazos
estabelecidos em sua área de competência;
XII – promover o desenvolvimento técnico da equipe por meio de capacitações,
treinamentos, seminários entre outros na área de sua competência;
XIII – exercer outras atividades situadas na área de abrangência da respectiva
Diretoria e demais atribuições delegadas pelo Diretor-Presidente ou Conselho de
Administração;
XIV – substituir e/ou representar política e socialmente a Empresa, quando
designado, o Diretor-Presidente, em caso de impedimento legal ou eventual;
XV – planejar, executar, controlar e ajustar as ações das unidades organizacionais
sob sua responsabilidade e supervisão;
XVI – propor ao Diretor-Presidente da Empresa a designação de gerentes e
assessores para as áreas funcionais de sua responsabilidade e supervisão;
XVII – assinar, em conjunto com o Diretor-Presidente, os convênios, parcerias,
contratos, ajustes e outros instrumentos dos quais resulte a constituição de direitos e
obrigações, a realização de despesa ou a captação de receita, que sejam firmados em
atendimento às demandas provenientes de suas respectivas áreas de gestão;
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XVIII – delegar atribuições, salvo aquelas privativas da Diretoria Executiva, na
forma deste Regimento, se conveniente para os resultados dos trabalhos da sua área
funcional de supervisão;
XIX – efetuar a gestão dos empregados públicos sob seu comando, especialmente
no que se refere aos aspectos de comportamento no setor do trabalho, desempenho das
atividades profissionais, e frequência, assiduidade e afastamentos legais;
XX – exercer outras atribuições que lhes forem designadas pela Diretoria Executiva
ou pelo Diretor-Presidente da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação MTI.

5.1.

Serviços Disponibilizados e Mantidos
Abaixo, tem-se em grandes números, alguns resultados da empresa no exercício de

2020 na parte de serviços
PRINCIPAIS SERVIÇOS
Demandas de softwares atendidas/concluídas
Demandas de software / FIPLAN
Demandas de software / SEAP
Sistemas de governo mantidos
Novos serviços digitais (e-serviços) contemplando os seguintes órgãos (SEDUC,
DETRAN, SECOM, SESP e CGE)
Novos Portais do estado: Aprendizagem Conectada - SEDUC e noticias.MT –
SECOM
Portais de governo sustentados
Acessos aos e-serviços (app MT Cidadão antigo, Portal MT.GOV.BR e Totem
Detran)
Acessos
aos
e-serviços
(novo
formato
mt
cidadão)*
* O novo monitoramento só iniciou em 13/09/2020

5.1.1. Desenvolver

NÚMEROS
2788
1367
448
41
19
2
44
4.794.954
4.515.788

Portais do Governo do Estado

Com um modelo de gestão integrada, moderna e identidade uniforme do Estado,
reestruturou-se para cada secretaria e órgãos do executivo um site institucional com um
layout uniforme e dinâmico ao mesmo tempo. Também foi necessário padronizar um canal
para troca de informações, serviços e comunicação com a sociedade, que existe somente
em algumas secretarias. O projeto Portal mt.gov.br visa atender esta demanda e
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compreende as entregas de um conjunto de portais e sites para o governo de MT
distribuídos por fase. Abaixo apresentamos as entregas realizadas:

Entregas de 2015
1
MT - Portal do Estado – GCOM
2
SEAF - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários
Entregas de 2016
1 SECID - Secretaria de Estado das Cidades
2 SEDEC - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
3 SEC - Secretaria de Estado de Cultura
4 SEJUDH - Secretaria de Estado de Justiças e Direitos Humanos
5 SEPLAN - Secretaria de Estado de Planejamento
6 PM - Polícia Militar
7 CGE - Controladoria Geral do Estado
8 FAPEMAT - Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de Mato Grosso
9 MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação
10 SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura
11 SETAS - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
12 INTERMAT - Instituto de Terras de Mato Grosso
13 PGE - Procuradoria Geral do Estado
14 PROCON - Superintendência de Defesa do Consumidor
15 Caravana da Transformação
16 NAV - Núcleo de Ações Voluntárias
17 TRANSPARÊNCIA - GAE Gabinete de Estado de Assuntos Estratégicos
18 AGER - Agencia de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso
Entregas de 2017
1 SAEL - Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer (SEDUC)
2 SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública
3 SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda
4 MT-PREV Mato Grosso Previdência
5 INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
6 EMPAER - Empresa Mato-grossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural
7 SEDUC - Secretaria de Estado de Educação
Entregas de 2018
1 SEC - BIBLIOTECA PÚBLICA
2 AGEM - Agência de Desenv. da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá
3 DETRAN
4 Caravana da Transformação (Novo)
5 SECITEC - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
6 Desenvolve MT
7 AGEM - Agência de Desenv. da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá
8 Caravana da Transformação (Novo)
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9
10
11

Desenvolve MT
DETRAN
SEC - BIBLIOTECA PÚBLICA

Entregas de 2019
1 Site - Defensoria Pública
2 Site - Defesa Civil
Disponibilização dos serviços: Solicitação da PID, Solicitação 2ª Via de CNH e Solicitação
3
de CNH Definitiva
4 Site – Detran
5 Site - Intranet Detran
6 Detran - Melhorias Portlet Legislação
7 Treinamento da plataforma Liferay para SESP, SEDUC, SES e SEFAZ
8 Site – Secitec
9 Portal SECOM
10 Site - Seduc - Conselho Estadual de Educação
11 Site - Seduc - Capacitação Online SIGEEDUCA
12 Portal Secretaria de Saude – SES
13 Portal Secretaria de Segurança Pública – SESP
Entregas de 2020
1 Site - Aprendizagem Conectada - SEDUC
2 Site - noticias.MT - SECOM

5.1.2. Implementar

o Governo Digital (e-serviços)

A sociedade tem buscado interagir com as esferas de decisão do governo e
apresentado de forma contundente suas necessidades. Estas novas interações têm colocado
à prova, todos os dias, a capacidade do governo em dar respostas rápidas às demandas
crescentes da sociedade. Dentre as iniciativas para essa interação, foram entregues de
forma incremental, serviços para o aplicativo móvel MT Cidadão:
Entregas de 2015
1
Consultar situação de Ônibus de transporte de passageiro
2
Consultar de Linhas
3
Consultar Veículos
4
Consultar Condutor
5
Consultar GTA
6
Consultar DAR Quitação
7
Consultar IPVA
8
Emissão de Guia de Pagamento
9
Consultar andamento de Processos - Sistema E-Process SEFAZ
10
Validar o andamento do processo
11
Cadastrar demanda na Ouvidoria do Estado
12
Consultar Mensagem (demanda da ouvidoria)
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Entregas de 2016
1
Consultar Resultado Recurso de Infração
2
Emitir Certidão Negativa de Multa
3
Emitir Certidão de Condutor
4
Validador de Documentos/Certidões
5
Agendar Exame Teórico
6
Consultar Turmas de Exame Teórico
7
Emitir Certidão de Propriedade
8
Lista de Taxas do Detran
9
Extrato de Multa do DETRAN
10
Emitir Licenciamento Anual
11
2ª via do CRLV e Envio Domiciliar – DETRAN
12
Mapa dos espaços com eventos (mapas culturais)
13
Eventos Culturais
14
Espaços Culturais
15
Agentes
16
Projetos Culturais
17
Consulta guia florestal 1
18
Consulta guia florestal 2
19
Consulta guia florestal 3
20
Consulta guia florestal 3
21
Consulta guia florestal 4
22
Consultar CAR
23
Consultar Processo
24
Consultar situação RG
25
Certidão de Antecedentes
26
Validar Certidão de Antecedentes Criminais
27
Certidão de Transito
28
Situação veículo
29
Consultar Mandado de Prisão
30
Consulta Unidades de Segurança Pública
31
Solicitar RG
32
Taxas de segurança pública
33
Reimprimir Taxa
Entregas de 2017
1
Solicitação da PID
2
Solicitação 2ª Via de CNH
3
Solicitação de CNH Definitiva
4
Consultar taxas de habilitação
5
Consultar taxas de Veículos
6
Consulta por palavra chave
7
Consulta por data
8
Consulta Diário oficial atual
9
Consultar Rotas de Transporte escolar
10
Consulta planejamento de cardápios
11
Boletim escolar (entregue e retirado para remodelagem)
12
Consulta unidades escolares estaduais
13
Detran Rápido - Agendamento de exame teórico
14
Detran Rápido - Consultar turmas de exame teórico
15
Detran Rápido - Consultar condutor
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Detran Rápido - 2ª via de licenciamento anual
Detran Rápido - Consultar veículos
Detran Rápido - Resultado de recurso de infração
Detran Rápido - Listar taxas do Detran
Detran Rápido - Validar documentos
Detran Rápido - Consultar taxas de habilitação
Detran Rápido - Solicitar PID
Detran Rápido - Solicitar 2ª via de CNH
Detran Rápido - Solicitar CNH definitiva
Detran Rápido - Emitir licenciamento anual
Detran Rápido - Consultar taxas de veículos
Detran Rápido - Emitir guia de IPVA
Emitir guia de IPVA (no MT Cidadão)

Entregas de 2018
1
Push
2
Comunicação Via SMS
3
Liberação de Pagamento (FIPLAN)
4
Agendamento de Serviços de Veículos (Vistoria)
5
Renovação CNH ONLINE
6
Consulta processo de CNH
7
Consulta protocolo

DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN

DETRAN
DETRAN
SEFAZ
DETRAN
DETRAN
DETRAN
SEGES

Entregas de 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MT Cidadão: Solicitar 2ª via CNH, Solicitar CNH definitiva,
Solicitar PID
Detran (Totem) - Adequação para utilização Placa Mercosul
Detran (Site) - Listagem de Agente Autuadores
Detran (Site) - Listagem de Notificações de Autuações e
Penalidade
Revisão dos serviços do MT Cidadão (saneamento)
MT Cidadão - Serviços SEDUC - Frequência Escolar por
Período
MT Cidadão - Serviços SEDUC - Frequência Escolar por Data
MT Cidadão - Serviços SEDUC - Consultar Calendário Escolar
MT Cidadão - Serviços SEDUC - Consulta Boletim Escolar
MT Cidadão - Serviços MT Saúde - Consulta a 2ª via de boleto
MT Cidadão - Serviços MT Saúde - Consulta a rede credenciada
MT Cidadão - Serviços MT Saúde - Cartão virtual
MT Cidadão - Serviços MT Saúde - Extrato de utilização do
plano
Nota MT

DETRAN
DETRAN
DETRAN
DETRAN

SEDUC
SEDUC
SEDUC
SEDUC
MT SAÚDE
MT SAÚDE
MT SAÚDE
MT SAÚDE
SEFAZ

Ainda no exercício de 2019 iniciou-se um novo projeto para o MT 2.0.

Entregas de 2020
Descrição: Em 2020 foi criado a plataforma tecnológica de transformação digital . Esta plataforma
é um produto do governo do estado de Mato Grosso que proporciona a integração dos dados do
Estado e entrega serviços digitais personalizados com o foco total no usuário cidadão. Para tal
foram criados os canais de atendimento, entre eles o novo aplicativo mt cidadão, o app agora tem
uma nova perspectiva na apresentação dos serviços digitais, porque não foca mais no órgão
demandante e sim o foco é no usuário final, nesse caso no cidadão.
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Canal de
Atendimento
mt login
mt login
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão
mt cidadão

Serviço Digital
Personalizado
Logar no app
Logar no app
Meus Veículos
Meus Veículos
Meus Veículos
Meus Veículos
Meus Documentos
Meus Documentos
Meus Documentos
Meus Documentos
Meus Documentos
Meus Documentos
Meus Documentos
Meus Documentos
Minha Escola
Minha Escola
Minha Escola
Fale Conosco
Transparência

5.1.3. Evoluir

Serviço Digital Agregado
Autenticar o cidadão
Resetar a Senha
Consultar Veículo
Gerar Pagamento de Veículo
Solicitar Geração de CRLV Digital
Consultar Dívida ativa do veículo
Consultar Pontos de CNH
Consultar processo de CNH
Solicitar renovação de CNH
Solicitar CNH definitiva
Solicitar PID
Solicitar Segunda Via de CNH
Consultar RG
Solicitar RG Digital
Consultar Aluno
Consultar Boletim
Consultar Frequência
Cadastrar Fale Conosco (ouvidoria)
Consultar dados contrato covid-19

o Sistema SINDESA/INDEA

Unidades do INDEA Beneficiadas pelo Projeto
Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal (CDSV)
Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal (CDSA)
Coordenadoria de Fiscalização dos Recursos Naturais Renováveis (CFRNR)
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Distribuição dos Subsistemas do Projeto SINDESA

* Os percentuais são proporcionais a quantidade de de horas previstas em cada subsistema

Progresso do Subsistema Animal
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Progresso do Subsistema Animal

*Quantidade de funcionalidades

A estratégia de realização da exploração agropecuária é da seguinte forma:
● Realização de tabelas e cadastro gerais
● Realização de tabelas e cadastros referentes à animais
● Realização de Estabelecimento Rural
● Realização de Exploração Agropecuária
● Realização de Estoque de Animais
● Realização de vacinação animal
● Realização de trânsito animal

Atualmente o projeto está com 21 (vinte e uma) demandas para a equipe de
implementação (modelagem, implementação e bloqueadas).
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Status Geral de Novas Funcionalidades - Subsistema Animal

Em 2020 intensificou-se a adoção de práticas ágeis com a utilização de sprints na
fase de implementação do projeto. Sprint é um conceito utilizado em Scrum, uma
metodologia de gerenciamento de projetos, e representa um dos pilares do projeto em
desenvolvimento baseado nessa metodologia, consistindo em cada uma das etapas de um
projeto, determinadas em espaços específicos de tempo.
Na sequência o planejamento do projeto como um todo, adotou o conceito de ciclos
menores de iterações e entregas. Atualmente o projeto conta com uma Etapa (Cadastros
Gerais, Propriedades e Explorações) em andamento, com 5 iterações:
● Iteração 1.24 - 86% concluído
● Iteração 1.25 - 81% concluído
● Iteração 1.26 - 31% concluído
● Iteração 1.27 - Não iniciada
● Iteração 1.28 - Não iniciada
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5.1.4. Sistema

de Gestão de Atividades – GAT

Trata-se de um sistema de encaminhamento e acompanhamento de atividades
estratégicas, necessárias para o funcionamento de uma organização. Onde os líderes de
equipe (Demandantes) realizam o cadastramento das ações a serem realizadas, e atribuem
para o “Time” (Demandados).
Em 2020 foi realizada uma ação para expandir o GAT para a camada gerencial das
secretarias, com isso um número expressivo de usuários e de atividades foram inseridas
no sistema e a sua utilização se tornou massiva no Estado. Hoje o Sistema está preparado
para comportar mais de 40.000 usuários, com servidor de aplicação redundante.
Atualmente o sistema conta com 2.443 usuários cadastrados e aproximadamente 10.500
atividades cadastradas.

Principais funcionalidades
● Cadastramento de atividades, com automatização para replicação da
atividade.
● Inclusão de anexos.
● Validação e aprovação de atividades pela cadeia de comando da
organização.
● Relatórios de performance e aderência por órgão e departamento.
● Desempenho por usuário.
● Envio automático de e-mail com relatório consolidado de atividades
pendentes.
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● Perfil de acesso “Responsabilidade delegada”, que permite o Responsável
por um setor, possa ter uma equipe de apoio para gerenciar as atividades de
sua equipe.
Requisitos não funcionais
● Arquitetura que suporta mais de uma organização.
● Camada de segurança.
●

Layout intuitivo, sem a necessidade de grande esforço para capacitação de
Usuário.

● Utilizando recursos largamente difundidos em ferramentas de grande
abrangência, como Gmail.
● Atividades setorizadas.
5.1.5. DETRANNET
Em 2020, podemos destacar a operacionalização da parceria estratégica de negócio,
estabelecida com a Log Tecnologia, para disponibilização de solução de Gestão de
Trânsito ao Detran-MT. Nesse contexto, fluxos de trabalho e as ferramentas de apoio
(Redmine) foram alterados, visto que, além da nova equipe de implementação da empresa
Log, a própria equipe de analistas da MTI, que estavam cedidos ao Detran-MT, retornou
para a sede da MTI e passaram a compor o time responsável pela disponibilização da
solução.
Podemos destacar a atualização tecnológica realizada no sistema DETRANNET,
com a migração de versão mais atual do sistema de banco de banco de dados (Microsoft
SQL Server 2016) e do sistema gerenciador da aplicação (Microsoft Internet Information
Services - IIS 10).

Principais Entregas Realizadas em 2020 - Acordo de Resultados
● Alteração na funcionalidade de Comunicação de Venda para Leilão
● Desvinculação de infração de trânsito
● IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA NIC
● Processo de Cnh Digitalizado
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● Alteração nas Regras de Distribuição Equitativa para Médicos
● Criticar Aulas Práticas Noturnas. 168/778
● Criticar limitação de candidatos por Veículo - Exame Prático 5 por placa por dia,
no agendamento de prova prática
● Criticar Emissão de LADV – não emitir diferente do exame médico
● Desenvolver Funcionalidade - Consulta do índice Aproveitamento aos CFCs –
filtrar por CFC – pelo usuário do CFC
● Resetar Senha pelo Próprio Usuário
● Adequar data de Validade do Alvará

5.1.6. Fiplan

(Mato Grosso)

O sistema FIPLAN Mato Grosso foi sustentado e evoluído. As solicitações de
mudanças, defeitos e novas funcionalidades registrados nas ferramentas Redmine e
Clearquest são registradas em painel interno.

Projetos 2020

Melhoria dos Processos de Execução da Folha Integração FIPLAN x SEAP
Alteração do cabeçalho dos relatórios
Revisão das Regras de Fontes de Recursos 2020
Novo Fluxo de Execução Orçamentária dos Bloqueios
Judiciais
PTA Gerencial 2020
Versionamento do PPA
Estorno Automático do PED
MSC 2020
Controle Contábil do Duodécimo/Rateio
Exclusão dos Módulos da PDR/RDD
RDR pela UO nas Fontes do Tesouro
Liberação Automática de Credor/Fatura para RPV
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ARR/NOB/NEX/OBF Data de Débito
Criação da funcionalidade de Cancelamento de Parcela da
LIQ

5.1.7. SIGADOC
É Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD), que se
caracteriza como um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o
controle do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação final,
seguindo os princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em um sistema
informatizado. Tem que garantir a confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo
do tempo, aos documentos arquivísticos, ou seja, seu valor como fonte de prova das
atividades do órgão produtor.
Um SIGAD inclui operações como: captura de documentos, aplicação do plano de
classificação, controle de versões, controle sobre os prazos de guarda e destinação,
armazenamento seguro e procedimentos que garantam o acesso e a preservação a médio
e longo prazo de documentos arquivísticos digitais e não digitais confiáveis e autênticos.
No caso de documentos digitais, deve abranger todos os tipos de documentos
arquivísticos digitais do órgão ou entidade, ou seja, textos, imagens fixas e em
movimento, gravações sonoras, mensagens de correio eletrônico, páginas web, bases de
dados.
Prova de Conceito – Após avaliação comparativa do SIGADOC, frente ao SEI
(Sistema Eletrônico de Informações) e a dois outros SIGAD, de propriedade de empresas
privadas, no qual o SIGADOC se mostrou como o sistema mais aderente à necessidade
do Estado de Mato Grosso, promoveu-se a realização de uma POC com do SIGADOC,
utilizando o processo de Regularização Fundiária do INTERMAT, para se ter uma
avaliação quanto a utilização do sistema pelo Executivo do Estado de Mato Grosso.
Feito essa prova de conceito, com a comprovação de que era possível a implantação
desse sistema e que ele atende aos requisitos de um SIGAD para o Governo do Estado,
e ainda, considerando que o sistema estava disponível para ser utilizado pelo estado, com
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a anuência do TRF2, e que o mesmo está sendo utilizado, com sucesso, pelo governo do
Estado de São Paulo, decidiu-se por implantá-lo no estado.
Dessa forma, em fevereiro/2020, foi proposto a implantação dos processos de
Nomeação e Exoneração e de CI e Ofício circular no SIGADOC para iniciar a utilização
efetiva do sistema no estado. Entretanto, o Governador, Sr. Mauro Mendes decidiu
ampliar a quantidade de processos a serem implantados, incluindo o processo de férias e
de licença prêmio, nesta primeira fase do projeto.
Dos Benefícios da Implantação
Embora o desafio seja grande nesta primeira etapa da implantação, com os
primeiros processos “pilotos”, os benefícios da utilização desse sistema serão imensos!
Otimizará os processos de trabalho dos órgãos, promovendo a redução do tempo de
tramitação e uso de mão de obra, com expressiva redução de profissionais na tramitação
dos processos, principalmente com a redução do número de tarefas manuais e a
padronização nos trâmites dos processos e documentos e ainda, reduzirá a utilização de
papel, com o objetivo de eliminar totalmente, e a necessidade das impressões. Em suma,
promoverá uma otimização geral dos processos e uma redução de custos significativa
para o estado, sem contar os impactos no meio ambiente que a redução de papel e
necessidade de impressão promoverá.
O SIGAD promoverá a otimização dos processos de trabalho dos órgãos,
promovendo a redução do tempo de tramitação e uso de mão de obra, bem como a
diminuição da quantidade de papel (o objetivo é eliminar a utilização do papel no estado)
gerado e trocado entre setores, o que minimiza gastos com impressão e também os
impactos ambientais.
O SIGAD é um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos que
permitirá a produção e trâmite de processos, dentro do próprio sistema, e atuação de
várias unidades sobre um processo simultaneamente. Permitirá o acesso remoto, o acesso
de usuários externos, o controle de nível de acesso, a tramitação em múltiplas unidades
e o sistema intuitivo. As suas funcionalidades promoverão a gerência da criação, trâmite
e o acesso de processos e documentos restritos e sigilosos, permite a tramitação
simultânea de processo eletrônico em múltiplas unidades e desempenha funcionalidades
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específicas como controle de prazos, ouvidoria, estatísticas da unidade, tempo do
processo, base de conhecimento, pesquisa em todo teor, acompanhamento especial,
inspeção administrativa, modelos de documentos, textos padrão, sobrestamento de
processos, assinatura em bloco, organização de processos em bloco, acesso externo.

Processos Implantados no SIGADOC
Em 2020 foram implantados no SIGADOC os seguintes processos:
● Nomeação e Exoneração de servidores exclusivamente comissionados
● Férias
● Licença Prêmio
● Decreto Orçamentário
● CI e Ofícios circulares

Interoperabilidade/Integração dos Sistemas
A integração entre os sistemas está sendo realizada, através de uma nova
plataforma de interoperabilidade (plataforma WSO2 Data Integration).
Geração dos serviços para integração:
● IOMAT
● SEAP
● SIGADOC

Entregas e Melhorias Realizadas
● Versão 9 com as atualizações realizadas na versão nacional do SIGADOC
● Integração automática com o SEAP (dados cadastrais / lotação)
● Integração com o IOMAT para a publicação de forma automática

Cadastros Realizados
● Usuários ativos: 999
● Usuários cadastrados aptos para utilizar: 51888
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● Documentos cadastrados: 6439
● Modelos de documentos criados: 51

– Sistema de Notificação e Multa
Comportamento

5.1.8. SNMC

Justificativa do projeto
A situação atual que a população se encontra é particularmente única, fazendo com
que o governo Estado de Mato Grosso realize ações para a contenção da pandemia do
Coronavírus. Uma das ações realizadas foi a publicação do Decreto Estadual que
regulamenta a Lei nº 11.110, de 22 de abril de 2020, que trata da obrigatoriedade do uso
de máscaras como medida não farmacológica para evitar a disseminação do novo
Coronavírus (covid-19) em ambientes comerciais.
De acordo com o Decreto, caberá à Polícia Militar promover abordagens
educativas e orientativas sobre as vantagens pessoais e para a comunidade acerca do uso
de máscara de proteção facial, podendo inclusive se utilizar de viaturas equipadas com
alto-falantes para a divulgação dessas informações.
Caso as ações de orientação não sejam suficientes à Polícia Militar do Estado de
Mato Grosso e outros órgãos de fiscalização estaduais e municipais poderão expedir
notificações no caso de reincidência multas.

Desenvolvimento da Solução de Software
Atendendo a demanda da Casa Civil com o objetivo de desenvolver um sistema
para o controle de notificações e multas a estabelecimentos comerciais que não cumprem
a obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção, durante o período determinado pela
Lei Nº 11.110. A MTI desenvolveu o SNMC, após levantamento de requisitos, com
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equipe multidisciplinar dos órgãos: Casa Civil, Polícia Militar, PROCON e Vigilância
Sanitária, e mapeamento do processo de fiscalização.

Telas do Sistema
Login no Sistema

Nesse momento o sistema acessa a SEFAZ, através de um serviço Rest API e traz
os dados do contribuinte, seja por CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual. A sigla REST, em
português, significa “Transferência de Estado Representacional”. Concebido como uma
abstração da arquitetura da web, trata-se de um conjunto de princípios e definições
necessários para a criação de um projeto com interfaces bem definidas. A utilização da
arquitetura REST, portanto, permite a comunicação entre aplicações.

5.1.9. Busines

Intelligence e Analytics

Em 2020, foi efetivada a disponibilização da plataforma analítica Qlik Sense,
com o desenvolvimento de diversos painéis, onde podemos destacar:
Painéis de BI
Painel SEFAZ - SATE - Fluxo de Caixa Conta Única
Painel - SEFAZ - Acompanhamento da Receita
Painel - SEFAZ - Acompanhamento Movimentação Econômica Diária
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Painel - SEFAZ - Repasses Executivo - Poderes - Municípios
Painel - SEFAZ - Execução de Despesas
Painel - SEFAZ - Fiscalização de Mercadorias em Trânsito
Painel - DETRAN - RENAEST (RENAVAM, RENACH, Autos de Infração e Financeiro)
Painel - DETRAN - Acompanhamento e Controle de Licenciamento - DETRAN
Painel SEPLAG - GAT

Outro avanço tecnológico significativo obtido em 2020, foi a utilização da
plataforma Oracle Analytics no projeto BI do SINDESA. A plataforma Oracle Analytics
não havia sido utilizada anteriormente, e em função disso, algumas dificuldades foram
encontradas e estão sendo trabalhadas, em conjunto com a equipe da UGITI. Apesar das
dificuldades técnicas encontradas na plataforma, foi possível realizar uma entregas
parcial do projeto BI do SINDESA, com a disponibilização da camada de dados aos
usuários do INDEA.
No contexto de BI, Analytics e Geotecnologia tivemos ao todo, até o momento,
81 entregas de soluções tecnológicas.
5.1.10. Sistemas

Sustentados e Evoluídos

A unidade sustenta os seguintes sistemas em seu portfólio:
Nº

SIGLA SISTEMA

SISTEMA
Sistema Integrado de Planejamento
Contabilidade e Finanças do Estado de
Mato Grosso

ÓRGÃO

SITUAÇÃO

SEFAZ /
SEPLAN

Sustentação,
Evolução

Sistema de Informações Gerenciais

SEPLAN

Sustentação,
Evolução

IG

Informações Gerenciais

Cada painel
possui um gestor
independente

Sustentação,
Evolução

04

Portal da
Transparência

Portal da Transparência

CGE

Sustentação,
Evolução

05

BI - MTI

Business Intelligence desenvolvido na
tecnologia Qlik Sense para o governo
do Estado.

MTI

Sustentação,
Evolução

06

Portais MT (Liferay)

Portais MT

GCOM

07

Protocolo

Sistema de Protocolo do Estado de
Mato Grosso

SEGES

08

SCA-Animal

Sistema de Controle Animal

INDEA

01

Fiplan MT

02

SIG-MT

03
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09

Novo Sindesa Madeira

Sistema de Controle Madeira

INDEA

10

Fale Cidadão 2.1

Fale Cidadão 2.1

CGE/Ouvidoria

11

SCSP

12

SIAG (+Pregão)

13

SIAGC

14

SCA- Pesca

15

SCA-Arrecadação

Sistema de Controle de Arrecadação

SEMA

16

SEAP

Sistema Estadual de Administração de
Pessoas

SEPLAG

17

Protheus

18

SCI

Sistema de Controle Interno

CGE

19

Aplic

Aplic

SEGES

20

MT Cidadão e Portlets

SEPLAN

Detran Rápido (Totem)

Detran

22

APP MT Cidadão
Detran Rápido
(Totem)
App Fiplan

23

Prova Teórica

Sistema de prova teórica

Detran

24

Detran-Net

Sistema Detran-Net

DETRAN

25

Fiplan-GFO

26

Fiplan -GCI

27

Fiplan-GMA

28

Redmine

Sistema de Gestão de Tarefas

MTI-UGSOF

29

SIGPAT

Sistema de Gestão de Patrimônio

SEPLAG

30

CeproFW

CeproFW

MTI

31

Gestão de Atividades GAT

Gestão de Atividades - Casa Civil

Casa Civil

32

Ouvidoria AGER

AGER

33

Biometria - DETRAN

DETRAN

34

Farmácia de Alto
Custo - FCE

Farmácia de Alto Custo

SES

35

Nota MT

App Nota Premiada Mato Grosso

Sefaz

36

Base GEO - SEPLAG

21

Sistema de Controle de Serviços
Públicos
Sistema de Aquisições
Governamentais
Sistema de Aquisições
Governamentais

AGER
SEGES

Sustentação

SEGES

Sustentação

SEMA

MTI

Gestão financeira de Obras (Módulo
do Fiplan)
Gestão Cadastros Integrados (Módulo
do Fiplan)
Gestão e Monitoramento da
Adimplencia (Módulo do Fiplan)
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Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução

SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ

Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação
Sustentação,
Evolução
Sustentação
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
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37

Base GEO Cartografia
- Intermat

38

MTI - API

39

SIGADOC

40

SNMC

41

TV Corporativa

Sustentação
Serviços empresas privadas
Sistema de Gestão Arquivística de
Documentos
Sistema de Notificação e Multa por
Comportamento

SEPLAG
Casa Civil
SECOM

Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução
Sustentação,
Evolução

*Houve alteração de conceito com relação ao relatório de 2018.

5.1.11. Infraestrutura

Corporativa Sustentada

MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
CORPORATIVA

Armazenamento de informações
Backup Retido
Banco de dados
Conexões com a rede INFOVIA-MT
Gerenciamento de domínios
Hospedagens de aplicações
Hospedagem de equipamentos
Servidores virtuais

5.2.

Nº

312,27 TB
1,8 PB
785
85
395
290
453
676

Catálogo de Serviços
Podemos destacar como serviços do catálogo de serviços da MTI.

5.2.1. SAC - Solução de Central de Serviços
Projeto open source destacando-se as seguintes atividades:
✓ Atendimento de 6.297 chamados de nível 1;
✓ Atendimento de 3.047 chamados de nível 2
✓ Parametrização dos SLAs para as equipes de N1, N2 e N3 de infra estrutura
✓ Medição do nível de satisfação dos atendimentos de N1 e N2 com média anual
de 9,72 em uma escala de 0 a 10;
✓ A partir do mês de julho de 2020 teve início a medição da disponibilidade da
ferramenta, obtendo uma média de 99,9789%.
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✓ Atualização da versão da ferramenta GLPI utilizada na central de serviços, com
novas funcionalidades para atendimento aos clientes;
✓ Atendimentos dos chamados relacionados aos usuários do MT Cidadão;
✓ Atendimento dos chamados relacionados ao GAT;
5.2.2. Antivírus
Produto de segurança contra ataques cibernéticos e tecnológicos que opera 24h 7
dias por semana na proteção dos computadores da rede da MTI e dos clientes parceiros,
destacando as seguintes atividades do projeto:
✓ Suporte diário aos usuários;
✓ Instalação e treinamento dos parceiros;
✓ Atualização de políticas de segurança.
✓ Total de 12.220 licenças em usos na própria MTI e Secretarias e órgãos do
Estado, sendo 9.962 em servidores slaves e 2.258 em servidores gerenciados.

5.2.3. Segurança de rede de clientes – Firewall
Produto de segurança dos protocolos de rede dos clientes e da MTI, muitos clientes
operam com produtos open-source e alguns clientes como a MTI com produtos
contratados como o AKER que possui filtro de conteúdo para melhor controle dos
acessos indevidos, sendo desenvolvidas as seguintes atividades no projeto:
✓ Suporte diário aos usuários na criação de regras de acessos;
✓ Acompanhamento dos serviços de rede dos clientes.
✓ Criação de regras de acesso por tunelamento de VPN para acesso dos técnicos
da MTI que atuaram na modalidade de trabalho remoto durante todo o período
da pandemia de Corona vírus;
✓ Acesso controlado de prestadores de serviços externos em equipamentos e
serviços específicos;
✓ Bloqueio de acesso indevido ou malicioso externo nas redes da MTI e de seus
clientes;
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✓ Programação de gatilhos de proteção contra ataques tais como DDOS (Denial
ou servisse), flood e muitos outros mais
5.2.4. Ferramenta

de Colaboração Corporativa Baseada
na Solução GSuite da Google
Ferramenta de colaboração hospedada em nuvem que abrange e-mail, agenda,

mensageria, formulários, drive, dentre outras funcionalidades. A MTI faz a gestão dessa
ferramenta prestando os seguintes serviços:
✓ Suporte diário aos usuários;
✓ Criação de novas contas com uso de CPF;
✓ Gestão dos Grupos;
✓ Configuração da área administrativa como Filtros de SPAM, BlackList e outros
esclarecimentos de processos aos clientes.
✓ Migração de contas de clientes da parceria MTI e RW3 para o ambiente GSuite;
✓ Disponibilização da ferramenta Google Meet para realização de reuniões
remotas durante a pandemia;
✓ Disponibilização de treinamento EAD da MTI no classroom de todas as contas
do Estado orientando acerca da utilização de seus principais produtos;
✓ Produto com disponibilidade de 99,993% entre os meses de janeiro e outubro
de 2020
5.2.5. Active Directory – MTI
Solução Microsoft customizada para autenticação dos usuários de rede da MTI,
utilizado em toda rede interna da empresa.
✓ Atendimentos dos chamados aos usuários;
✓ Aplicação de Patchs liberados pela MS e WSUS;
✓ Configuração

de

Grupos

e

contas

liberando/restringindo os arquivos.

5.2.6. Monitoramento
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Instalação e configuração de painéis utilizados para monitorar os ativos
administrados pela UGSTI. Tais como:
✓ Switches com disponibilidade medida entre julho e novembro de 2020 de
98,77% ;
✓ Firewalls com disponibilidade medida entre julho e novembro de 2020 de
96,87%
✓ Servidores Linux com disponibilidade medida entre julho e novembro de 2020
de 99,93%
✓ Servidores Windows com disponibilidade medida entre julho e novembro de
2020 de 99,90%
✓ Impressoras ;
Tal monitoramento permite identificar uma falha de comunicação independente de
existir um chamado do cliente afetado.
5.2.7. Gerenciamento de Domínio
Esse serviço contempla servidores DNS de propriedade da MTI para resolução de
nomes aos sistemas e sites web no domínio "mt.gov.br" e consiste em:
✓ Gestão e Publicação de informações relativas ao Domínio “mt.gov.br” de
forma a possibilitar que um endereço de nome DNS esteja associado ao seu
endereço IP correspondente, permitindo a localização de hosts em um domínio
determinado;
✓ O DNS é um serviço de consulta e tradução de “nomes” para “endereços” e
vice-versa que utiliza o protocolo TCP/IP. “Endereços” são atribuídos a
dispositivos de rede e estes recebem “apelidos” ou “nomes” para facilitar a
identificação por parte dos usuários, bem como desacoplar um dispositivo de
seu “endereço”, por parte de aplicações;
✓ Caracteriza-se como domínio toda demanda de nomes com a formatação
nome_da_entidade .MT.GOV.BR;
✓ Manutenção dos registros de apontamentos da zona DNS.
5.2.8. Conectividade

a Rede INFOVIA MT
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Serviço de interconexão entre órgãos da administração pública e o Data Center da
MTI, através dos meios de comunicação existentes, regulamentado pela ANATEL, nas
malhas da rede LAN, MAN e WAN, que compõem a INFOVIA-MT.

5.2.9. Conectividade

com a INTERNET

Provimento de serviços de acesso à Internet compartilhado em banda larga
redundante, garantindo, disponibilidade e estabilidade do serviço. A MTI mantém
infraestrutura central de rede (backbone) e links dedicados de conexão com a Internet em
alta disponibilidade, condição exigida que estabelece a MTI como um AS (Autonomous
System) caracterizado como exigência de conectividade de no mínimo duas operadorasAS (Autonomous System), que promove a conectividade entre o AS MTI com a Internet.
As conectividades físicas com as operadoras contratadas são de 02 (dois) links de acessos
redundantes e passantes por caminhos distintos, garantindo a redundância e alta
disponibilidade do serviço.
Compreende elementos deste Serviço:
✓ Ambiente com toda infraestrutura de Datacenter;
✓ Infraestrutura e condições legais de um AS (Autonomous System);
✓ Provedor de acesso à Internet para os Órgãos do Governo do Estado de Mato
Grosso, sendo gestora do domínio de Internet “mt.gov.br”;
✓ Alta disponibilidade do serviço de conexão Internet;
✓ Infraestrutura central de rede (backbone) e links de Internet dedicados com
duas operadoras;
✓ Disponibilização de IP público;
✓ Medição de tráfego de acesso nos links das Operadoras, com sistema de
monitoramento da MTI;
✓ Equipamentos de firewall redundantes;
✓ Equipe Técnica de suporte especializada para identificação e correção de
falhas;
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✓ SAC - Serviço de atendimento ao cliente para registro e acompanhamento das
solicitações.
5.2.10. Hospedagem

de Equipamentos – Colocation

Provimento de serviços de acesso à Internet compartilhado em banda larga
redundante, garantindo, disponibilidade e estabilidade do serviço. A MTI mantém
infraestrutura central de rede (backbone) e links dedicados de conexão com a Internet em
alta disponibilidade, condição exigida que estabelece a MTI como um AS (Autonomous
System) caracterizado como exigência de conectividade de no mínimo duas operadorasAS (Autonomous System), que promove a conectividade entre o AS MTI com a Internet.
As conectividades físicas com as operadoras contratadas são de 02 (dois) links de acessos
redundantes e passantes por caminhos distintos, garantindo a redundância e alta
disponibilidade do serviço.
Compreende elementos deste Serviço:
✓ Ambiente com toda infraestrutura de Datacenter;
✓ Infraestrutura e condições legais de um AS (Autonomous System);
✓ Provedor de acesso à Internet para os Órgãos do Governo do Estado de Mato
Grosso, sendo gestora do domínio de Internet “mt.gov.br”;
✓ Alta disponibilidade do serviço de conexão Internet;
✓ Infraestrutura central de rede (backbone) e links de Internet dedicados com
duas operadoras;
✓ Disponibilização de IP público;
✓ Medição de tráfego de acesso nos links das Operadoras, com sistema de
monitoramento da MTI;
✓ Equipamentos de firewall redundantes;
✓ Equipe Técnica de suporte especializada para identificação e correção de
falhas;
✓ SAC - Serviço de atendimento ao cliente para registro e acompanhamento das
solicitações.
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5.2.11. Backup

de Dados

Execução de serviços de backup de dados em conformidade com a política
estabelecida na MTI ou de acordo com as necessidades do cliente.
O serviço de Backup utiliza soluções especializadas, para garantir a segurança dos
dados e compreende:
✓ Ambiente com toda infraestrutura de Datacenter;
✓ Equipamentos de baixa plataforma, com sistema operacional, softwares
específicos de backup e meios para armazenamento;
✓ Procedimentos padronizados de operação, monitoramento, backup e
recuperação de dados conforme modalidade;
✓ Equipe técnica para operação e suporte;
✓ Fitoteca para longa retenção de mídias;
✓ Instalação e configuração de agentes de backup;
✓ Política padrão de execução e retenção da MTI:
o
o
o
o

Diariamente, exceto sábados e domingos, com retenção de sete dias;
Semanal com retenção de um mês;
Mensal com retenção de um ano;
Anual com retenção de seis anos.

✓ Execução, retenção e restauração de acordo com as necessidades do cliente;
✓ SAC - Serviço de atendimento ao cliente para registro e acompanhamento das
solicitações.
5.2.12. Armazenamento

de Informações

Disponibilização de infraestrutura de TI para armazenamento de Informações. O
serviço consiste na utilização de infraestrutura física e lógica em ambiente de Data Center
necessária para a realização de Armazenamento de informações e compreende:
✓ Ambiente com toda infraestrutura de Datacenter;
✓ Criar a LUN com o espaço em disco de acordo com as especificações
contratadas;
✓ Configuração da conectividade entre o servidor do cliente e o Storage;
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✓ Disponibilização da LUN com o espaço em disco contratado;
✓ Monitoramento da disponibilidade da LUN pelo Storage;
✓ Alta disponibilidade e redundância;
✓ Equipe técnica para operação e suporte.
✓ SAC - Serviço de atendimento ao cliente para registro e acompanhamento das
solicitações;
5.2.13. Hospedagem

de Aplicações em Grande Porte

(Mainframe)
Serviço de infraestrutura de hospedagem de sistemas corporativos ou estratégicos
no Data Center da MTI utilizando a plataforma de Grande Porte (Mainframe).
Este Serviço está disponível apenas para manter um legado de aplicações que
utilizam ainda desta tecnologia e que estão em processo de migração para outras
plataformas.
A MTI disponibiliza a infraestrutura de recursos e mão de obra para o atendimento
do cliente quanto aos serviços ora contratados.
O mesmo compreende:
✓ Ambiente com toda infraestrutura de Datacenter;
✓ Equipamentos mainframe de propriedade da MTI, com sistema operacional e
sistemas de apoio de responsabilidade da MTI;
✓ Equipamentos e sistemas armazenamento e recuperação de dados;
✓ Equipamentos para conectividade mantidos pela MTI;
✓ Sistemas Operacionais (zOS), Gerenciadores de Banco de Dados (ADABAS),
Gerenciadores de Aplicação (NATURAL), Ferramentas de Segurança (RACF,
Natural Security) e Administração, todos com manutenção da MTI;
✓ Aplicações

existentes

atualmente: SEFAZ

(SIAF), SEPLAN

(SIDORF), SEGES (ARH, PROTOCOLO), DETRAN (Veículos, Infrações e
Habilitação), SESP (Registro de Armas), SEJUDH (Identificação Civil);
✓ Procedimentos padronizados de operação, monitoramento, backup e
recuperação de dados e serviços dos sistemas;
✓ Equipe técnica de suporte e operação;
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✓ SAC - Serviço de atendimento ao cliente para registro e acompanhamento das
solicitações.

5.2.14. Hospedagem

de Aplicações

Hospedagem de Aplicações em ambientes gerenciados pela MTI disponível nas
modalidades compartilhada ou dedicada. Hospedagem de Aplicações de propriedade do
cliente ou para ele licenciado, na Infraestrutura do Datacenter da MTI.
A gerência dos ambientes são de responsabilidade da MTI envolvendo os sistemas
operacionais, conectividade, assim como equipe técnica competente para garantir a
continuidade dos serviços relacionados. A hospedagem compreende:
✓ Ambiente com toda infraestrutura de Datacenter;
✓ Ambientes de Produção, Homologação e Desenvolvimento;
✓ Criação e configuração de ambiente para hospedagem de aplicação;
✓ Criação de regras de firewall para acessos;
✓ Administração dos ambientes operacionais dos recursos disponibilizados;
✓ Monitoramento para continuidade dos ambientes;
✓ Sistemas Operacionais, Microsoft Windows e Linux;
✓ Tecnologias: PHP, JAVA, APACHE, TOMCAT, GLASSFISH, JBOSS,
WILDFLY, .NET e IIS;
✓ Ferramentas de Segurança e Administração;
✓ Procedimentos padronizados de operação, backup e recuperação das
aplicações;
✓ Disponibilização de acesso à aplicação através da rede INFOVIA-MT e
Internet;
✓ Acesso ao Ambiente produção exclusivamente pela MTI;
✓ As solicitações de atualização para aplicações JAVA em ambientes de
Produção devem ser realizadas através de abertura de chamado no SAC;
✓ As atualizações das aplicações PHP ou .NET serão realizadas diretamente pelo
cliente através de área de FTP disponibilizada, com usuário e senha;
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✓ Disponibilização de servidor de envio de email em conformidade com os
padrões da MTI;
✓ SAC - Serviço de atendimento ao cliente para registro e acompanhamento das
solicitações;
5.2.15. Servidor

Virtual

Disponibilização de servidor virtual, escalável, eficiente e seguro, baseado em
plataformas Windows ou Linux, na configuração que atende a necessidade do cliente e
nos moldes de IaaS (Infrastructure as a Service). A disponibilização deste Serviço
compreende:
✓ Ambiente com toda infraestrutura de Datacenter;
✓ Infraestrutura de servidor virtual (VM-Virtual Machine) em infraestrutura de
hardware e software de propriedade da MTI;
✓ O dimensionamento será com base na quantidade de vCPU e Memória sendo
que prevalecerá o de maior quantidade;
✓ Disponibilização de servidor dedicado para hospedagem de sítios e sistemas
aplicativos de propriedade ou licenciados pelo Cliente;
✓ Fornecimento dos sistemas operacionais especificados no Check-List,
(Windows ou Linux), assim como a estrutura de suporte técnico operacional
necessário para a sua instalação;
✓ Os procedimentos e a estrutura de suporte técnico operacional, necessários para
o processamento do serviço serão executados pelo cliente ou MTI, desde que
devidamente explicitado no Contrato de Prestação de Serviços;
✓ Configurações para conectividade do recurso a ser disponibilizado;
✓ Monitoramento ininterrupto da infraestrutura;
✓ Área de armazenamento de 40 Gigabytes para o SO e outras necessidades;
✓ SAC - Serviço de atendimento ao cliente para registro e acompanhamento das
solicitações
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5.2.16. Banco

de Dados

Provimento de plataforma de bancos de dados no regime de hospedagem gerenciada
podendo ser nas modalidades compartilhada ou dedicada. O serviço consiste em
disponibilizar ambientes de bancos de dados nas plataformas Oracle, MS-SQL Server,
PostgreSQL e MySQL compreendendo:
✓ Ambiente com toda infraestrutura de Datacenter;
✓ Instalação e configuração dos bancos de dados;
✓ Permissões de acesso conforme padrões definidos pelo MTI;
✓ Criação e alteração de estruturas de banco de dados conforme solicitação do
cliente;
✓ Suporte técnico em horário comercial do MTI;
✓ Cópia e restauração de banco de dados em ambientes da MTI;
✓ Rotinas e procedimentos operacionais para a administração do ambiente de
banco de dados;
✓ Monitoramento do ambiente identificando possíveis anomalias em seu
funcionamento.
✓ Realização de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas gerenciadores
de banco de dados instalados pela aplicação e de correções publicadas pelo
fornecedor;
✓ Realização de migração de novas versões ou reinstalação de novos
componentes, observando as exigências legais e limitações da aplicação.
✓ Suporte na recuperação do ambiente de banco de dados, em função da
ocorrência de problemas que o indisponibilize;
✓ Elaboração de diagnósticos do ambiente de banco de dados, visando
proporcionar o melhor aproveitamento dos recursos e desempenho;
✓ O acesso ao ambiente de bancos de dados será restrito apenas aos servidores
de aplicação.
✓ Rotina de Backup do banco de dados nos padrões da MTI para modalidade
compartilhado;
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5.3.

Parque Computacional
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
CORPORATIVA

Armazenamento de informações
Backup Retido
Banco de dados
Conexões com a rede INFOVIA-MT
Gerenciamento de domínios
Hospedagens de aplicações
Hospedagem de equipamentos
Servidores virtuais

5.3.1. Gerenciamento

INDICADOR
ESTRATÉGICO

312,27 TB
1,8 PB
785
85
395
290
453
676

de Domínio

Em 2020 foram realizados:
•
•
•

57 Registros de Novos Domínios MT.GOV.BR
13 Manutenções em Domínios MT.GOV.BR
47 Emissões de Certificados de Segurança HTTPS.

Total Geral Domínios MT.GOV.BR: 395 domínios registrados
5.3.2. Conectividade a Rede INFOVIA MT
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) fornece pontos de
conexão dos órgãos públicos com a Rede Infovia, e com isso melhora a comunicação
desses órgãos e auxilia na redução dos custos, pois estes não precisam mais contratar links
com operadoras para ter acesso aos serviços do Governo e à Internet.
Entre os novos pontos incluídos neste ano, podemos destacar a ativação da
infraestrutura de conectividade para o Centro de triagem Covid-19 na Arena Pantanal,
gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).
Dos 85 pontos de conexão da Infovia, 48 são órgãos públicos atendidos pela rede
LAN, que abrange a rede local do Centro Político Administrativo. Outros 37 órgãos são
atendidos pela rede MAN, que abrange a rede metropolitana da Baixada Cuiabana.
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5.3.3. Conectividade
OI
Claro/Embratel

com a INTERNET

Renovação do Contrato com ampliação de banda de : 1Gbps para: 2GBps
com as mesmas condições de pagamento e valores
Renovação do Contrato com ampliação de banda de : 1Gbps para: 2GBps
com as mesmas condições de pagamento e valores

5.3.4. Hospedagem de Equipamentos – Colocation
Em 2020 o Data Center da MTI termina o ano hospedando 49 racks contendo: 453
equipamentos entre servidores físicos, switches, storages e mainframes.
5.3.5. Backup de Dados
Em 2020 foram administrados 559 servidores protegidos (MTI e órgãos) totalizando
um volume retido de aproximadamente 1,8 petabyte.
Para aguardar essas informações é utilizada a seguinte infraestrutura:
✓ 4 servidores, sendo três físicos e um virtual;
✓ 2 storages com compactação nativa com capacidade física somada de 150TB,
e capacidade lógica podendo quebrar a barreira do petabyte;
✓ 2 libraries com 4 drives cada, uma sendo LTO 4 e uma LTO 6;
✓ 1500 Fitas sendo 950 LTO 4 e 550 LTO 6.
5.3.6. Armazenamento de Informações
Em 2020 a MTI possui 1245 TB de capacidade líquida para ambiente de produção.
5.3.7. Hospedagem

de Aplicações em Grande Porte

(Mainframe)
Os sistemas atualmente hospedados no Mainframe são sistemas legados, sendo 4
ambientes de produção e 2 de desenvolvimento.
Os sistemas hospedados na plataforma Mainframe, foram migradas para plataforma
baixa (Linux) estando em fase final de homologação.
5.3.8. Hospedagem de Aplicações
Em 2020 estão sob a administração da MTI:
• Ambientes de Produção: 315
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•
•
•

Ambientes de Homologação: 58
Ambientes de Integração: 37
Plataformas de Containers (Docker): 1

5.3.9. Banco de Dados
Em 2020 contabilizamos 45 ambientes de produção sendo:
• MySQL: 12;
• Oracle: 8;
• PostgreSQL: 8;
• SQL Server: 15;
• MongoDB: 2.
Estão sob a administração da MTI os ambientes de banco de dados de
Desenvolvimento/Homologação e integração sendo:
• MySQL: 3;
• Oracle: 8;
• PostgreSQL: 5;
• SQL Server: 9
• MongoDB: 1.
5.3.10. Outras

ações

✓ Monitoramento e Gerenciamento do Ambiente Físico do Data Center com
Manutenção e Conservação do Prédio e Controle de Acesso Físico. O Data
Center compreende as seguintes salas: Grupos Geradores, No-breaks, Salas de
Máquinas de Ar Condicionado, Sala de Operação, Sala de Servidores e
Equipamentos, Fitoteca, Telefonia e perímetro;
✓ Controle de entrada e saída de equipamentos e componentes no DC;
✓ Implantação de controle de manutenções realizadas nos equipamentos da MTI
no DC (Data Center);
✓ Monitoramento e Gerenciamento do Sistema Energia do Data Center;
✓ Monitoramento e Gerenciamento do Condicionamento Ambiental do DC;
✓ Monitoramento do estado físico dos equipamentos do Data Center;
✓ Execução, monitoramento e administração das rotinas de backup de 6 (seis)
bases de dados do Mainframe (legado);
✓ Execução, monitoramento e administração das rotinas de backup diárias,
semanais e mensais.
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✓ Monitoramento do ambiente operacional do Mainframe;
✓ Monitoramento dos sistemas e aplicativos de uso interno do DC (Infocenter,
NetWorker, SAC, etc.);
✓ Monitoramento diário/semanal do Sistema de Energia do Data Center com
verificação in-loco dos GMGs, Cabine de Força, No-breaks e Quadros de
Energia;
✓ Rotina de testes semanais de operação dos Grupo Motor Gerador.
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ADMINISTRAÇÃO
O Gabinete do Diretor Administrativo tem a missão de prover recursos
administrativos e financeiros visando apoiar a organização no atingimento de resultados.
As unidades ligadas ao diretor de administração, na qual tem a competência de dirigir,
organizar e monitorar a execução das atividades da Unidade de Gestão de Administrativa,
Unidade de Gestão de Orçamento e Finanças e Unidade de Gestão de Aquisições e
Contratos.

Constituem atribuições básicas do Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação:
I – auxiliar o Diretor-Presidente na tomada de decisões, em matéria de sua
competência, mediante emissão de manifestação técnica;
II – apresentar ao Diretor-Presidente:
a) mensalmente, os relatórios de acompanhamento da sua área funcional de
supervisão;
b) quando solicitado, os relatórios de acompanhamento da sua área funcional de
supervisão, a fim de subsidiar a elaboração dos relatórios de acompanhamento, avaliação
e execução dos planos de trabalho anuais.
III – promover reuniões periódicas com os responsáveis pelas unidades e
empregados públicos da respectiva Diretoria e unidades subordinadas;
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IV – garantir a realização do planejamento, execução e avaliação das ações;
V – orientar os gerentes e empregados públicos imediatamente vinculados;
VI – prestar esclarecimentos e assessoramento, quando solicitado pelo DiretorPresidente, Diretor Vice-Presidente, Conselho Fiscal ou Conselho de Administração,
sobre assuntos de sua competência;
VII – estabelecer regulamentos, instruções e procedimentos de serviço no âmbito de
sua unidade, apresentando-as para deliberação da Diretoria Executiva;
VIII – prestar informações, elaborar relatórios e manifestações técnicas, emitir
parecer ou proferir despachos nos processos de sua competência;
IX – organizar a escala de férias para o pessoal em exercício, na sua área de atuação;
X – distribuir o pessoal, em exercício, nos respectivos setores de trabalho;
XI – promover as medidas necessárias ao cumprimento da legislação e dos prazos
estabelecidos em sua área de competência;
XII – promover o desenvolvimento técnico da equipe por meio de capacitações,
treinamentos, seminários entre outros na área de sua competência;
XIII – exercer outras atividades situadas na área de abrangência da respectiva
Diretoria e demais atribuições delegadas pelo Diretor-Presidente ou Conselho de
Administração;
XIV – substituir e/ou representar política e socialmente a Empresa, quando
designado, o Diretor-Presidente, em caso de impedimento legal ou eventual;
XV – planejar, executar, controlar e ajustar as ações das unidades organizacionais
sob sua responsabilidade e supervisão;
XVI – propor ao Diretor-Presidente da Empresa a designação de gerentes e
assessores para as áreas funcionais de sua responsabilidade e supervisão;
XVII – assinar, em conjunto com o Diretor-Presidente, os convênios, parcerias,
contratos, ajustes e outros instrumentos dos quais resulte a constituição de direitos e
obrigações, a realização de despesa ou a captação de receita, que sejam firmados em
atendimento às demandas provenientes de suas respectivas áreas de gestão;
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XVIII – delegar atribuições, salvo aquelas privativas da Diretoria Executiva, na
forma deste Regimento, se conveniente para os resultados dos trabalhos da sua área
funcional de supervisão;
XIX – efetuar a gestão dos empregados públicos sob seu comando, especialmente
no que se refere aos aspectos de comportamento no setor do trabalho, desempenho das
atividades profissionais, e frequência, assiduidade e afastamentos legais;
XX – exercer outras atribuições que lhes forem designadas pela Diretoria Executiva
ou pelo Diretor-Presidente da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação MTI.
6.1. Ações

da Diretoria Administrativa

✓ A desoneração da folha de pagamento teve uma economia no valor de R$ 8.7
milhões.

✓ Economia de 2.6 milhões com a imunidade tributária de ISSQN – Imposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza;
✓ Economia no valor de 15.9 milhões referente ao Plano de Demissão Voluntária
– PDV;
✓ Compensações Tributárias referente a créditos constituídos em períodos
anteriores, no valor total de R$ 114.144,38;
✓ Pagamento da renegociação da dívida ORACLE no valor de R$ 13.000.000,00;
✓ Redução de R$ 12.150.902,27 de restos a pagar (RP) para R$ 45.615,79;
✓ Economia de R$ 5.030.221,78 referente a CSLL e IRPJ, devido ao Ajuste
Contábil no Balanço do Exercício de 2019, autorizado pela Controladoria Geral
do Estado – CGE/MT, através de Parecer nº 0333/2020;
✓ Adimplência junto aos seus fornecedores;
✓ Cobrança intensificada a clientes através de Notificações e reuniões com a
presença do Presidente e Diretor Financeiro da MTI;
✓ Aquisição de novos equipamentos para controle de ponto eletrônico;
✓ Renegociação dos contratos que foram renovados pela MTI, sem aplicação de
reajustes e em alguns casos obtendo-se desconto no preço;
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✓ Mapeamento dos Processos prioritários, revisão dos fluxos de macroprocessos
da DAFI e seus indicadores;
✓ Atualização do sistema Protheus (versão 12) com vistas ao atendimento do ESocial e cumprimento da legislação;
✓ Integração e Revitalização dos Módulos Fiscal, Contábil, PDV no Sistema
Protheus;
✓ Emissão da nota fiscal no sistema Protheus integrado com o site da
PMCUIABÁ;
✓ Execução de serviços de manutenção predial para reparos nos telhados, forros,
calhas, pintura, iluminação, recepção, fundamentais às atividades desta
empresa, bem como dar melhores condições de trabalho aos nossos
empregados;
✓ Realização de inventário e baixa de bens dando cumprimento a legislação, dar
fidedignidade as informações patrimoniais;
✓ Atualização cadastral dos empregados públicos da MTI, com o fim de
alimentar o sistema Protheus em sua nova versão e prepará-lo para o
cumprimento às novas regras do E-social;
✓ Cumprimento do prazo de entrega do Balanço Patrimonial até 01/03/2021 no
Tribunal de Contas de Mato Grosso – TCE/MT.

6.2.

Execução dos projetos da DAFI no plano
estratégico
PROJETO

RESULTADO ESPERADO
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4.1.1 - Definir e Instituir o Modelo de
Gestão Estratégica de Pessoas

6.3.

Considerando que em 2018 houve um equívoco em relação ao indicador da
ação, visto que a mesma, em verdade, não foi executada, em razão do
contingenciamento. Em 2019, contudo, manteve-se a ação com o intuito de
contratar consultoria para dar início ao Projeto, porém, novamente passamos
pelo corte de despesas, além de outro agravante, que foi a movimentação com
os processos de Programa de Demissão Voluntária (PDV), e a consequente
diminuição de mão de obra no setor de RH. Assim, até o momento o projeto se
encontra paralisado, sendo necessária a apresentação do mesmo à Diretoria da
MTI, que ocorrerá no ano vigente (2020), considerando que o mesmo foi
planejado no PTA 2020, e requisitaremos mão de obra capacitada.

Unidade de Gestão de Orçamento e Finanças

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2020
Análise Econômica, Financeira e Patrimonial
GRUPOS
ATIVO

dez/19

AV%

154.839.784,62

dez/20

AV%

AH%

161.682.233,15

CIRCULANTE

62.988.791,04

41%

42.265.866,84

26%

-32,90%

NÃO CIRCULANTE

24.522.206,60

16%

25.382.239,78

16%

3,51%

COMPENSAÇÃO

67.328.786,98

43%

94.034.126,53

58%

39,66%

PASSIVO

154.839.784,62

161.682.233,15

CIRCULANTE

69.297.513,93

45%

52.369.805,12

32%

-24,43%

NÃO CIRCULANTE

24.506.291,53

16%

19.633.523,69

12%

-19,88%

4.355.222,19

-3%

-30,79%

94.034.126,53

58%

39,66%

PATRIMONIO LÍQUIDO COMPENSAÇÃO

6.292.807,82
67.328.786,98

-4% 43%

FONTE: Sistema Protheus MTI

Análise Horizontal (AH%), especifica a estrutura da empresa, dando uma visão
das principais conta dos Direitos e Obrigações da Organização, assim sendo, observa-se
uma redução nas contas do Ativo Circulante, que são ativos realizáveis a Curto Prazo,
assim como uma redução do Ativo Não Circulante, que representa as contas de Longo
Prazo do Ativo. No Passivo ocorreu uma diminuição tanto no Circulante quanto no Não
Circulante. No Patrimônio Líquido houve uma melhora nos números relativos ao Passivo
a Descoberto quando comparado ao período anterior.
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Análise Vertical (AV%), índice que indica a participação no total das contas em
relação ao mesmo período em estudo, aqui em análise Dezembro/2019

-

Dezembro/2020, onde demonstra a participação de cada conta em relação ao total.

Resultado Econômico e Financeiro
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2020
2019

2020

Em R$

Em R$

Venda de Serviços

33.299.416,56
33.299.416,56

53.836.389,55
53.836.389,55

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(5.042.591,57)

(4.205.696,17)

Impostos Incidentes sobre as Vendas de Serviços

(1.740.376,65)

(3.067.953,62)

Vendas Canceladas

(3.302.214,92)

(1.137.742,55)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

28.256.824,99

49.630.693,38

Custo dos Serviços Vendidos

(52.238.529,69)

(77.021.061,78)

LUCRO BRUTO

(23.981.704,70)

(27.390.368,40)

DESPESAS OPERACIONAIS

(34.023.766,54)

(34.268.037,87)

Despesas Gerais e Administrativas

(31.540.729,90)

(32.373.877,13)

DESCRIÇÃO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Honorários Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal
Despesas Tributárias

(454.461,92)

(433.060,35)

(57.640,06)

(6.474,51)

Despesas Depreciação e Amortização

(1.970.934,66)

(1.454.625,88)

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS

58.548.237,36

53.883.553,28

Outras Receitas Operacionais

58.548.237,36

53.883.553,28

-

-

542.766,12

(7.774.852,99)

Outras Despesas Operacionais
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES
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Despesas Financeiras

(719.419,16)

(278.295,92)

3.810,56

-

Receitas Financeiras

129.320,01

7.915.837,09

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL

(43.522,47)

(137.311,82)

-

-

(43.522,47)

(137.311,82)

Recuperação Despesas Administrativa

Imposto de Renda
Contribuição Social
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
FONTE: Sistema Protheus MTI

Quadro demonstrativo dos maiores clientes da MTI com as suas pendências das faturas
originadas até Dezembro de 2020.

Cliente

Faturamento anual

Débito

SEPLAG
SEFAZ
DETRAN
SES
SEDUC
SESP
INDEA
CASA CIVIL
SEMA
SINFRA
CGE
PGE
PREFEITURA CBA
JUCEMAT
UNEMAT
DESENVOLVE MT
SECEL
SECITECI
MT SAÚDE
MT PREV

10.803.566,18
8.817.987,48
5.311.927,32
3.305.591,47
2.798.300,09
2.615.788,32
2.110.970,32
1.306.048,98
1.301.647,30
1.274.355,54
1.266.597,18
1.240.911,88
968.570,68
944.421,60
478.307,19
445.473,48
432.819,34
289.287,18
284.131,26
244.849,88

0,00
0,00
1.728.588,40
0,00
0,00
773.150,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.729,65
0,00
0,00
445.473,48
0,00
0,00
25.914,17
0,00
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SEDEC

239.001,35

TOTAL

46.480.554,02

0,00
3.007.856,48

18.170,32

25.855,48

32.049,49

92.033,88

189.354,48

206.182,20

279.210,72

422.118,00

426.510,87

836.213,52

604.242,36

1.000.000,00

1.341.009,10

2.000.000,00

1.657.083,36

3.000.000,00

2.250.777,48

4.000.000,00

CLIENTES X DÉBITOS

2.828.772,56

5.000.000,00

4.678.827,88

6.000.000,00

5.312.865,24

Fonte: Gerência de Faturamento e Conformidade Contábil/UGOFI/MTI

-

Composição das Receitas (2019 e 2020)
RECEITAS
PRÓPRIAS
REPASSE DO TESOURO
FUNDO DE T.I. FUNDESTEC
RECEITAS FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS
TOTAL

dez/19
dez/20
VALOR BRUTO
% VR/TOTAL (AV) VALOR BRUTO
% VR/TOTAL (AV)
33.299.416,56
36,20%
53.836.389,55
46,56%
58.464.557,92
63,56%
36.247.573,17
31,35%
83.679,44
0,09%
11.494.650,93
9,94%
129.320,01
0,14%
7.915.837,09
6,85%
3.810,56
0,00%
6.141.329,18
5,31%
91.980.784,49
100,00% 115.635.779,92
100,00%

Fonte: Demonstração de Resultados dos Exercícios 2019 e 2020.

Evolução da Situação Patrimonial (2019 e 2020)
Descrição
IMOBILIZADO

dez/19

dez/20

Observação

2.870.874,74

3.662.924,72

Aumento de 27,59% motivado pelo
ingresso de novos ativos.
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INTANGÍVEL
(SOFTWARE)

16.617.761,43 16.685.744,63

Aumento de 0,40% motivado pelo
ingresso de novos ativos.

✓ Registros dos atos e fatos contábeis, prestações de contas para órgãos
reguladores, e demais tarefas relacionadas aos procedimentos contábeis;
✓ Prestações de contas mensais e os balanços patrimoniais elaborados nos moldes
da Lei n° 6.404/76 e Lei n° 4.320/64 formalizados conforme a Resolução n°
01/2009/TCE e entregues ao Tribunal de Contas seguindo o calendário
estabelecido pelo Órgão;
✓ Acompanhar as reuniões mensais do Conselho Fiscal da empresa para análise
dos balancetes, execução orçamentária e documentação, disponibilizando
todos os relatórios e informações adicionais para a realização dos trabalhos;
✓ Acompanhar a execução orçamentária, validando e execução da receita e
despesa e atestando a conformidade dos processos;
✓ Acompanhar junto à SEFAZ/MT o controle e contabilização da Dívida
Fundada Interna (Dívida parcelada nos moldes da Lei n° 11.941/09,
Parcelamento da Dívida Previdenciária/INSS Processo 120.450.00498 e PERT
- Programa Especial de Regularização Tributária).
✓ Validação de processos observando os aspectos legais e contábeis;
✓ Atendimento à legislação fiscal, por ser esta empresa enquadrada no regime
tributário de apuração de IRPJ e CSLL pelo Lucro Real, enviando dentro do
prazo, informações à Receita Federal do Brasil, as seguintes declarações:
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), Escrituração
Fiscal Digital – Contribuições (EFD - Contribuições), Escrituração Fiscal
Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD – Reinf), Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Contábil Digital (ECD).
6.4. Unidade de Gestão
PRINCIPAIS ENTREGAS 2020

de Aquisições e Contratos

✓ Parceria estratégica com RJR – GOOGLE.
✓ Parceria estratégica com Log Tecnologia.
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✓ Parceria estratégica com Futura/Akiyama (em conclusão).
✓ Realizamos o primeiro chamamento público referente ao objeto social, sendo
o nº 001/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada para renovação
do licenciamento e atualização tecnológica dos softwares checkpoint, suporte
técnico e prestação de serviços especializados e capacitação oficial das
plataformas checkpoint.
✓ Realizamos dois chamamentos públicos de parceria de negócio, sendo o
001/2020 - Gestão de Consignados, que encontra-se suspenso, aguardando
decisão judicial, e o 002/2020 - Fábrica de Softwares, que encontra-se em fase
de conclusão.
✓ Foram assinados 16 novos contratos, sendo eles com as empresas:
o Contrato 001/2020 - Lima Engenharia Ltda
o Contrato 002/2020 - A.M. de Abreu Eireli
o Contrato 003/2020 - N.P. Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda
o Contrato 004/2020 - Dell Computadores do Brasil Ltda
o Contrato 005/2020 - Newtech Informática Ltda
o Contrato 006/2020 - Heurística Consultoria de Sistemas Ltda
o Contrato 007/2020 - Artech Informática do Brasil Ltda
o Contrato 008/2020 - Equipe Assistência Médica Ltda
o Contrato 009/2020 - F. Rocha & Cia Ltda - Futura
o Contrato 010/2020 - TOTVS S/A
o Contrato 011/2020 - IBREA - Instituto Brasileiro de Estagiários e
Aprendizes
o Contrato 012/2020 - Compwire Informática Ltda
o Contrato 013/2020 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
o Contrato 014/2020 - Ogasec Consultoria e informática S/A
o Contrato 015/2020 - Kladann Informática Comércio e Serviços Ltda
o Contrato 016/2020 - Imperial Comércio E Serviços Tecnológicos Ltda
– Aptum
✓ Foram formalizados 14 aditivos contratuais.
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✓ Realizamos uma adesão a ata de registro de preços, que oportunizou a
contratação da SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
(STORAGE) - (Contrato 012/2020 - Compwire Informática Ltda).
✓ Realizamos 4 Pregões Eletrônicos, sendo eles:
o Medicina do Trabalho (Contrato 008/2020 - Equipe Assistência Médica
Ltda)
o Estagiários de nível superior (Contrato 011/2020 - IBREA - Instituto
Brasileiro de Estagiários e Aprendizes)
o Limpeza (Fracassado na fase externa)
o Outsourcing de impressão (em realização)
✓ Realizamos o mapeamento dos fluxos dos processos.
✓ Realizamos a atualização do Regulamento de Licitações e Contratos.
✓ Realizamos a publicação da nova portaria de fiscais de contratos.
✓ Realizamos o lançamento de todos os contratos vigentes no sistema protheus
(módulo 69 - contratos).
✓ Estamos em finalização do Plano de Aquisições 2021.

6.5. Unidade de Gestão Administrativa
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020
✓ Prorrogação dos termos de cessão dos empregados públicos cedidos
✓ Elaborado termo de referência para o processo de contratação de serviços
de limpeza
✓ Elaborado termo de referência para o processo de contratação de Telefonia
✓ Elaborado termo de referência para o processo de contratação de
Estagiários
✓ Elaborado termo de referência para contratação de serviços Temporários
✓ Definido Indicadores Operacionais da UGADM
✓ Elaborado catálogo de riscos corporativos da UGADM
✓ Elaborado plano de ações para tratamento dos riscos corporativos da
UGADM
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✓ Elaborado plano de ações para implementação das Oportunidades de
Melhorias, referente a avaliação da gestão
✓ Elaborado relatório de hora extras para a presidência
✓ Elaborado relatório atualizado do PDV para UNIJUR
✓ Realizada ações para encerramento de recomendações dos produtos de
auditoria 010/2017, 50/2019
✓ Efetivado o Termo de Ciência e Compromisso - Código de Conduta e
Integridade(UNICRC)
✓ Regularização dos Empréstimos Consignados, conforme Processo Nª
317750/2020
✓ Gerenciamento dos acordos individuais de compensação de horas extras
✓ Orientação ao setor de protocolo, conforme a guia de trâmite das notas
fiscais
✓ Realizada Avaliação de Desempenho 2020
✓ PORTARIA/MTI Nº 0102/2020 - PROJETO SIGADOC
✓ Elaborado termo de referência para o processo de contratação de
combustível
✓ Elaborado termo de referência para o processo de Contratação de Empresa
para o Gerenciamento do Acervo do FGTS/BEMAT
✓ Realizado processo de Seleção de Jovens Aprendizes
✓ Realizado Levantamento de Quantitativo de Mobiliário para SEPLAG
✓ Elaborado termo de referência para o processo de contratação Aquisição de
Controle de Acesso (Controlador, Câmera, Fechadura Eletrônica, Crachá)
✓ Realizado Aditivo do Contrato SODEXO
✓ Assistiu na elaboração da Portaria de Levantamento do Inventário
Patrimonial
✓ Realizado atualização de Atualização da ficha funcional, para o processo
de progressão e PDV
✓ Apoiado e participado do Processo de Implantação do Teletrabalho
✓ Implantação do Convênio do MT Saúde
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✓ Realizado a coleta individualizada das assinaturas Autorização de
Desconto (ACT)
✓ Iniciado o processo de Progressões dos Analistas Novos
✓ Realizado e Organizado a Recepção dos Novos Estagiários
✓ Realizado a Pesquisa sobre Jornada de Trabalho 8H
✓ Realizado desinfecção COVID-19
✓ Disponibilizado álcool 70% para as unidades administrativas
✓ Execução dos programas de saúde do trabalhador conforme legislação
vigente.
✓ Eleição da CIPA 2020/2021.
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DESEMPENHO FINANCEIRO
A Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI, é uma empresa
pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, onde suas demonstrações
contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis brasileiras e com
observâncias às disposições contidas na Lei 6.404/76.
Em 2020, a MTI teve uma receita líquida faturada de R$ 52.879.638,18 (cinquenta
e dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezoito
centavos), e do valor líquido faturado, foram arrecadados R$ 49.086.761,38 (quarenta e
nove milhões e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos),
ou seja, apenas 93%, da receita faturada líquida.
Em 29 de janeiro de 2019, foi reconhecido pela Secretaria Municipal de Fazenda,
através do Parecer Técnico Fiscal do processo nº 00.004.470/2019, a Imunidade Tributária
Recíproca aos moldes previsto no art. 361 da LC 043/97 – Código Tributário do Município
de Cuiabá, com consequente supressão da cobrança do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN, sobre os serviços prestados somente e sempre aos órgãos da
Administração Direta ou Indireta pertencentes ou vinculados ao estado de Mato Grosso ou
aos municípios nele localizados, não somente Cuiabá, e com a Imunidade, a MTI teve um
direito a receber de seus clientes, no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos
mil reais).
Através do Parecer 0333/2020 da Controladoria Geral do Estado – CGE/MT, foi
Economia de R$ 5.030.221,78 referente a CSLL e IRPJ, devido o Ajuste Contábil no
Balanço do Exercício de 2019, autorizado pela Controladoria Geral do Estado – CGE/MT,
através de Parecer nº 0333/2020.
Em 2020 deu-se a continuidade no programa de desoneração da folha, onde esta ação
refletiu positivamente, tendo uma economia de R$ 8.733.755,06 (oito milhões setecentos
e trinta e três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) no valor do
recolhimento do INSS Patronal da MTI.
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Com as adesões ao Plano de Demissão Voluntária – PDV, a MTI teve uma economia
de R$ 15.927.578,74 no exercício de 2020, no que se refere a encargos, 13º salário, férias
e PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador.
O FUNDESTEC – Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-DesportivoTecnológico, foi instituído pelo Decreto nº 1.831 de 27 de junho de 2013, para viabilizar
investimentos necessários em Tecnologia do Estado, em 2020 o valor arrecadado foi de
R$ 13.322.977,61 (treze milhões trezentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e sete
reais e sessenta e um centavos), e foi repassado apenas R$ 11.523.948,73 (onze milhões
quinhentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos),
86% (por cento) do direito a receber da MTI.
Foram realizadas compensações Tributárias referente a créditos constituídos em
períodos anteriores, no valor total de R$ 114.144,38 (cento e quatorze mil, cento e quarenta
e quatro reais e trinta e oito centavos).
Pagamento em parcela única da renegociação da dívida com o credor Oracle no valor
de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), o que trouxe uma economia de
aproximadamente de 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) em relação a juros, custas
e honorários.
Por fim, em cumprimento ao Decreto 710 de 16 de novembro de 2020 –
Encerramento do Exercício, foram Inscritos em Restos a Pagar, o valor total de R$
45.615,79 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e setenta e nove centavos), as
demais despesas correntes e obrigatórias foram devidamente pagas no exercício de 2020.
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INTERCÂMBIO MTI
A MTI, por meio de seu corpo técnico de profissionais, realizou inúmeras
palestras, capacitações e recebeu visitas técnicas com o intuito de divulgar não somente o
trabalho da empresa, como a área de tecnologia e suas possibilidades. O objetivo foi
fortalecer a imagem institucional da empresa, bem como as relações junto aos clientes e à
sociedade.
As palestras, capacitações e visitas técnicas realizadas in loco na MTI
tiveram como público as instituições de tecnologia de outros estados e servidores de outros
órgãos públicos – além de estudantes que puderam visitar a empresa como complemento
didático-pedagógico de disciplinas teórico-práticas específicas dos cursos técnicos na área
de tecnologia. Dentre as principais ações de intercâmbio promovidas pela MTI em 2020
destacam-se:

MTI apresenta tecnologia do Nota MT aos
representantes do Shopping Estação
O objetivo foi mostrar as características gerais do
programa, criado para estimular o cidadão a
solicitar o CPF na nota fiscal, e toda a tecnologia
envolvida, a fim de discutir uma eventual parceria
para o desenvolvimento e utilização do sistema
semelhante por parte do shopping.
MTI debate soluções tecnológicas para auxiliar a
Saúde no atendimento de pacientes
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) se reuniu com representantes da
Secretaria de Estado de Saúde (SES), Vigilância
Sanitária, faculdades de Medicina de Mato Grosso e
empresas de tecnologia para debater maneiras para
facilitar os atendimentos on-line e não presencial
durante a pandemia do corona vírus (COVID-19).
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MTI participa de encontro do Grupo de
Transformação Digital dos Estados e Distrito
Federal
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) participou do 4º encontro do
Grupo de Transformação Digital dos Estados e
Distrito Federal (GTD), realizado em Brasília (DF).
Durante o encontro foram apresentadas propostas
para transformar a vida dos cidadãos por meio da
tecnologia.
Colaboradores da MTI participam da maior
competição de inovação em tecnologia jurídica do
mundo
Colaboradores da Empresa Mato-grossenses de
Tecnologia da Informação (MTI) participaram do
Global Legal Hackathon, a maior competição de
inovação em tecnologia jurídica do mundo. Durante
uma maratona de 54 horas, profissionais do direito,
designers, empreendedores e desenvolvedores se
uniram simultaneamente em 50 cidades, de 24 países,
para criar soluções para melhorar o acesso à Justiça.
MTI coordena debate sobre banco de dados em
conjunto com outros estados
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) coordenou os debates sobre
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
durante o 20º Fórum de Governadores da Amazônia
Legal, realizado em Belém, Pará. Durante o
encontro foram debatidos a integração de sistemas,
banco de dados e governança em TIC.
MTI e Energisa debatem sobre estruturação da fibra
óptica para órgãos públicos da Capital
Representantes da Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação (MTI) se reuniram com a
Energisa e a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão (Seplag) para debater sobre a estruturação da
fibra óptica para órgãos públicos da Capital.
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Diretoria apresenta
quadrimestrais da MTI

resultados

e

metas

A diretoria da Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação (MTI) apresentou,
durante reunião com todos os colaboradores da
empresa na quarta-feira (19.02), um balanço dos
resultados obtidos ao longo de 2019 e as metas
previstas para o primeiro quadrimestre deste ano.
MTI participa de campanha para arrecadar roupas
e sapatos em prol de bazar beneficente
O bazar será realizado no mês de março, mas a
primeira-dama já iniciou os preparativos para
arrecadação. O objetivo é que todas as peças
arrecadadas possam ser vendidas durante o bazar, por
valores acessíveis, e todo o valor obtido seja destinado
para ajudar um projeto social ainda a ser definido.
Analistas da MTI palestram sobre inovação e
práticas para melhorar processos e resultados
As palestras fIzeram parte da primeira edição do
Café Tech Itinerante, realizada nesta quarta-feira
(12.02), na sede da Sefaz. O Café Tech Itinerante é
um desdobramento do Café Tech, iniciativa criada
pela Unidade de Gestão Estratégica de Inovação da
MTI para difundir a cultura da inovação entre os
colaboradores da sede da empresa. Nesse novo
formato, porém, o evento acontece em outros órgãos
públicos.
MTI e Detran discutem projetos de tecnologia para
melhorar prestação de serviços
O objetivo foi dar continuidade ao trabalho de
modernização e melhoria do sistema de informática do
órgão de trânsito, a fim de prestar um melhor serviço
ao cidadão mato-grossense. Somente no ano passado,
52 projetos de software foram implementados pela MTI
no DetranNet
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MTI integra grupo de trabalho vencedor de
premiação internacional
O GTD.Gov: Grupo de Transformação Digital em
Governo foi eleito o vencedor do “Prêmio Global
para Serviços Públicos – Time do Ano”, promovido
pela Apolitical, do Reino Unido. O grupo foi o único
projeto da América Latina finalista na premiação
mundial na categoria “Digitalização de Serviços
Públicos”. A Empresa Mato-grossense de Tecnologia
da Informação (MTI) é uma das instituições que
fazem parte deste grupo, com a participação do vicepresidente Cleberson Gomes e dos analistas de TI
Sandro Brandão, Ideraldo Bonafé e Sócrates Barros.
Analista da MTI palestra em evento online voltado
para monitoramento e infraestrutura
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) participa do Unirede Tech Talks,
evento online para debater sobre monitoramento e
infraestrutura. O evento será realizado às 18h desta
quinta-feira (02.04) e contará com palestra da analista
da MTI, Patrícia Ladislau. As inscrições são gratuitas.
MTI oferece capacitação online das ferramentas
do Google para servidores e funcionários públicos
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) oferece uma capacitação online
para ferramentas da MTI G-Suite para servidores e
funcionários públicos de Mato Grosso. A oficina será
realizada em parceria com a RW3 Tecnologia.
Para participar da oficina, os interessados precisam
utilizar o seu e-mail funcional e responder o
questionário deste link. O restante das informações
será enviada por e-mail.
MTI debate projetos em conjunto com Procon para
facilitar atendimento virtual ao cidadão
O diretor presidente da Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação (MTI), Antônio Marcos de
Oliveira, se reuniu com Edmundo Taques, Secretário
Adjunto de Proteção e Defesa dos Direitos do
Consumidor (Procon-MT), para debater sobre projetos
e parcerias visando a transformação digital dos
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serviços do Procon-MT. O objetivo é ampliar e facilitar
plataformas de atendimento virtual aos cidadãos.
MTI e Detran debatem parcerias e melhorias do
sistema de gestão de Trânsito de MT
O diretor presidente da Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação (MTI), Antônio Marcos
de Oliveira, se reuniu com Gustavo Reis Lobo de
Vasconcelos, presidente do Departamento Estadual
de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), para
debater sobre melhorias no sistema de gestão de
trânsito no Estado (DetranNet), além de outras
parcerias e soluções tecnológicas com o
departamento.

MTI realiza web conferência sobre processos de
parceria estratégica
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) realiza a web conferência – Diálogo
Público Virtual: apresentação do processo de
celebração de parcerias estratégicas nesta quinta-feira
(21.05), às 14h horário de Cuiabá (15h horário de
Brasília).

Tech Talk debate cultura de software com
engenheiro da Spotify
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) realiza Tech Talk sobre a cultura
de engenharia de software com engenheiro da
Spotify, uma das empresas mais disruptivas do
mercado atual, na Suécia. A terceira edição do
evento online será realizada nesta quarta-feira
(27.05), às 15h de Cuiabá.
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MTI realiza evento online para debater sobre
chamamento público para seleção de parceiro de
negócios
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) realizará um Diálogo Público, evento
organizado para debater o processo de parceria e
modelagem de negócio para escolha de parceiro
estratégico. O Diálogo Público desta edição visa firmar
uma parceria para o provimento de um sistema de gestão
integrada (GRP). O evento será realizado na próxima
quarta-feira (15.07), às 14h, horário de Mato Grosso
(15h de Brasília).
MTI e TCE debatem soluções tecnológicas para a
Telemedicina do Estado
Nesta terça-feira (07.07), o diretor presidente da
MTI, Antônio Marcos, recebeu o secretário
executivo do TCE-MT, Mateus Dias Marçal, para
debater soluções tecnológicas, modelos de parceria
e investimentos em saúde e telemedicina. Durante o
encontro os participantes ainda debateram sobre
teletrabalho durante a pandemia.

Analista da MTI palestra em evento virtual para
startup’s do Centro-Oeste
Os Governos Digitais e a importância de se debater a
inovação serão aspectos abordados durante a palestra
da analista da Empresa Mato-grossense de Tecnologia
da Informação (MTI), Janine Ulrich, nesta quarta-feira
(01.07), às 19h, durante o “Startup On”, primeiro
encontro de startup’s do Centro-Oeste.
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Grupo de estudos vai debater Inteligência
Artificial nos serviços públicos de MT
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) vai criar um grupo de estudos
para debater melhores formas de utilizar recursos
de Inteligência Artificial (AI) nos serviços públicos
oferecidos em Mato Grosso.
Case de sucesso da MTI é apresentado em webinar
da ABEPTIC
Nesta segunda-feira (08.06), a convite da associação, a
MTI participou do Webinar Market Place Abep, no
rumo da Trasnformação Digital. A MTI realizou uma
apresentação online para os associados da ABEPTIC
sobre a Plataforma de Transformação Digital para
Governos, benefícios, entrega de serviços digitais ao
cidadão com autenticação eletrônica de forma fácil,
rápida, barata e segura no celular, computador ou
tablete.
Série debate “Machine Learning” no contexto de
Governo
A 10ª edição do Café Tech iniciará um ciclo de
debates para discutir “machine Learning” no
contexto de governos digitais. O primeiro encontro
virtual dessa série debaterá sobre Sistemas de
Recomendação. O evento será realizado às 15h desta
quarta-feira (10.06).
Empresas de vários estados do Brasil debatem
parcerias com a MTI
Empresas de vários estados do Brasil participaram do
Diálogo Público online promovido pela Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação (MTI) para
debater a seleção de parceria estratégica e modelagem
de negócio. O objetivo da MTI é realizar uma nova
parceria para o desenvolvimento de um sistema de
gestão integrado-GRP.
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Evento debate inteligência artificial na
fiscalização de estabelecimentos comerciais
O Café Tech é uma iniciativa criada pela Empresa
Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI)
para disseminar a cultura da inovação entre os
colaboradores da empresa. A edição realizada nesta
quarta-feira (22.07) é continuação da série de
debates sobre “machine learning”, um subcampo da
Engenharia e da ciência da computação que estuda
algoritmos, padrões e teorias do aprendizado
computacional em inteligência artificial.
MTI compõe Grupo de Trabalho para melhoria na
prestação de contas do Executivo
A fim de tornar eficiente e simplificado o envio das
cargas pelos jurisdicionados da administração pública
de Mato Grosso, o projeto terá por intuito propor
adequações do Sistema de Auditoria Pública
Informatizada de Contas (Aplic), do Sistema de
Aquisições Governamentais (Siag), e do Sistema
Estadual de Administração de Pessoas (Seap).
MTI realiza evento on-line para debater boas
práticas e gestão de tempo
Um dos maiores desafios dos trabalhadores e
gestores públicos está na conciliação do tempo e das
rotinas diárias. Saber gerir e organizar as
atividades é fundamental para o bom desempenho.
Para aprofundar o debate sobre esta questão, a
Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) realizou, nesta quarta-feira
(26.08), a 4ª edição do MTI Tech Talk, com
palestras do diretor de TI do StepU, Orlando Junior,
e o professor e consultor empresarial, Coltri Junior.
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Evento online apresenta Comunicação Não Violenta
para resolução de conflitos
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) realiza a 5ª edição do MTI Tech
Talk, para debater sobre Comunicação Não Violenta e
seu poder na resolução de conflitos. O evento online
será realizado no próximo dia 28 de setembro, às
15h30, com a psicóloga e especialista em
produtividade, Viviane Kerhkoff.
Tech Talk debate sistema de controle e gestão
visual e organização empresarial
Focada em elevar ainda mais a produtividade e a
gestão das atividades, a Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação (MTI) realiza a 6ª edição
do MTI Tech Talk para debater sobre a ferramenta
Kanban, um sistema de controle e gestão de estoque,
também conhecido como gestão visual. O evento
online será realizado às 09h (horário de Cuiabá) do
próximo dia 09 de outubro.
Daniel Matos, analista de sistemas e gerente de
projetos da Datainfo Soluções em TI, irá realizar a
palestra “Kanban: Comece na próxima segundafeira!” para colaboradores e parceiros da MTI.
Diretoria da MTI debate investimentos em
tecnologia com a Jucemat
A Diretoria da Empresa Mato-grossense de Tecnologia
da Informação (MTI) se reuniu com a Junta Comercial
de Mato Grosso (Jucemat) para debater sobre
investimentos tecnológicos para o órgão. A expectativa
é cada vez mais serviços digitais possam ser entregues
ao público.
Na tarde desta terça-feira (29.09), o diretor presidente
da MTI, Antônio Marcos de Oliveira, e o vice-diretor
presidente, Cleberson Gomes, receberam, na sede da
MTI, a presidente da Jucemat, Gercimira Ramos
Moreira Rezende.
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MTI debate novas soluções tecnológicas com Sedec
A diretoria da Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação (MTI) se reuniu com a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico de Mato Grosso (Sedec) para debater
sobre novas parcerias e soluções tecnológicas com o
objetivo de fortalecer o turismo e as áreas
estratégicas do Estado.
Tech Talk debate metodologia ágil para gestão e
planejamento de projetos
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) realiza a sétima edição do MTI Tech
Talk para debater uma metodologia ágil para gestão e
planejamento de projetos de software, o Scrum. O
evento online será realizado às 16h (horário de Cuiabá)
da próxima segunda-feira (26.10).
Erodiane Silva, manager agile da MJV Technology &
Innovation (MJV), irá palestrar sobre agilidade e
gestão com SCRUM na prática. SCRUM é um
framework para desenvolver, entregar e manter
produtos, dentro do qual pessoas podem tratar e
resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto
produtiva e criativamente entregam produtos com o
mais alto valor possível.

MTI realiza debate sobre governança e gestão de
dados governamentais
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) realiza a 11ª edição do Café Tech
para debater governança e gestão de dados
governamentais. O evento online será realizado às
15h (horário de Cuiabá), na próxima segunda-feira
(30.11).
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MTI debate soluções e inovações com a Secretaria de
Estado de Fazenda
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) realiza a 12ª edição do Café Tech
para debater soluções e inovações com a Secretaria de
Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT). O
evento online será realizado às 15h (horário de
Cuiabá), na próxima quinta-feira (17.12).

MTI faz balanço das atividades de 2020 e projeta
futuro da empresa
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) realiza, nos próximos dias 14 e 15
de dezembro, o MTI Meeting 2020 para apresentar
um balanço das atividades do último ano e debater os
projetos para 2021. O evento será realizado no
auditório da Controladoria Geral do Estado (CGE) e
contará com a participação do governador Mauro
Mendes, secretários de Estado e parceiros
estratégicos da empresa.
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MTI EM AÇÃO
Norteada pela diretriz de evidenciar toda sua capacidade técnica e viabilidade, a MTI
desenvolveu e implementou relevantes projetos de software e infraestrutura ao longo de
2020, que auxiliaram sobremaneira diversos órgãos da administração pública a ganhar
celeridade, transparência e maior eficiência na prestação de serviços, na utilização de
sistemas e no andamento de processos.
Além disso, a MTI melhorou inúmeros processos internos, iniciativa que possibilitou
maior presteza dos colaboradores em sua atuação dentro da empresa. Dentre as principais
ações promovidas pela MTI em 2020 destacam-se, principalmente, as que se seguem:

MTI implementa 52 projetos de software e
promove melhorias no sistema do Detran
As ações fazem parte do termo de compromisso
assinado entre a MTI e o Detran no início do ano
passado, para modernizar o sistema do órgão de
trânsito e, por consequência, prestar um serviço
de melhor qualidade ao cidadão mato-grossense.
Serviços disponíveis no MT Cidadão registram
quase 4 milhões de acessos
O aplicativo MT Cidadão, desenvolvido pela
Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI), registrou quase 4 milhões de
acessos aos serviços disponíveis somente neste
ano de 2019. O aplicativo foi criado para
aproximar o Poder Público da sociedade e
facilitar o acesso do cidadão aos serviços
públicos, com transparência e de forma prática e
rápida.

Página 127 de 135

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 36133036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MTI disponibiliza 3 mil contas da Google à
Polícia Militar do Rio de Janeiro
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) disponibilizou três mil contas
de e-mail da Google para a Polícia Militar do Rio
de Janeiro (RJ). O serviço entregue é fruto da
primeira parceria estratégica firmada entre a MTI
e a RW3 Tecnologia, parceira da Google no
Brasil, com base na Lei das Estatais (n°
13.303/2016).
MTI adequa sistema do Detran para adesão ao
novo modelo de placas padrão Mercosul
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) realizou todas as adequações
tecnológicas necessárias no sistema do
Departamento de Trânsito de Mato Grosso
(Detran) para que o órgão possa aderir à
implantação do novo modelo de Placas de
Identificação Veicular (PIV) padrão Mercosul.
MTI desenvolve aplicativo para facilitar a vida
da família do campo
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI), em parceria com a Empresa
Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e
Extensão Rural (Empaer), iniciou o
desenvolvimento de um aplicativo que irá facilitar
a vida da família rural. Por meio do app, os
pequenos produtores poderão requisitar uma
série de serviços e ter um canal direto com os
técnicos da Empaer.
MTI viabiliza antivírus gratuito para todas
unidades de saúde do Estado durante
pandemia
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) viabilizou licenças gratuitas,
por 6 meses, para todas as unidades de saúde do
Estado, sejam privadas ou públicas. As licenças
foram concedidas pela empresa Kaspersky Lab,
parceira da MTI em Mato Grosso, e serão
utilizadas para auxiliar as unidades durante a
pandemia do coronavírus (Covid-19).
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MTI desenvolve plataforma digital para
videoaulas para os alunos da rede estadual
durante isolamento social
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) criou uma plataforma digital
para videoaulas e conteúdos não presenciais para
alunos da rede estadual durante o período de
isolamento social. A Secretaria de Estado de
Educação (Seduc) já começou a disponibilizar os
conteúdos na plataforma Aprendizagem
Conectada.
MTI disponibiliza web aulas sobre ferramentas
de teletrabalho para servidores de MT
A MTI GSuite já está disponível aos servidores
desde o mês de março, quando o Governo do
Estado de Mato Grosso decretou uma série de
medidas emergenciais para conter a pandemia,
entre elas, alterações no expediente e a inclusão
de regimes diferenciados como home office ou
teletrabalho.
Presidente da MTI se reúne com secretário de
Estado de Segurança Pública para debater
projetos
O diretor presidente da Empresa Mato-grossense
de Tecnologia da Informação (MTI), Antônio
Marcos de Oliveira, se reuniu com o secretário de
Estado de Segurança Pública (Sesp), Alexandre
Bustamante, para debater sobre segurança da
informação, projetos, parcerias e a busca por um
Governo cada vez mais digital.
Detran e MTI homologam parceria para
investimentos no sistema de gestão de trânsito
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato
Grosso (Detran-MT) e a Empresa Mato-grossense
de Tecnologia da Informação (MTI)
homologaram um contrato de parceria que prevê
um investimento de R$ 3,5 milhões em melhorias
na prestação de serviços, infraestrutura e
atualização do DetranNet, sistema de gestão de
trânsito no Estado.
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APP desenvolvido pela MTI ajuda consumidor
a encontrar melhor oferta entre 11 milhões de
itens
Quer saber o melhor preço de um produto sem
sair de casa? Com o Menor Preço do Programa
Nota MT o consumidor pode pesquisar por mais
de 11,5 milhões de itens diferentes e encontrar a
melhor oferta. O serviço pode ser acessado por
dispositivos móveis, pelo aplicativo, ou no
site www.nota.mt.gov.br.
MTI identifica oportunidades de melhorias e
inicia plano de ação da empresa
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) colocou em prática um plano
de ação de gestão e oportunidades da instituição.
Essa implementação faz parte do processo de
autoavaliação de gestão, que visa aperfeiçoar as
práticas de gestão e governança e,
consequentemente, melhorar a entrega de serviços
e produtos aos cidadãos. Esta ação também
integra o Plano Estratégico da Empresa.

Detran e MTI reforçam parceria para melhorias
no sistema de gestão de trânsito
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato
Grosso (Detran-MT) e a Empresa Mato-grossense
de Tecnologia da Informação (MTI) assinaram,
esta semana, um contrato de parceria para
atualização tecnológica do DetranNet, sistema de
gestão de trânsito utilizado pelo Detran-MT para
a prestação de serviços a população.
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Sistema de Gestão de Atividades vai monitorar
desempenho organizacional do Governo
Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE),
que circula nesta quinta-feira (03.09), o Decreto
n° 612/2020 que institui a obrigatoriedade do uso
do Sistema de Gestão de Atividades (GAT) nos
órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.
Trata-se de uma ferramenta informatizada de uso
interno, que objetiva propiciar mecanismos mais
eficazes para a distribuição das demandas de
Governo entre os níveis hierárquicos, bem como
para o monitoramento das atividades e do
desempenho organizacional.
MTI apresenta catálogo de serviços ao
Ministério Público
Visando firmar uma parceria institucional com o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(MPMT) e ofertar serviços e soluções
tecnológicas eficientes e integradoras, a Empresa
Mato-grossense de Tecnologia da Informação
(MTI) apresentou um catálogo de produtos à
Subprocuradoria-geral de Justiça Administrativa,
na tarde desta quarta-feira (16).
Prova teórica para habilitação será 100%
digital em Mato Grosso
A prova teórica para habilitação será totalmente
digital em Mato Grosso. O exame ainda
contará com identificação biométrica do
candidato e examinador da prova. A novidade,
que pretende dar ainda mais agilidade e
transparência a todo o processo, é fruto de uma
parceria firmada entre a Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação (MTI) e
o Departamento Estadual de Trânsito de Mato
Grosso (Detran-MT).
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Empaer lança primeira versão de aplicativo
dedicado ao produtor rural
A Empresa Mato-grossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão Rural (Empaer) lançou a
primeira versão do aplicativo desenvolvido para
os produtores rurais.Essa versão é de uso
exclusivo interno para coletar dados dos
produtores rurais. A Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação (MTI) é a responsável
pela criação do App.
Pais podem acompanhar notas e frequência
escolar dos alunos pelo App
A partir de agora, pais e responsáveis pelos
estudantes da rede estadual de educação de Mato
Grosso podem acompanhar as notas e a
frequência escolar dos alunos diretamente em
seus aparelhos de celular, pelo aplicativo MT
Cidadão. O app ainda permite que os
responsáveis tenham acesso a todo calendário
escolar. A atualização mais recente do app MT
Cidadão incluiu a seção Minha Escola para
facilitar o acompanhamento da vida acadêmica
dos estudantes da rede pública estadual. A seção
fica disponível apenas para os responsáveis de
alunos matriculados nas escolas estaduais.
Em Parceria com MTI, Procon vai facilitar
serviço ao consumidor pela internet
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação (MTI) e a Secretaria Adjunta de
Proteção e Defesa dos Direitos do
Consumidor Procon/MT firmaram uma parceria
para executar a proposta de Transformação
Digital do órgão estadual. Com investimento de
mais de R$ 2 mi, o projeto vai ter mudar a forma
como o consumidor se relaciona com o Procon,
dando mais celeridade e transparência aos
processos e alcançando o estado todo.

Página 132 de 135

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 36133036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE
SOCIAL
Pensando sempre no bem-estar de seus colaboradores, a MTI sempre busca
proporcionar condições adequadas para realização de um trabalho para otimização do
potencial humano. Relatamos abaixo algumas ações específicas visando a qualidade do
ambiente organizacional e que ajudem no desenvolvimento de todos:

Funcionárias da MTI celebram Dia da Mulher
participando de oficina e minicursos
Os eventos fizeram parte da Semana da Mulher,
organizados pela Gerência de Desenvolvimento e
Desempenho (GDES) e pela Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (Cipa). A semana também
contou com outros serviços disponíveis como
manicures, pedicures, spa para os pés, além da
realização de sorteios e brindes.
Funcionárias da MTI celebram Dia da Mulher
participando de oficina e minicursos
Os eventos fizeram parte da Semana da Mulher,
organizados pela Gerência de Desenvolvimento e
Desempenho (GDES) e pela Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (Cipa). A semana também
contou com outros serviços disponíveis como
manicures, pedicures, spa para os pés, além da
realização de sorteios e brindes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2020 revelou-se um grande desafio para os gestores públicos,
considerando a pandemia que ainda assola nosso País. Mesmo com as adversidades foi
possível iniciarmos novas práticas de gestão ou mesmo reiniciar em alguns casos (gestão
por indicadores, avaliação da gestão, gestão de riscos, dentre outros). Com o trabalho
alinhado entre a Diretoria da MTI e o Governo foi possível implementar ações importantes
para melhor eficiência da Empresa, além da manutenção da infraestrutura corporativa de
TI do Governo.
Foi através da crise que também tivemos que acelerar novas formas de trabalho e
ao mesmo tempo estruturarmos novas formas de controle e gestão nas equipes.
O detalhamento deste relatório revelou o volume de soluções de TI atualmente
mantidos pela equipe da MTI, além de novas soluções, melhorias de soluções
implementadas em 2020.
Para 2021 temos uma grande expectativa para implementar muitas ações de relevo
para nosso governo, clientes e sociedade.
A MTI ratifica seu compromisso de ser uma Empresa pública provedora de
inteligência, serviços e soluções tecnológicas eficientes e integradoras, contribuindo para
a transformação da Administração Pública e melhoria de vida do cidadão. Mais uma vez,
os agradecimentos a todos os colaborares, empregados públicos, parceiros, fornecedores
e a equipe de Governo e dizer que JUNTOS e ENGAJADOS entregaremos ainda mais no
próximo ano.

Antônio Marcos Silva de Oliveira
Diretor-Presidente da MTI
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Relatório Integrado – 2021
Ações – janeiro de 2020 a dezembro de 2020

Cuiabá/MT, Março de 2021.

Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação.
Centro Político Administrativo
Palácio Paiaguás, Rua C, S/N
Cuiabá/MT CEP 78.050 – 970

Antônio Marcos Silva de Oliveira
Diretor-Presidente

Cleberson Antonio Sávio Gomes
Diretor Vice-Presidente

Cirano Soares de Campos
Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação

Cesar Fernando Berriel Vidotto
Diretor Administrativo
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