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A proposta é atuar com um ciclo de uma iterações 
que se repetirão anualmente, propiciando melhoria 
contínua em todo o processo. Cada ciclo é composto 
pelas seguintes fases:

[INTRODUÇÃO]

Em 2017, ocorreram a criação da Secretaria 
Municipal de Inovação e Tecnologia e a publicação 

do Decreto 57.653/2017, que instituiu a Política 
Municipal de Governança de TIC, cujo maior objetivo 

é a elevação da maturidade no uso da tecnologia na 

Prefeitura como um todo.
Para chegar a esse resultado, é fundamental haver 
sinergia entre os diversos órgãos e entidades 
que compõe a Administração Municipal Direta e 
Indireta. Assim, a Política de Governança atualizou 

o Sistema Municipal de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (SMTIC). Enquanto a maior parte 
dos órgãos e entidades atuam nesse sistema como 

Órgãos Setoriais, a Secretaria Municipal de Inovação 
e Tecnologia, representada por sua Coordenadoria 
de Gestão da Tecnologia da Informação e 
Comunicação, no papel de coordenadora da 

execução da política, atua como o Órgão Central.
Ainda em 2017, iniciando o ciclo de melhoria 

contínua com a fase de planejamento, o Órgão 

Central publicou o primeiro Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) da 
história, que contemplou a Prefeitura de São Paulo 
como um todo. Esse documento lista o que precisa 
ser melhorado nas diversas disciplinas abrangidas 
pela gestão da Tecnologia da Informação, com 
metas anuais para o quadriênio 2017-2020 
baseadas em indicadores que permitem o devido 
acompanhamento.

Os Órgãos Setoriais devem elaborar anualmente 

seus Planos Setoriais com iniciativas a serem 
executadas no ano seguinte, destacando aquelas 
relacionadas ao atingimento das metas definidas 
nos Plano Estratégico de TIC e Plano de Metas da 
Administração.Por sua vez, também anualmente, 

o Órgão Central elabora o Plano Geral, listando: 
iniciativas centrais que executará na coordenação da 

Política de Governança, iniciativas transversais que 
executará para apoiar e beneficiar diversos Órgãos 
Setoriais e as iniciativas setoriais que, planejadas 
pelos demais órgãos, serão acompanhadas pelo 
próprio Órgão Central.

Ao longo de 2019, os órgãos executarão as iniciativas 
que planejaram. Elas serão acompanhadas por 

meio do Diagnóstico de TIC, do sistema FATIMA e 

em visitas técnicas, tudo disponibilizado no Portal 
de Tecnologia da Cidade de São Paulo. Assim, será 

possível checar se os resultados estão de fato sendo 

produzidos e ajustar o que for necessário nos Planos 
ainda em 2019.
A análise do que foi possível concretizar e do que 
não foi servirá de base para o próximo ciclo, que 
iniciará com o planejamento para 2020. Ano a ano, 
este processo se repetirá.

O que já foi feito e o que está por vir, quando se fala da Política de 
Governança de TIC da PMSP?

PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO

AJUSTESCHECAGEM



Página: 5 Plano Diretor Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação

       tecnologia.prefeitura.sp.gov.br/

Os seguintes instrumentos também foram criados e são 
mantidos pelo Órgão Central a fim de apoiar os Órgãos 
Setoriais:

Os desafios para quem trabalha com tecnologia 
na Prefeitura de São Paulo são muitos.  Ao mesmo 
tempo em que a tecnologia já é percebida pela 
sociedade como indispensável ainda é difícil 
demonstrar o impacto direto do investimento nesta 
área à população. 

Um ponto de referência para os profissionais de TI da Prefeitura obterem informações 

pertinentes ao seu trabalho (tecnologia.prefeitura.sp.gov.br). Plano Estratégico, resultados dos 

diagnósticos, registros dos fóruns, orientações técnicas e o que mais for associado à Política 

de Governança de TIC, podem ser encontrados no portal.

Um espaço de troca e construção de conhecimentos entre os órgãos que compõem o Sistema 
Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura com o intuito de 

propriciar o contato entre os servidores da área de tecnologia, tendo como extensão o fórum 

virtual disponível no Portal da Governança.

Estudos técnicos que auxiliam as ações das lideranças de TI por recomendações e sugestões. 

Uma forma de apoiar as ações que estão por vir, respondendo à dúvidas como, “o que é 

importante saber para contratar serviços na nuvem?” ou “como calcular o que vale mais a pena: 

comprar ou alugar computadores?”. Até o momento, existem quinze orientações técnicas já 

aprovadas pelo Conselho Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação (CMTIC). 

As Orientações Técnicas também estão no Portal de Governança.

PORTAL DE GOVERNANÇA 

FÓRUNS TÉCNICOS

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Ao organizar e conectar os esforços das áreas de TI 
dos diversos órgãos setoriais, espera-se transformar 
esse cenário, viabilizar a transformação digital e, 
com isso, contribuir para fazer de São Paulo uma 
cidade cada vez melhor para os seus cidadãos.



Como checar 
o trabalho? 
E o que falta 
fazer?

É 
possível 
ajustar a forma 
de trabalho e  
melhorar de um 
ano para o outro?

Para tanto, é essencial avaliar de maneira objetiva e 
sem paixão os erros e acertos identificados na 
checagem e comparar com o que foi planejado. Os 
ajustes necessários podem ser feitos tanto no próprio 
ano, por meio de repactuação dos planos setoriais ou 
geral, quanto no planejamento para o ano seguinte.

Sempre é possível melhorar!

Por que
planejamos?
Para definirmos onde queremos chegar 
e quais caminhos vamos usar.
O planejamento de TIC tem 3 fases:
                I. O Plano Estratégico, ou PETIC, foi 
publicado em 2017 e definiu diretrizes 
para a gestão de TIC na Prefeitura de 
São Paulo até 2020.
    II. Os Órgãos Setoriais planejam 
anualmente iniciativas de gestão por 
meio dos Planos Setoriais, os PDSTICs.
   III. O Órgão Central os apoia 
anualmente com iniciativas 
transversais por meio do Plano Geral, o 
PDGTIC.

[QUADRO-RESUMO]
A Política de Governança
de TIC na Prefeitura
de São Paulo
 

A checagem deve ser mais do que um marco ao final da 
execução, deve ser contínua. Para tanto, além do 
Diagnóstico de TIC realizado anualmente a fim de 
obter um status da TIC na Prefeitura, os Órgãos 
Setoriais contam ainda com a Escala de Maturidade 
para identificar próximos passos que devem ser 
tomados e com um monitoramento periódico da 
equipe do Órgão Central.

CICLO 
DE ETAPAS 
DO PLANOPE

C A

A fase de execução é a etapa onde a 
teoria se transforma em resultados 
concretos. Para auxiliar nesta etapa, 
foram criadas as Orientações 
Técnicas, Fóruns Técnicos e Portal de 
Governança, instrumentos que 
viabilizam a padronização e 
compartilhamento de boas práticas

Como executar
apesar das 
di�culdades?

PE
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C A
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Até 2020, temos avançado nos níveis de 

maturidade dos órgãos do Sistema 

Municipal de Tecnologia da Informação 

e Comunicação, preparando-nos para 

implementar um modelo de 

maturidade de alto nível e 

estabelecendo as bases para a 

construção de uma Cidade Inteligente 

calcada na tecnologia e digitalização 

de serviços.

Onde  queremos
chegar?

govit.prefeitura.sp.gov.br/

1
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[SOBRE O PLANO DIRETOR GERAL]
O Plano Diretor Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação é  um dos Instrumentos de 
Governança previstos no Decreto nº 57.653, de 07 de abril de 2017. Elaborado pelo Órgão Central do 
Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação, tem os seguintes objetivos:

a)  acompanhar a evolução da maturidade 
dos órgãos setoriais do SMTIC;

b) definir metas e objetivos a serem 
alcançados no período, além de determinar 
a forma de atendimento e explicitar seus 
impactos na Administração Pública Municipal; 

c)  elencar ações e projetos de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 
desenvolvidos pela Administração 
Pública Municipal no seu ano de exercício.

Este documento está dividido 
em três partes: 

I.  Relatório do Plano Geral de 2018: 
detalhando quais metas foram atingidas;

II.  Escala de maturidade: relatório 

com o atual nível dos órgãos da Prefeitura em 

relação à gestão de TIC;

III. Iniciativas para 2019: planejamento 

do Órgão Central que considera e complementa 

os Planos Setoriais, com as respectivas metas do 

Plano Estratégico.
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Relatório do Plano Geral de 2018
O Plano Diretor Geral de Tecnologia da Informação e 

Comunicação de 2018 foi organizado em 4 (quatro) 

critérios. Esta seção demonstrará os resultados 

alcançados e as dificuldades encontradas.

013 – Das Diretrizes Básicas de 

Segurança da Informação; 

014 – Adequação do espaço físico de 

trabalho de TIC; e 

015 – Adequação da equipe de TIC. 

Desse modo, totalizou-se 15 orientações 

publicadas no Portal da Governança.

Iniciativa 1.4–   Viabilizar a nomeação 
e descentralização de Analistas de 
Planejamento e Desenvolvimento 
Organizacional - APDO-TIC
No segundo semestre de 2018 foram 

nomeados 10 (dez) novos Analistas. 

Atualmente, temos 13 Setoriais com 

APDOs-TIC alocados, o que representa 

19% do total. São eles: SEL, SEHAB, SVMA, 

SMIT, SMS, PGM, SF, CGM, SG, SMSUB, 

SME, SMT e SMPED. 

Iniciativa 1.5 –       Realizar pesquisas de nível 
de satisfação
As pesquisas “Satisfação no ambiente de 
trabalho” e “O valor da Tecnologia” foram 

realizadas em fevereiro de 2019 e abril de 

2019 respectivamente. A primeira, cujo 

público alvo foi os servidores que atuam 

[CRITÉRIO 1] — Iniciativas para metas 

dependentes do Órgão Central

Iniciativa 1.1 –     Apoiar os Órgãos Setoriais 
na elaboração e acompanhamento de 
seus Planos Diretores Setorias de TIC, 
disponibilizando ferramenta e suporte
Até o final de 2018, 96% dos órgãos setoriais 

elaboraram e apontaram a execução dos 

respectivos planos setoriais na FATIMA.

Iniciativa 1.2 –         Acompanhar a evolução dos 
Órgãos Setoriais na Escala de Maturidade
Foi desenvolvido o módulo de escala de 

maturidade na versão 1.3 da FATIMA e 52% 

dos órgãos setoriais do SMTIC atingiram 

no mínimo a série D da escala. Com o 

novo módulo, os órgãos setoriais podem 

acompanhar sua posição no ranking e saber 

quais os próximos passos para evoluir.

Iniciativa 1.3 –            Publicar ou revisar 
Orientações Técnicas
Em dezembro de 2018 foram aprovadas e 

posteriormente publicadas as orientações 

técnicas:

012 - Diretrizes para contratos de 

sustentação de TIC e similares; 
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nas equipes de TIC dos órgãos setoriais 

teve uma quantidade considerável de 

respondentes, sendo possível realizar 

análises das informações coletadas. O 

relatório completo dessa pesquisa está 

disponível no Portal tecnologia.prefeitura.

sp.gov.br. 

Por outro lado, a segunda pesquisa, cujo 

público alvo foi coordenadores e líderes das 

outras áreas dos órgãos setoriais, exceto 

os líderes das áreas de TIC, teve um número 

baixo de respondentes inviabilizando 

análise das informações coletadas.

Iniciativa 2.3–       Renovar e atualizar a 
Infraestrutura
Durante o ano de 2018, os links das 

32 (trinta e duas) subprefeituras que 

possuíam capacidade média de 4Mbps 

foram substituídos por links de 50Mbps 

por meio de Termo de Ajustamento de 

Conduta assinado entre a empresa Vivo 

e Prefeitura. Em seguida o órgão central 

atuou na proposta de reestruturação da 

rede física interna das 32 subprefeituras 

com a execução dos trabalhos previstos 

para 2019.

Durante o ano de 2018 fora doados para 

diversos órgãos setoriais os seguintes 

equipamentos:

222 Scanners de mesa ;

222 Mesas digitalizadoras;

16 Multifuncionais;

329 Desktops;

73 “Kits de rede” compostos pelos 

seguintes itens:
1. Conectores RJ45 macho CAT5e

2. Conector RJ45 fêmea p/ CAT 5e U/UTP 

(Keystone)

3. Cabo de rede U/UTP Cat5e

4. Cabo de rede U/UTP Cat6 

5. Conector RJ45 macho p/ CAT6 U/UTP 

6. Conector RJ45 fêmea CAT6 U/UTP 

(Keystone) 

7. Rotulador eletrônico portátil 

8. Fita para rotulador eletrônico portátil 

9. Alicate com catraca para crimpar cabo 

CAT 5/CAT6 

10. Alicate de inserção 

11. Alicate de Corte Diagonal 

12. Testador de cabos 

13. Kit Localizador de cabos de rede e 

telefonia portátil 

14. Guia passa fio de aço revestido 

15. Abraçadeira de Nylon 

16. Rolo de velcro adesivo organizador de 

cabos

[CRITÉRIO 2] — Iniciativas associadas ao 

eixo “Capacidade de atuação” do PETIC

Iniciativa 2.1 –     Capacitar servidores de TIC
Foram disponibilizadas 340 vagas nos 

cursos de redes, cabeamento estruturado, 

manutenção de hardware e gestão de 

processos de TIC (ITIL) sendo que ao 

final do processo 216 servidores foram 

capacitados, cerca de 35% do total de 

servidores da prefeitura que trabalham com 

tecnologia da informação realizaram algum 

curso de capacitação em 2018. 

Iniciativa 2.2 –         Capacitar por meio de 
Ensino à Distância (EaD)
Em 2018 o órgão central do SMTIC realizou 

o processo de contratação da Alura para 

realizar a capacitação no modelo EaD. Foi 

firmado um contrato de 1 (um) ano, com 

70 (setenta) licenças que poderão ser 

utilizadas de janeiro a dezembro de 2019. 

Estas licenças serão disponibilizadas para 

os servidores de TIC dos órgãos setoriais 

por meio de rodízio baseado em ciclos 

bimestrais, mediante manifestação de 

interesse e critérios a serem criados.
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[CRITÉRIO 3] — Iniciativas transversais

Iniciativa 3.1 –     Disponibilizar ferramenta 
para gestão de ativos de microinformática, 
licenças de software e demandas de suporte
O órgão central disponibilizou o CITI – 

Controle Integrado da Tecnologia da 

Informação em 2018. Desde então, 7 (sete) 

Órgãos Setoriais já utilizam o sistema em 

ambiente de produção e outros 16 estão no 

processo de implantação, configuração e 

testes para uso.

Com a finalização deste processo, pouco 

mais de 70% dos órgãos setoriais passarão 

a ter um sistema de gestão de demandas e 

suporte ao usuário. 55% realizarão também 

a gestão de ativos e 75% a gestão de 

licenças por meio do CITI.

Iniciativa 3.2 –         Apoiar a publicação de 
Políticas de Segurança da Informação
O Órgão central publicou em dezembro 

de 2018 a Orientação Técnica nº 013 que 

trata das diretrizes básicas de segurança 

da informação. A política descrita 

nesta Orientação atende ao mínimo 

indispensável, permitindo que cada órgão 

busque enriquecer, expandir e aprimorar 

a segurança da informação dentro da sua 

organização nos seus próprios termos.  

Iniciativa 3.3 –         Facilitar a eliminação de 
ativos de TIC inservíveis
Durante o ano de 2018, o órgão central 

orientou os órgãos setoriais a incluir 

em seus planos setoriais a eliminação 

de inservíveis, nos termos da legislação 

vigente que foi apresentada no 2º Fórum 

Técnico de Tecnologia da Informação. 

Com esse trabalho, 60 (sessenta) órgãos 

setoriais planejaram essa ação e, destes, 

28 (vinte e oito) conseguiram eliminar os 

ativos de TIC inservíveis.  Ou seja, 46% dos 

órgãos que planejaram a ação.

Iniciativa 3.4 –        Fomentar a sinergia entre 
os Órgãos Setoriais
Em 2018, foram realizados 5 Fóruns 

Técnicos de TIC com a presença dos líderes 

de TIC dos órgãos setoriais visando trocas 

de experiências e uma discussão em grupo 

sobre diversos temas como, por exemplo,  

o Programa Permanente de Capacitação, 

Orientações Técnicas, Orçamento das 

áreas de TIC, compartilhamento de boas 

práticas entre órgãos, entre outros.

Além dos fóruns, em outubro de 2018 

foi realizado o evento Plataforma São 

Paulo Inteligente que reuniu Secretários 

e Secretárias Municipais, Presidentes 

de empresas municipais, Analistas de 

Políticas Públicas e Gestão Governamental 

(APPGG), Analistas de Planejamento e 

Desenvolvimento Organizacional de TI 

(APDO-TI), Auditores Fiscais de TI, Líderes 

de áreas setoriais de Tecnologia da 

Informação, entre outros convidados (as) 

com o objetivo de refletir sobre os principais 

desafios e oportunidades para uma cidade 

mais inteligente e humana.

Outra iniciativa importante realizada para 

fomentar a sinergia e atuação em rede 

de agentes públicos que trabalham com 

tecnologia foi a criação de grupos de 

trabalho com representantes dos órgãos 

setoriais para elaborar as orientações 

técnicas 014, que trata da Adequação 
do espaço físico de trabalho de TIC, e a 

orientação técnica 015, sobre Adequação 
da equipe de TIC.
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[CRITÉRIO 4] — Iniciativas com 

investimento/custeio igual ou superior a 

R$ 250.000,00

No PDGTIC de 2018, identificamos nos 

planos todas as iniciativas setoriais 

com valores iguais ou superiores a R$ 

250.000,00. Foram 174 iniciativas com valor 

planejado total de aproximadamente R$ 

646 milhões.

No decorrer do ano, os órgãos setoriais 

realizaram modificações em seus planos. 

Logo, o quantitativo de iniciativas nesta 

seção é um pouco maior que a do PDGTIC 

publicado. Ao final de 2018, identificamos 

187 iniciativas cujo valor foi igual ou 

superior à R$ 250.000,00, somando 

aproximadamente R$ 696 milhões.

Das 187 iniciativas, 98 (52%) foram 

concluídas pelos órgãos setoriais. Outras 50 

(27%) foram iniciadas, mas não concluídas 

no ano de 2018, sendo que muitas constam 

no planejamento de 2019 para conclusão. 

As 39 iniciativas (21%) restantes não foram 

iniciadas pelos órgãos setoriais. Destas, 

identificamos que maior parte eram a 

novos projetos. Ou seja, as iniciativas para 

manter os serviços existentes de TI foram 

realizadas.

Status Iniciativas %
Concluída 98 52%
Em andamento 50 27%
Não iniciada 39 21%
Total 187  

TABELA 1: Quantidade de iniciativas por status

ÓRGÃO INICIATIVA VALOR PLANEJADO STATUS
CET Contratar comunicação radiocomunicação  R$    60.000.000,00 Concluída
SME Adquirir ativos de microinformática notebook  R$    35.944.049,30 Em andamento
SMT Contratar sustentação Prodam  R$    35.824.201,36 Concluída
SF Contratar sustentação Prodam  R$    34.597.948,16 Concluída
SMS Contratar sustentação Prodam  R$    31.125.586,85 Concluída
SMIT-SSTI Contratar sustentação Prodam  R$    29.710.332,72 Concluída
PGM Contratar sustentação Prodam  R$    17.804.925,16 Concluída
SMDU Contratar sustentação Prodam  R$    17.780.446,92 Concluída
SF Contratar sustentação Prodam  R$    17.389.925,12 Concluída
SMS Adquirir ativos de microinformática desktop  R$    17.077.626,93 Não iniciada
AHM Alugar ativos de microinformática desktop  R$    15.000.000,00 Não iniciada
AHM Alugar ativos de microinformática desktop  R$    15.000.000,00 Não iniciada
SMG Contratar sustentação Prodam  R$    14.916.912,44 Concluída
SME Contratar comunicação link  R$    13.670.616,11 Concluída
SME Adquirir ativos de microinformática desktop  R$    13.140.000,00 Não iniciada
SMSUB Contratar sustentação Prodam  R$    12.173.298,59 Concluída
AHM Contratar sustentação Prodam  R$    11.085.732,48 Concluída
SMT Contratar serviço mensageria  R$    10.815.000,00 Concluída
SMS Contratar equipe de TI  R$      9.762.224,43 Concluída
SME Contratar serviço fábrica de software  R$      8.511.840,00 Concluída
CET Adquirir ativos de microinformática desktop  R$      8.400.000,00 Em andamento
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SME Contratar sustentação Prodam  R$      7.337.955,35 Concluída
CET Contratar sustentação Prodam  R$      7.326.740,45 Concluída
SME Contratar serviço cabeamento estruturado  R$      6.993.867,95 Concluída
SME Adquirir ativos de microinformática impressora  R$      6.840.000,00 Em andamento
SME Contratar serviço helpdesk e suporte  R$      6.242.888,61 Concluída
SMS Contratar comunicação link  R$      6.236.488,31 Concluída
SMADS Contratar comunicação link  R$      6.132.000,00 Em andamento
SME Contratar serviço helpdesk e suporte  R$      6.000.000,00 Concluída
SGM Alugar ativos de microinformática desktop  R$      5.967.360,00 Não iniciada
SME Adquirir ativos de microinformática tablet  R$      5.600.000,00 Não iniciada
SME Contratar serviço impressão  R$      5.400.000,00 Em andamento
SVMA Contratar serviço fábrica de software  R$      5.100.000,00 Não iniciada
SPTRA Adquirir licença de software outro  R$      4.300.000,00 Concluída
SMS Contratar serviço wi-fi  R$      4.185.448,00 Não iniciada
SF Contratar serviço fábrica de software  R$      4.146.420,00 Concluída
PGM Adquirir licença de software BI  R$      4.000.000,00 Em andamento
SPTRA Contratar comunicação internet móvel  R$      3.840.000,00 Em andamento
SMADS Contratar sustentação Prodam  R$      3.720.000,00 Concluída
SPTRA Adquirir ativos de microinformática desktop  R$      3.638.400,00 Concluída
SMADS Adquirir licença de software suíte de escritório  R$      3.600.000,00 Em andamento
SMS Adquirir licença de software suíte de escritório  R$      3.529.059,48 Não iniciada
SMADS Contratar sustentação Prodam  R$      3.276.000,00 Concluída
SF Contratar sustentação Prodam  R$      3.264.379,83 Concluída
SPTRA Adquirir ativos de rede switch  R$      3.082.000,00 Concluída
SMSU Contratar comunicação radiocomunicação  R$      3.031.000,00 Em andamento
CET Adquirir ativos de microinformática impressora  R$      3.000.000,00 Concluída
SPTRA Adquirir ativos de microinformática servidor  R$      3.000.000,00 Concluída
SMS Contratar serviço impressão  R$      2.892.567,48 Concluída
SIURB Contratar sustentação Prodam  R$      2.745.435,51 Em andamento
SMS Desenvolver sistema de informação outro  R$      2.743.737,36 Concluída
SMS Desenvolver sistema de informação outro  R$      2.743.737,36 Concluída
SMADS Contratar serviço desenvolvimento  R$      2.500.000,00 Em andamento
SME Contratar serviço helpdesk e suporte  R$      2.500.000,00 Não iniciada
SMDHC Contratar sustentação Prodam  R$      2.477.733,71 Não iniciada
PRODAM Implantar sistema de informação ERP  R$      2.406.814,00 Em andamento
SVMA Contratar sustentação Prodam  R$      2.404.817,12 Concluída
SME Contratar serviço helpdesk e suporte  R$      2.400.000,00 Não iniciada
SMADS Contratar sustentação Prodam  R$      2.280.000,00 Concluída
SMADS Adquirir ativos de microinformática desktop  R$      2.250.000,00 Em andamento
SMSUB Contratar comunicação link  R$      2.197.614,15 Concluída
CGM Contratar sustentação Prodam  R$      2.192.440,20 Em andamento
PGM Contratar serviço desenvolvimento  R$      2.160.000,00 Em andamento

ÓRGÃO INICIATIVA VALOR PLANEJADO STATUS
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SMSU Contratar sustentação Prodam  R$      2.154.620,44 Concluída
IPREM Contratar serviço desenvolvimento  R$      2.070.000,00 Não iniciada
SPTRA Contratar comunicação link  R$      2.041.135,80 Concluída
SMT Contratar serviço impressão  R$      2.039.724,92 Concluída
SF Contratar sustentação Prodam  R$      2.014.550,75 Concluída
SME Adquirir licença de software outro  R$      2.000.000,00 Não iniciada
PGM Adquirir licença de software outro  R$      2.000.000,00 Não iniciada
SPTRA Adquirir licença de software outro  R$      1.994.500,00 Concluída
IPREM Contratar sustentação Prodam  R$      1.981.277,54 Não iniciada
SF Contratar serviço helpdesk e suporte  R$      1.975.755,00 Concluída
SF Adquirir ativos de microinformática outro  R$      1.927.500,00 Em andamento
SMS Desenvolver sistema de informação outro  R$      1.809.416,54 Em andamento
SEME Contratar serviço hospedagem  R$      1.801.483,65 Concluída
SMDHC Adquirir ativos de microinformática desktop  R$      1.800.000,00 Em andamento
SVMA Adquirir licença de software outro  R$      1.715.000,00 Não iniciada
SGM Adquirir ativos de microinformática outro  R$      1.548.931,86 Em andamento
SME Adquirir licença de software outro  R$      1.520.000,00 Não iniciada
SPTRA Adquirir licença de software outro  R$      1.500.000,00 Concluída
HSPM Adquirir ativos de microinformática desktop  R$      1.497.000,00 Em andamento
SF Contratar sustentação Prodam  R$      1.441.144,10 Concluída
SGM Contratar sustentação Prodam  R$      1.415.272,36 Concluída
PGM Adquirir licença de software suíte de escritório  R$      1.400.000,00 Não iniciada
SMIT-SSTI Adquirir ativos de microinformática desktop  R$      1.376.865,00 Em andamento
SFMSP Contratar sustentação Prodam  R$      1.349.980,45 Concluída
HSPM Contratar serviço cabeamento estruturado  R$      1.307.924,94 Em andamento
SEME Adquirir ativos de microinformática desktop  R$      1.302.000,00 Concluída
SMDU Adquirir ativos de microinformática desktop  R$      1.209.750,00 Concluída
SMADS Contratar sustentação Prodam  R$      1.200.000,00 Em andamento
SME Contratar serviço manutenção datacenter  R$      1.199.614,08 Em andamento
CET Contratar serviço desenvolvimento  R$      1.174.160,00 Em andamento
HSPM Contratar sustentação Prodam  R$      1.155.868,38 Concluída
SMSU Contratar comunicação link  R$      1.090.186,61 Concluída
HSPM Adquirir licença de software outro  R$      1.086.504,70 Concluída
SEHAB Contratar sustentação Prodam  R$      1.002.506,69 Concluída
SMIT-SSTI Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          948.090,00 Em andamento
SMT Contratar serviço desenvolvimento  R$          924.236,67 Concluída
SVMA Contratar serviço impressão  R$          919.273,56 Concluída
SPTRA Contratar comunicação link  R$          915.060,90 Concluída
SF Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          900.000,00 Não iniciada
SMSU Contratar serviço impressão  R$          880.595,88 Concluída
SMJ Contratar sustentação Prodam  R$          863.006,22 Concluída
SMSUB Contratar sustentação Prodam  R$          862.954,74 Concluída

ÓRGÃO INICIATIVA VALOR PLANEJADO STATUS
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SMS Adquirir suprimentos de informática  R$          842.400,00 Concluída
SMADS Contratar serviço impressão e digitalização  R$          840.000,00 Concluída
PGM Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          840.000,00 Em andamento
SMS Implantar sistema de informação outro  R$          832.217,80 Concluída
SPTRA Contratar serviço manutenção datacenter  R$          817.721,04 Concluída
SMS Adquirir licença de software outro  R$          810.000,00 Não iniciada
AHM Contratar sustentação Prodam  R$          807.615,00 Em andamento
SVMA Contratar serviço cabeamento estruturado  R$          800.000,00 Concluída
SEME Contratar serviço helpdesk e suporte  R$          767.830,08 Concluída
SMS Contratar serviço cabeamento estruturado  R$          750.000,00 Concluída
SF Contratar serviço IaaS  R$          738.177,60 Concluída
PGM Contratar serviço impressão e digitalização  R$          720.120,00 Concluída
SME Adquirir ativos de microinformática servidor  R$          720.000,00 Não iniciada
SMSU Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          720.000,00 Concluída
PRODAM Alugar ativos de microinformática desktop  R$          700.600,00 Em andamento

IPREM Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          700.000,00 Não iniciada
SPOBR Adquirir licença de software outro  R$          700.000,00 Em andamento
CET Adquirir licença de software suíte de escritório  R$          700.000,00 Não iniciada
SUBVM Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          692.300,00 Em andamento
SMSUB Contratar serviço impressão e digitalização  R$          610.446,48 Em andamento
SEME Contratar sustentação Prodam  R$          603.019,20 Concluída
PRODAM Contratar serviço cabeamento estruturado  R$          600.000,00 Em andamento
SME Contratar serviço digitalização  R$          600.000,00 Em andamento
SF Contratar comunicação link  R$          571.214,19 Concluída
SGM Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          570.000,00 Concluída
SMSU Adquirir suprimentos de informática  R$          562.000,00 Em andamento
SEME Contratar serviço impressão  R$          560.000,00 Concluída
HSPM Contratar sustentação Prodam  R$          549.178,20 Concluída
SPTRA Adquirir licença de software outro  R$          545.009,30 Concluída
SMC Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          545.000,00 Em andamento
SF Contratar sustentação Prodam  R$          524.411,34 Concluída
SPTRA Adquirir ativos de microinformática outro  R$          516.000,00 Concluída
SUBVM Contratar serviço cabeamento estruturado  R$          500.000,00 Não iniciada
SF Contratar sustentação Prodam  R$          499.465,01 Concluída
SME Adquirir licença de software outro  R$          497.400,00 Em andamento
SPOBR Implantar sistema de informação outro  R$          487.200,00 Em andamento
SME Implantar sistema de informação outro  R$          480.000,00 Em andamento
SMT Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          474.396,00 Concluída
SMDU Adquirir licença de software suíte de escritório  R$          450.000,00 Concluída
SUBIQ Alugar ativos de microinformática desktop  R$          441.320,55 Concluída
AHM Implantar acessibilidade em site ou sistema  R$          410.600,00 Não iniciada
COHAB Contratar sustentação Prodam  R$          400.580,40 Concluída

ÓRGÃO INICIATIVA VALOR PLANEJADO STATUS
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SF Adquirir licença de software suíte de escritório  R$          400.000,00 Não iniciada
SUBST Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          390.000,00 Não iniciada
SMDE Adquirir licença de software suíte de escritório  R$          382.800,00 Concluída
SEHAB Contratar sustentação Prodam  R$          381.036,53 Concluída
SVMA Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          375.000,00 Não iniciada
SMG Alugar ativos de microinformática desktop  R$          364.800,00 Não iniciada
SIURB Contratar serviço impressão e digitalização  R$          360.228,72 Concluída
SMSU Adquirir licença de software suíte de escritório  R$          360.000,00 Em andamento
CGM Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          360.000,00 Em andamento
SMDU Adquirir licença de software outro  R$          350.000,00 Não iniciada
SIURB Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          350.000,00 Não iniciada
SUBPR Contratar serviço cabeamento estruturado  R$          350.000,00 Não iniciada
SIURB Contratar comunicação PABX  R$          348.000,00 Concluída
SFMSP Contratar comunicação link  R$          346.186,40 Em andamento
SMT Contratar comunicação link  R$          345.189,94 Concluída
IPREM Adquirir licença de software suíte de escritório  R$          340.000,00 Não iniciada
SFMSP Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          336.000,00 Não iniciada
SUBVM Contratar serviço impressão e digitalização  R$          336.000,00 Concluída
SPTRA Contratar serviço helpdesk e suporte  R$          329.318,37 Concluída
TMSP Contratar comunicação link  R$          320.000,00 Não iniciada
SMPED Contratar sustentação Prodam  R$          312.736,26 Não iniciada
SEME Contratar comunicação link  R$          306.481,68 Concluída
SPTRA Contratar SaaS geolocalização  R$          300.000,00 Concluída
SMADS Contratar serviço cabeamento estruturado  R$          300.000,00 Concluída
SUBIT Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          300.000,00 Em andamento
SMIT-SSTI Contratar serviço cabeamento estruturado  R$          300.000,00 Em andamento
SMSU Contratar serviço IaaS  R$          299.000,00 Em andamento
SF Contratar comunicação link  R$          297.596,00 Concluída
SMSUB Contratar serviço wi-fi  R$          297.238,55 Em andamento
SFMSP Implantar sistema de informação outro  R$          297.202,30 Em andamento
SMDU Contratar serviço impressão e digitalização  R$          296.722,92 Concluída
SMRI Contratar sustentação Prodam  R$          291.334,30 Concluída
PRODAM Desenvolver sistema de informação outro  R$          286.400,00 Concluída
SMS Adquirir ativos de rede switch  R$          286.264,00 Em andamento
SPURB Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          282.000,00 Em andamento
SMDHC Adquirir licença de software suíte de escritório  R$          270.000,00 Em andamento
SUBAD Adquirir ativos de microinformática desktop  R$          270.000,00 Não iniciada
SGM Contratar sustentação Prodam  R$          252.698,03 Concluída
SME Adquirir ativos de microinformática servidor  R$          250.500,00 Não iniciada
SPTRA Adquirir ativos de rede roteador  R$          250.000,00 Concluída

TABELA 2: Status das iniciativas setoriais em 2018
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Escala de Maturidade
Os quadros a seguir listam a evolução na Escala 

de Maturidade dos Órgãos Setoriais e os critérios 

que precisam cumprir para subir ao próximo nível, 

remetendo ao que foi apresentado ao Conselho 

Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação 

no primeiro semestre de 2019, com as informações 

dos Diagnósticos de TIC de 2017, 2018, 2019 e Planos 

Setoriais de 2018 (para avaliar a execução de PDSTIC) 

e 2019 (quanto ao planejado para o ano).

Cabe destacar que, por reorganizações 

administrativas, alguns órgãos foram absorvidos 

por outros no que tange ao Sistema Municipal de 

Tecnologia da Informação e Comunicação e que ainda 

não é possível utilizar todos os critérios da Escala 

de Maturidade por falta de informação para a sua 

medição. Nesta escala, foi avaliado o critério Execução 
do PDSTIC que não havia sido avaliado em 2018. 

É importante observar que o posicionamento no 

ranking da Escala de Maturidade pode sofrer ajustes a 

depender de atualização dos critérios.

As regras de funcionamento da Escala de Maturidade 

podem ser encontradas no Plano Estratégico de 

Tecnologia da Informação e Comunicação.
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SUBPREFEITURAS 2017 2018 2019 PRINCIPAIS CRITÉRIOS IMPEDINDO EVOLUÇÃO

Cidade Tiradentes Inex. E C 2.1 Possui duas ou mais equipes técnicas, geridas na 
maior parte por servidores de carreira de TI/especiali-
zação em TI, atendendo de forma segmentada os as-
suntos de TI e atuando nos níveis estratégico, tático e 
operacional;

2.3 Patrocina ou libera a participação dos servidores 
de TIC para pelo menos dois cursos e/ou eventos por 
servidor por ano ou consegue executar 50% do Plano de 
Capacitação, o que for mais exigente.

Pirituba/Jaraguá Inex. E C 1.1 Possui participação efetiva nas decisões estraté-
gicas de negócio nos projetos do órgão que envolvem 
TIC; 2.1 Possui duas ou mais equipes técnicas, geridas 
na maior parte por servidores de carreira de TI/espe-
cialização em TI, atendendo de forma segmentada os 
assuntos de TI e atuando nos níveis estratégico, tático e 
operacional;

2.3 Patrocina ou libera a participação dos servidores 
de TIC para pelo menos dois cursos e/ou eventos por 
servidor por ano ou consegue executar 50% do Plano de 
Capacitação, o que for mais exigente.

Sé Inex. E C 2.1 Possui duas ou mais equipes técnicas, geridas na 
maior parte por servidores de carreira de TI/especiali-
zação em TI, atendendo de forma segmentada os as-
suntos de TI e atuando nos níveis estratégico, tático e 
operacional;

 2.3 Patrocina ou libera a participação dos servidores 
de TIC para pelo menos dois cursos e/ou eventos por 
servidor por ano ou consegue executar 50% do Plano de 
Capacitação, o que for mais exigente.

Capela do Socorro Inex. Inex. D 3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC

Cidade Ademar Inex. Inex. D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de deci-
sões em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC

[Inex. = Inexistente]
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[Inex. = Inexistente]

Ermelino Matarazzo Inex. Inex. D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de deci-
sões em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

1.2 O líder de TI não aceita os riscos necessários para 
alcançar os resultados;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação.

Freguesia/Brasilândia Inex. E D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de deci-
sões em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação.

Ipiranga Inex. D D 3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC.

Itaquera Inex. Inex. D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de deci-
sões em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC

Jabaquara Inex. E D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de deci-
sões em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC

SUBPREFEITURAS 2017 2018 2019 PRINCIPAIS CRITÉRIOS IMPEDINDO EVOLUÇÃO
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[Inex. = Inexistente]

M’Boi Mirim Inex. E D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de deci-
sões em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC

Mooca Inex. D D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de deci-
sões em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC.

Penha Inex. E D 3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC.

Perus Inex. Inex. D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de deci-
sões em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC

Pinheiros Inex. E D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de deci-
sões em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação.

Santana/Tucuruvi Inex. E D  4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC.

SUBPREFEITURAS 2017 2018 2019 PRINCIPAIS CRITÉRIOS IMPEDINDO EVOLUÇÃO
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Santo Amaro Inex. Inex. D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de deci-
sões em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC.

Vila Maria/Vila Guilherme Inex. Inex. D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de deci-
sões em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação.

Aricanduva/Vila Formosa Inex. E E  2.3 Participa de pelo menos um curso gratuito ou de 
baixo custo por ano, alinhados com as necessidades de 
TI.

Butantã Inex. Inex. E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC.

Campo Limpo Inex. E E  2.3 Participa de pelo menos um curso gratuito ou de 
baixo custo por ano, alinhados com as necessidades de 
TI.

Casa Verde Inex. E E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC.

Guaianases Inex. Inex. E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC.

Itaim Paulista Inex. E E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC.

Jaçanã/Tremembé Inex. Inex. E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC.

Lapa Inex. E E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC.

São Mateus Inex. Inex. E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC.

Sapopemba Inex. E E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC.

Vila Mariana Inex. E E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC.

Vila Prudente Inex. Inex. E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC.

SUBPREFEITURAS 2017 2018 2019 PRINCIPAIS CRITÉRIOS IMPEDINDO EVOLUÇÃO

[Inex. = Inexistente]
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Parelheiros Inex. Inex. Inex.  2.3 Participa eventualmente de cursos gratuitos ou de 
baixo custo, nem sempre alinhados com as necessida-
des de TI.

São Miguel Paulista Inex. E Inex.  2.3 Participa eventualmente de cursos gratuitos ou de 
baixo custo, nem sempre alinhados com as necessida-
des de TI.

SUBPREFEITURAS 2017 2018 2019 PRINCIPAIS CRITÉRIOS IMPEDINDO EVOLUÇÃO

[Inex. = Inexistente]

* Antiga  Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento

SECRETARIA 2017 2018 2019 PRINCIPAIS CRITÉRIOS IMPEDINDO EVOLUÇÃO

Fazenda C C B  1.2 O líder Conhece e sabe avaliar os riscos, com grande 
apetite ao risco para alcançar resultados mais agressivos 
e inovadores;

3.1 Participa de maneira relevante na elaboração do orça-
mento, além de conseguir garantir a disponibilidade or-
çamentária para todo o PDSTIC durante o ano, incluindo 
eventuais suplementações;

 4.1 Consegue executar 90% a 100% das ações previstas 
no PDSTIC.

Desenvolvimento Urbano / 
Licenciamento *

Inex. C B  1.2 O líder Conhece e sabe avaliar os riscos, com grande 
apetite ao risco para alcançar resultados mais agressivos 
e inovadores;

3.1 Participa de maneira relevante na elaboração do orça-
mento, além de conseguir garantir a disponibilidade or-
çamentária para todo o PDSTIC durante o ano, incluindo 
eventuais suplementações;

 4.1 Consegue executar 90% a 100% das ações previstas 
no PDSTIC.

Inovação e Tecnologia E C C 2.1 Possui duas ou mais equipes técnicas, geridas na 
maior parte por servidores de carreira de TI/especializa-
ção em TI, atendendo de forma segmentada os assuntos 
de TI e atuando nos níveis estratégico, tático e operacio-
nal. 

Mobilidade e Transportes Inex. E C 2.1 Possui duas ou mais equipes técnicas, geridas na 
maior parte por servidores de carreira de TI/especializa-
ção em TI, atendendo de forma segmentada os assuntos 
de TI e atuando nos níveis estratégico, tático e operacio-
nal;

2.3 Patrocina ou libera a participação dos servidores de 
TIC para pelo menos dois cursos e/ou eventos por servi-
dor por ano ou consegue executar 50% do Plano de Ca-
pacitação, o que for mais exigente.

Segurança Urbana E D C 2.3 Patrocina ou libera a participação dos servidores de 
TIC para pelo menos dois cursos e/ou eventos por servi-
dor por ano ou consegue executar 50% do Plano de Ca-
pacitação, o que for mais exigente;
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Verde e do Meio Ambiente E Inex. C 2.3 Patrocina ou libera a participação dos servidores de 
TIC para pelo menos dois cursos e/ou eventos por servi-
dor por ano ou consegue executar 50% do Plano de Ca-
pacitação, o que for mais exigente.

Controladoria Geral do 
Município

Inex. Inex. D 3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está previs-
to no PDSTIC.

Procuradoria Geral do Mu-
nicípio

Inex. D D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de decisões 
em nível de planejamento e execução do PDSTIC. 

Pessoa com Deficiência E E D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de decisões 
em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação.

Saúde E C D 4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está previs-
to no PDSTIC.

Subprefeituras Inex. Inex. D 4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está previs-
to no PDSTIC.

Cultura Inex. Inex. D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de decisões 
em nível de planejamento e execução do PDSTIC.

Direitos Humanos e Cida-
dania

E C D 1.2 O líder de TI não aceita os riscos necessários para 
alcançar os resultados;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está previs-
to no PDSTIC.

Educação E E D 4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está previs-
to no PDSTIC.

Esportes e Lazer E E D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de decisões 
em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação.

Gestão Inex. Inex. D 4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está previs-
to no PDSTIC.

SECRETARIA 2017 2018 2019 PRINCIPAIS CRITÉRIOS IMPEDINDO EVOLUÇÃO

[Inex. = Inexistente]
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Habitação E E D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de decisões 
em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está previs-
to no PDSTIC.

Infraestrutura Urbana e 
Obras

Inex. Inex. D 4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está previs-
to no PDSTIC.

Desenvolvimento Econô-
mico

Inex. D D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de decisões 
em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está previs-
to no PDSTIC.

Assistência e Desenvolvi-
mento Social

E Inex. D 3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está previs-
to no PDSTIC.

Governo Municipal E E E  2.3 Participa de pelo menos um curso gratuito ou de bai-
xo custo por ano, alinhados com as necessidades de TI.

Justiça E E E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC;

2.3 Participa de pelo menos um curso gratuito ou de baixo 
custo por ano, alinhados com as necessidades de TI.

Desestatização e Parcerias Inex. E — Extinta de acordo com a lei nº 17.068, de 19 de feverei-
ro de 2019 e incorporada à SGM conforme decreto nº 
58.632.

Relações Internacionais Inex. Inex. — Extinta de acordo com a lei nº 17.068, de 19 de feverei-
ro de 2019 e incorporada à SGM conforme decreto nº 
58.632.

SECRETARIA 2017 2018 2019 PRINCIPAIS CRITÉRIOS IMPEDINDO EVOLUÇÃO

[Inex. = Inexistente]
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2017 2018 2019 Principais Critérios impedindo evolução

SP Obras E D C  2.3 Patrocina ou libera a participação dos servidores de 
TIC para pelo menos dois cursos e/ou eventos por servi-
dor por ano ou consegue executar 50% do Plano de Ca-
pacitação, o que for mais exigente.

CET - Companhia de En-
genharia de Tráfego

Inex. E D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de decisões 
em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação.

COHAB - Companhia Me-
tropolitana de Habitação

E C D 3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC.

Fundação Paulistana de 
Educação e Tecnologia 
(FUNDATEC)

Inex. E D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de decisões 
em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação.

Fundação Theatro Munici-
pal (TMSP)

Inex. Inex. D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de decisões 
em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação.

Hospital do Servidor Públi-
co Municipal

E D D 3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação.

São Paulo Transportes Inex. C D 3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação.

São Paulo Turismo C C D  4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC;

Serviço Funerário do Muni-
cípio de São Paulo

E E D 1.1 O líder de TI possui autonomia na tomada de decisões 
em nível de planejamento e execução do PDSTIC;

1.2 O líder de TI não aceita os riscos necessários para 
alcançar os resultados.

[Inex. = Inexistente]
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SP Urbanismo E D D 3.1 Possui total autonomia para tratar do orçamento de 
TIC de forma alinhada com o ordenador de despesas, 
conseguindo obter inclusive suplementações, antecipa-
ções ou movimentações de dotação;

4.1 Consegue executar de 51% a 75% do que está pre-
visto no PDSTIC.

Autarquia Hospitalar Mu-
nicipal

Inex. E E  2.3 Participa de pelo menos um curso gratuito ou de bai-
xo custo por ano, alinhados com as necessidades de TI;

Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana

Inex. E E  2.3 Participa de pelo menos um curso gratuito ou de bai-
xo custo por ano, alinhados com as necessidades de TI;

Instituto de Previdência 
Municipal

E E E  2.3 Participa de pelo menos um curso gratuito ou de bai-
xo custo por ano, alinhados com as necessidades de TI;

SP Parcerias Inex. Inex. E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC;

2.3 Participa de pelo menos um curso gratuito ou de bai-
xo custo por ano, alinhados com as necessidades de TI.

Empresa de Cinema e Au-
diovisual de São Paulo

Inex. Inex. E 2.1 possui 3 ou mais servidores dedicados aos assuntos 
de TIC;

2.3 Participa de pelo menos um curso gratuito ou de bai-
xo custo por ano, alinhados com as necessidades de TI.

Coordenação de Vigilância 
em Saúde

Inex. E — Unidade foi incorporada à SMS em 2018, por se tratar 
de uma coordenação conforme especificado no decreto 
municipal nº 57.857 de 5 de Setembro de 2017.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2017 2018 2019 PRINCIPAIS CRITÉRIOS IMPEDINDO EVOLUÇÃO

[Inex. = Inexistente]

A lei 17.062 de 19 de fevereiro de 2019 criou a 
Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL) e o 
decreto municipal nº 58.633/2019 que dispõe sobre 
a organização desta secretaria estabeleceu que, 
por enquanto, não haverá uma área de tecnologia 
da informação. Sendo assim, a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano fica responsável pelo 
atendimento desta nos assuntos de tecnologia da 
Informação e Comunicação. 
Deste  modo, a Secretaria Municipal de 
Licenciamento ainda não foi avaliada na Escala de 
Maturidade .
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INICIATIVAS PARA 2019
As iniciativas do órgão central para este ano estão organizadas pelos seguintes 
critérios:

1.      Metas do PETIC dependentes de 

iniciativas de ações do Órgão Central;

3.          Iniciativas transversais: ações do Órgão 

Central que contemplam diversos órgãos 

setoriais, com base nos Planos Setoriais e 

Diagnóstico de TIC; 

3.          Iniciativas de Órgãos Setoriais com 

planejamento de investimento/custeio igual 

ou superior a R$ 1 milhão.

O monitoramento dessas iniciativas será constante, 
assim como o dos Planos Setoriais, gerando um 
relatório a ser apresentado ao CMTIC no final do 
segundo semestre de 2019.
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[CRITÉRIO 1] 

INICIATIVA 1.1 - Apoiar os Órgãos Setoriais 
na elaboração e acompanhamento de 
seus Planos Diretores Setoriais de TIC, 
disponibilizando ferramenta e suporte.

Justificativa: Os Planos Setoriais são 

fundamentais não só para a gestão 

interna de cada área de TI, mas também 

para compor uma gestão holística da TI 

do munícipio, que toma por princípio a 

transparência, efetividade, a busca da 

maturidade e o alinhamento estratégico 

entre órgãos, viabilizando a elaboração de 

iniciativas transversais, como as definidas 

neste Plano Geral.

Descrição: O Órgão Central desenvolveu 

o sistema FATIMA para facilitar o 

preenchimento dos Planos Setoriais e 

viabilizar uma análise quantitativa das 

informações. 

Uma vez instituída a ferramenta, o Órgão 

Central apoiou o preenchimento dos 

Planos pelos Órgãos Setoriais, obtendo, em 

2018, 69 Planos Setoriais aprovados, o que 

corresponde a 100% dos órgãos setoriais.

Metas do PETIC  para 2019: 

1.1 - 100% dos Órgãos do SMTIC 

com Planos Diretores Setoriais de TIC 

anuais definidos e publicados no Portal de 

Governança.

Iniciativas Centrais
INICIATIVA 1.2 - Acompanhar a evolução dos 

Órgãos Setoriais na Escala de Maturidade.

Justificativa: A evolução do nível de 

maturidade das áreas de TI da Prefeitura é 

um dos objetivos primários da Política de 

Governança. Enquanto o Plano Estratégico 

demonstra a evolução da Prefeitura como 

um todo e os Planos Setoriais e Geral listam 

as iniciativas que serão tomadas pelos 

Órgãos, a Escala de Maturidade demonstra 

a evolução de cada Órgão.

 

Descrição:    Após a implantação do módulo 

da Escala de Maturidade no sistema FATIMA, 

para 2019 será desenvolvido o módulo de 
conquistas que permitirá a solicitação das 

medalhas, estrelas e troféus. Isso permitirá 

reconhecer Projetos, Ações e boas práticas 
dos órgãos em gestão da tecnologia da 

informação. Atualmente, a avaliação da 

escala de maturidade ainda desconsidera 

os critérios de conquistas previstos 

inicialmente.

Metas do PETIC  para 2019:      

1.3 - Todos os Órgãos do Sistema 

Municipal de TIC com maturidade na 

série C.
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INICIATIVA 1.3 - Publicar ou revisar 
Orientações Técnicas.

Justificativa: Orientações Técnicas tem o 

propósito de institucionalizar boas práticas 

de gestão em TI por meio de padrões 

documentados como recomendações e 

sugestões.

Descrição:  A Supervisão de Governança, 

integrante do Órgão Central, é a unidade 

administrativa responsável pela elaboração 

e revisão de Orientações Técnicas. A 

participação dos Órgãos Setoriais é 

possível através dos tópicos de discussão 

criados no fórum virtual, dentro do Portal 

de Governança, além da participação 

direta dos Órgãos integrantes do CMTIC e 

responsáveis por aprovar as Orientações 

Técnicas. Em 2018, foram publicadas 15 

orientações técnicas. Para este ano, serão 

publicadas ou revisadas ao menos três 

novas orientações técnicas.

Metas do PETIC  para 2019:  

1.2 - Quinze Orientações Técnicas 

publicadas ou revisadas no Portal de 

Governança.

INICIATIVA 1.4 - Viabilizar a nomeação 
e descentralização de Analistas de 
Planejamento e Desenvolvimento 
Organizacional - APDO-TIC

Justificativa:  O quadro de profissionais de 

TI da Administração direta ainda está bem 

aquém do cenário ideal. Em contrapartida, 

muitos dos aprovados no concurso para 

APDO-TIC ainda aguardam a nomeação.

Descrição: Até o momento, 13  de 69 
órgãos possuem analistas alocados, o 
que representa 19% do total. São eles: 
Secretaria Municipal de Licenciamento, 
Secretaria Municipal da Habitação, 
Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, Secretaria Municipal de Inovação 
e Tecnologia, Secretaria Municipal das 
Subprefeituras, Secretaria Municipal 
da Pessoa com Deficiência, Secretaria 
Municipal da Saúde, Procuradoria Geral 
do Município, Secretaria da Fazenda, 
Controladoria Geral do Município, 
Secretaria Municipal de Gestão, Secretaria 
Municipal da Educação e Secretaria 
Municipal de Transportes.
O Órgão Central atua em conjunto com 
demais Secretarias da gestão a fim de 
viabilizar a contratação de mais analistas, 
e segue buscando a nomeação de mais 
profissionais aprovados no concurso 
vigente, ainda em 2019.

Metas do PETIC  para 2019:  

3.3 – 60% dos Órgãos do SMTIC com 

equipe de TIC adequada à demanda do 

Órgão, conforme Orientação Técnica 

publicada no Portal de Governança;

3.4 - 230% dos Órgãos do SMTIC com 

APDO-TIC alocados.

INICIATIVA 1.5 - Realizar pesquisas 

de nível de satisfação.

 

Justificativa:  Obter melhor conhecimento 

qualitativo sobre o ambiente de trabalho 

dos servidores de TI e o valor percebido 

nos serviços que executam.

Descrição:   Planeja-se a realização de duas 

pesquisas. A primeira, focada nas equipes 

de TI da Prefeitura, terá por objetivo avaliar 

o ambiente do trabalho. A segunda será 

[CRITÉRIO 1] - Iniciativas Centrais



Página: 29 Plano Diretor Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação

       tecnologia.prefeitura.sp.gov.br/

[CRITÉRIO 1] - Iniciativas Centrais

focada em coordenadores, supervisores ou 

lideranças das áreas que recebem serviços 

das equipes de TI, terá por objetivo avaliar 

o valor percebido nas entregas das áreas 

de TI. A partir destas pesquisas, espera-

se poder identificar potenciais melhorias 

que possam ser encaminhadas. As metas 

a seguir são relacionadas às pesquisas, 

pois essas são sua forma de mensuração. 

O cumprimento de tais metas entende-

se ser consequência do resultado de 

diversas iniciativas planejadas do Órgão 

Central e, primariamente, do órgão setorial 

pesquisado.

Metas do PETIC  para 2019:  

3.1 – 55% dos servidores de TIC 

satisfeitos com local de trabalho em relação 

ao total;

4.2 - 60% de clientes internos (líderes 

e coordenadores de áreas) que avaliam 

o serviço prestado por suas áreas de TIC 

como “Bom” ou superior; 

4.3 - 60% de clientes internos (líderes e 

coordenadores de áreas) que reconhecem 

que a área de TIC agrega valor à atividade 

fim do Órgão.

INICIATIVA 1.6 - Programa Permanente de 
Capacitação.

Justificativa:   Manter os recursos humanos 

das áreas de TI atualizados e aptos a 

executarem suas funções.

Descrição: Para o ano de 2019, o Órgão 

Central contratou o SENAI para ministrar 

cursos sobre Segurança da Informação, 

Introdução ao Gerenciamento de Projetos, 

Metodologias Ágeis (Scrum Master) e 

Suporte Técnico (HDI – Desktop Support 

Technician). Ao todo, serão ofertadas 

300 vagas, estimando-se capacitar cerca 

de 200 servidores e servidoras de TIC da 

Administração Pública Municipal. Além das 

capacitações presenciais, o Órgão Central 

atuará disponibilizando 69 (sessenta 

e nove) licenças de uso da plataforma 

ALURA, em um rodízio baseado em 

ciclos bimestrais. A plataforma de cursos 

online conta com um amplo acervo de 

disciplinas, sendo um valioso complemento 

à capacitação presencial, além de oferecer 

flexibilidade de horário e não demandar 

deslocamento dos agentes públicos que 

atuam descentralizados.

Órgão Setoriais que planejam 
iniciativas relacionadas: AHM, AMLU, CET, 
CGM, FT, HSPM, PGM, SEHAB, SF, SFMSP, 
SGM, SIURB, SMC, SMDE, SMDHC, SME, 
SMIT-SSTI, SMJ, SMPED, SMRI, SMSU, 
SMSUB, SMUL, SPNEG, SPPAR, SPTRA, 
SPTUR, SPURB, SUBPI, SVMA, TMSP, SUBAD, 
SUBAF, SUBBT, SUBCS, SUBCV, SUBEM, 
SUBFB, SUBIP, SUBIQ, SUBIT, SUBJA, SUBJT, 
SUBLA, SUBMB, SUBMG, SUBMO, SUBMP, 
SUBPE, SUBPJ, SUBPR, SUBSA, SUBSB, 
SUBSE, SUBSM, SUBST, SUBVM, SUBVP.
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Metas do PETIC  para 2019:  

9.1 – 75% de servidores da área de TIC 

capacitados nos órgãos;

9.2 – Todos os órgãos do SMTIC com 

série B na escala de maturidade no critério 

Capacitação;

9.3 – 70% de órgãos cujos líderes de 

TIC avaliaram a aderência dos treinamentos 

oferecidos aos servidores de TI como 

“Bom” ou superior;

9.4 – 60% de órgãos com ao menos dois 

treinamentos de TIC para cada servidor de 

TIC ao ano.

INICIATIVA 1.7 - Comunicar o valor que a 
tecnologia agrega na execução de políticas 
públicas por meio da revitalização do portal.

 

Justificativa:  Segundo o diagnóstico de 

TIC realizado em 2017, 75% dos órgãos 

setoriais afirmaram não ter voz ativa 

para participar de decisões estratégicas 

e propor iniciativas. No diagnóstico de 

TIC 2019, esse percentual diminuiu para 

60%. Entendemos que para a tecnologia 

assumir um papel estratégico é necessário 

que os gabinetes dos diversos órgãos do 

SMTIC apoiem e envolvam as áreas de TIC 

nos principais projetos que dependam de 

tecnologia.

Uma comunicação ampla e clara das 

ações planejadas e desenvolvidas pelo 

órgão central e pelos órgãos setoriais, 

demonstrando inclusive como o uso 

racional e estratégico da tecnologia pode 

fazer a diferença na vida da sociedade, 

pode conscientizar os gestores sobre a 

importância de apoiar as áreas de tecnologia 

no desenvolvimento das atividades. 

Somente com esse apoio será possível 

tornar a tecnologia mais estratégica e a 

cidade mais inteligente.

Descrição:   Revitalizar o Portal da 

Governança alterando seu nome para Portal 

de Tecnologia visando comunicar para os 

servidores que atuam nas áreas de TIC 

da prefeitura, executivos das Secretarias, 

Subprefeituras e órgãos da administração 

indireta além dos cidadãos e cidadãs.

Espera-se tornar o portal mais organizado, 

intuitivo e simples para uso do seu público 

alvo com atualizações frequentes das ações 

realizadas pelo órgão central e os setoriais 

do SMTIC.

Metas do PETIC  para 2019:  

4.1 – 60% dos líderes de TIC de órgãos 

setoriais afirmando participar em decisões 

estratégicas e com voz ativa para propor 

iniciativas.

4.2 – 60% de clientes internos (líderes 

e coordenadores de áreas) avaliando o 

serviço prestado por suas áreas de TIC 

como “Bom” ou superior”.

4.3 – 60% de clientes internos (líderes 

e coordenadores de áreas) reconhecendo 

que a área de TIC agrega valor à atividade 

fim do órgão.

[CRITÉRIO 1] - Iniciativas Centrais
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[CRITÉRIO 2] 
Iniciativas  Transversais

       tecnologia.prefeitura.sp.gov.br/

INICIATIVA 2.1 - Disponibilizar ferramenta 
para gestão de ativos de microinformática, 

licenças de software e demandas de suporte

Justificativa:   De um total de 69 órgãos que 

responderam ao Diagnóstico de TIC 2019, 

apenas: 
39, ou 52%, informaram possuir sistema 

para gestão de demandas de suporte a 

usuários;

29, ou 42%, informaram possuir sistema 

para gestão de ativos de TIC;

39, ou 52%, informaram possuir um 

controle de licenças por máquina.

Em comparação ao ano anterior, houve 

evolução nos quesitos elencados acima, 

mas ainda há muito a melhorar.

A ferramenta a ser disponibilizada 

viabilizará uma gestão mais eficiente pelos 

órgãos do nível macro ao micro. Atividades 

de suporte a usuários, inventário de ativos 

de microinformática e licenças de software, 

gerando informações para embasar futuros 

planejamentos, facilitando a prestação 

de contas, e melhorando a satisfação 

de usuários e o ambiente de trabalho da 

própria equipe de TIC.

Descrição:   O Órgão Central disponibilizará 

a solução CITI - Controle Integrado da 

Tecnologia da Informação. Trata-se de 

uma customização e parametrização do 

sistema open source GLPI para que os 

Órgãos possam realizar inventário de 

ativos de microinformática, licenças de 

software e gerenciar a demanda de suporte 

aos usuários por meio de chamados e 

publicação de um Catálogo de Serviços, 

com previsão de incorporação de outras 

ferramentas de código aberto.

Esta iniciativa partiu da experiência 

compartilhada pelas Secretarias de Gestão 

e de Urbanismo e Licenciamento, sendo 

exemplo do valor que pode ser gerado pela 

sinergia entre Órgãos. Cabe ressaltar que é 

decisão de cada órgão a adoção da solução 

proposta ou implantação de uma própria 

para cumprir as metas do Plano Estratégico.

Órgão Setoriais que planejam 
iniciativas relacionadas: AMLU, FT, 
PRODM, SEHAB, SGM, SMC, SMDHC, 
SMPED, SMSUB, SMT, SMUL, SPPAR, SPTRA, 
SUBAD, SUBAF, SUBBT, SUBCT, SUBCV, 
SUBEM, SUBFB, SUBIQ, SUBIT, SUBJA, 
SUBJT, SUBLA, SUBMG, SUBMO, SUBPI, 
SUBSA, SUBSB, SUBSM, SUBPR, SUBVM, 
SUBVP, SVMA.

Metas do PETIC  para 2019:  

4.2 – 60% de clientes internos (líderes 

e coordenadores de áreas) que avaliam 

o serviço prestado por suas áreas de TIC 

como “Bom” ou superior;

4.5 – Redução para 30% de Órgãos do 

SMTIC cuja área de TIC exerce atividades 

fora do escopo de atividades de TIC;

12.1 – 65% dos órgãos com medalha de 

ouro em inventário de ativos;

12.2 – 75% dos órgãos com inventário 

de licenças de software.
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[CRITÉRIO 2] - Iniciativas Transverssais

INICIATIVA 2.2 - Apoiar a publicação de 
Políticas de Segurança da Informação.

Justificativa:    De um total de 69 órgãos que 

responderam ao Diagnóstico de TIC 2019, 

apenas 17 (24%) informaram possuir algum 

normativo com política de Segurança da 

Informação publicado. Isso mostra um 

pequeno aumento em relação ao ano 

anterior que foi de 20%. Destes, muitos não 

apresentam a abrangência necessária ao 

tema. O documento em questão é essencial, 

pois orienta tanto usuários quanto 

servidores de TIC sobre como trabalhar 

com informações atendendo a critérios 

de confiabilidade, confidencialidade, 

integridade, disponibilidade, autenticidade, 

utilidade, entre outros. 

Descrição: Em 2018, o Órgão Central 

publicou a Orientação Técnica nº 013, 

com diretrizes gerais sobre segurança da 

informação. Ainda que seu escopo seja 

um pouco maior, esse instrumento tem 

por público alvo as áreas de tecnologia. 

Desse modo, o Órgão Central publicará 

um normativo geral que estabelecerá uma 

política de segurança da Informação geral 

e mínima para todo SMTIC, viabilizando 

um entendimento comum no âmbito da 

Prefeitura de São Paulo quanto ao que deve 

ser abordado no tema. Este normativo não 

impede que cada órgão tenha seu próprio 

normativo em alinhamento com suas 

especificidades.

Órgão Setoriais que planejam 
iniciativas relacionadas: AHM, CGM, FT, 
SEHAB, SFMSP, SG, SGM, SMADS, SMDHC, 
SMIT-SSTI, SMJ, SMPED, SMSU, SMSUB, 
SMT, SMUL, SPCIN, SPNEG, SPOBR, SPPAR, 
SPTRA, SPTUR, SPURB, SUBAD, SUBAF, 
SUBBT, SUBCS, SUBCV, SUBEM, SUBFB, 
SUBIP, SUBIQ, SUBIT, SUBJA, SUBJT, SUBLA, 
SUBMB, SUBMG, SUBMO, SUBMP, SUBPA, 
SUBPJ, SUBSA, SUBSB, SUBSE, SUBSM, 
SUBST, SUBPR, SUBVM, SUBVP, SVMA, 
TMSP.

Metas do PETIC  para 2019:  

5.2 – 75% dos Órgãos do SMTIC com 

a medalha de bronze de Maturidade em 

Política de Segurança.

NICIATIVA 2.3 - Facilitar a eliminação de 

ativos de TIC inservíveis.

Justificativa: Em visitas realizadas pela 

equipe do Órgão Central, é comum 

encontrar salas dos Órgãos Setoriais 

ocupadas por ativos de TIC inservíveis, 

por conta da burocracia necessária para 

efetivar o desfazimento. Verificou-se 

também que, mesmo que o processo atual 

seja realizado até o fim, não existe garantia 

razoável de que os ativos de TIC inservíveis 

são descartados adequadamente no que 

tange a responsabilidade ambiental.

Descrição:    O Órgão Central está 

elaborando uma proposta de decreto 

municipal, visando simplificar o processo 

atual para desfazimento de inservíveis 

de tecnologia e garantir o correto 

procedimento perante o meio ambiente, 

além de propor uma Orientação Técnica 

com diretrizes mais específicas paras as 

equipes de TIC.
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[CRITÉRIO 2] - Iniciativas Transverssais

INICIATIVA 2.5 - Reestruturação da 
infraestrutura de rede das Subprefeituras.

Justificativa:    Segundo o diagnóstico de 

TIC 2019, 24 subprefeituras (75%) alegam 

que o maior problema com a infraestrutura 

de rede são equipamentos e cabeamento 

obsoletos, e apenas 5 subprefeituras (15%) 

possuem um cabeamento moderno, nem 

sempre identificado, e nenhuma possui 

o cabeamento certificado para garantir a 

qualidade da estrutura de rede. Nas visitas 

realizadas pelo órgão central é comum 

identificar improvisações na estrutura 

de rede, cabeamento desprotegido e 

cascateamento com a utilização de hubs. 

A precariedade das estruturas da rede 

frequentemente impacta na qualidade dos 

serviços prestados ao cidadão.

Descrição:    Planeja-se utilizar os recursos 

provenientes do Termo de Ajustamento de 

Conduta firmado entre a Prefeitura e Vivo 

para reestruturar a rede lógica e elétrica 

(se houver necessidade) das subprefeituras 

realizando os seguintes serviços:
Instalação de eletrocalhas;

Instalação de canaletas;

Instalação de eletrodutos;

Lançamento de cabeamentos;

Instalação de Racks;

Identificação ponta a ponta do cabeamento;

Certificação dos pontos;

Substituição de cabos elétricos e tomadas;

Instalação de ar condicionado na(s) sala(s) 

de servidor(es);

Instalação de Switches;

Instalação de Access Points;

Instalação de Central telefônica;

Instalação de aparelhos telefônicos.

INICIATIVA 2.4 - Fomentar a sinergia entre os 
Órgãos Setoriais.

Justificativa:    Um dos princípios da atual 

Política de Governança é a descentralização 

da gestão de TIC com a adição da 

colaboração entre os Órgãos, o que é visto 

como base para evolução da maturidade 

em tecnologia da Prefeitura. Em visitas 

realizadas pela equipe do Órgão Central, 

é comum encontrar soluções diferentes 

para um mesmo problema, ou até mesmo 

Órgãos que ainda não conseguiram 

resolver um determinado problema que já 

foi resolvido por outro órgão setorial.

Descrição: Para viabilizar essa sinergia, o 

Órgão Central continuará promovendo 

os Fóruns Técnicos de Tecnologia da 

Informação e Comunicação; sustentará 

o fórum virtual; e mediante necessidade, 

organizará Grupos de Trabalho para discutir 

e encaminhar assuntos específicos.

Meta  para 2019:  

Organizar pelo menos 6 Fóruns Técnicos de 

TIC.

Órgão Setoriais que planejam 
iniciativas relacionadas: AHM, AMLU, CET, 
CGM, COHAB, FT, HSPM, PGM, SEHAB, SF, 
SFMSP, SG, SGM, SIURB, SMADS, SMDE, 
SMDHC, SMIT-SSTI, SMRI, SMSU, SMSUB, 
SMT, SMUL, SPNEG, SPPAR, SPTUR, SUBAD, 
SUBBT, SUBCS, SUBCT, SUBCV, SUBEM, 
SUBFB, SUBG, SUBIP, SUBIQ, SUBIT, SUBJA, 
SUBJT, SUBLA, SUBMB, SUBMG, SUBMO, 
SUBMP, SUBPA, SUBPE, SUBPJ, SUBSA, 
SUBSE, SUBSM, SUBST, SUBPR, SUBVM, 
SVMA, TMSP.

Metas do PETIC  para 2019:  

2.4 – Todos os Órgãos do SMTIC com 

medalha de Prata na boa prática “Gestão de 

Inservíveis”.
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[CRITÉRIO 2] - Iniciativas Transverssais

INICIATIVA 2.6 - Publicar vitrine de APIs

Justificativa:    A APILIB (Vitrine Municipal 

de API) é o catálogo de serviços digitais da 

Prefeitura da Cidade de São Paulo. E através 

da APILIBI é possível:
Alinhar estratégia de TI com o Plano 

Estratégico de TIC da Prefeitura;

Incentivar novas políticas de dados e 

serviços da Prefeitura;

Promover a abertura e transparência de 

dados;

Fomentar a criação de serviços e aplicações 

inovadoras que tenham um alto impacto 

social;

Promover a integração de dados da 

Prefeitura.

Descrição: Será implementada uma 

plataforma tecnológica de código 

aberto que permitirá a publicação e o 

gerenciamento de serviços, de forma que 

qualquer pessoa possa acessar e consumir 

a API de forma segura e controlável.

A partir da implantação do projeto espera-

se que os cidadãos consigam criar serviços 

e aplicações a partir dos dados da Prefeitura 

de São Paulo sem maiores complicações, 

portanto, fomentando o desenvolvimento 

dos mesmos para utilização de acordo 

com realidade e necessidade do cidadão, 

contribuindo diretamente com a 

transparência e abertura dos dados, que é 

de interesse e importância dos munícipes de 

Os serviços realizados poderão variar de 

acordo com a necessidade de cada órgão 

setorial.

Meta para 2019:  

Reestruturar a rede lógica de todas 

subprefeituras.

INICIATIVA 2.7 - Grupo de Trabalho para definir 
diretrizes que garantam o cumprimento da 
Lei Geral de Proteção de Dados.

Justificativa:    Com a publicação da Lei 

Federal 13.709/2018 de 14/08/2018 

conhecida como Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), todos os entes 

públicos da federação precisam se adequar 

às exigências contidas na lei sobre o 

tratamento de dados pessoais.

Como diversos órgãos setoriais possuem 

bases de dados com informações pessoais 

e todos devem atender as mesmas 

exigências, é necessário constituir um 

grupo de trabalho para padronizar as ações 

que serão realizadas para atender a referida 

lei.

A proteção de dados e a privacidade são 

direitos, não luxo.

Descrição: A Secretaria Municipal de 

Inovação e Tecnologia participará de um 

grupo de trabalho envolvendo também 

a Secretaria de Governo Municipal, 

Controladoria Geral do Município, 

Procuradoria Geral do Município e 

São Paulo, mas acima de tudo isto, acredita-

se na satisfação do cidadão gerada direta e/

ou indiretamente com a implantação deste 

projeto, seja pelo cidadão desenvolvedor 

ou pelo cidadão que utilizará os serviços 

e aplicações criadas a partir dos serviços 

expostos na Vitrine de APIs da Prefeitura de 

São Paulo.

Meta para 2019:  

Publicação da Vitrine de APIs com 

disponibilização de 5 bases de dados/

sistemas.
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Prodam para definir diretrizes que visem garantir o 

cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.

Meta para 2019:  

Participação na publicação de normativo com as 

diretrizes básicas para garantir o cumprimento da 

LGPD.
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[CRITÉRIO 3] 
Iniciativas setoriais com valor acima de R$ 1 milhão

Órgão                                      Iniciativa Setorial                                                                                                  Valor Planejado

Os Planos Setoriais entregues pelos Órgãos, juntos, 
possuem 1045 iniciativas, com valor planejado total 
de aproximadamente R$ 594 milhões para 2019.

O quadro abaixo lista todas as iniciativas cujo valor 
planejado seja igual ou superior a R$ 1 milhão. 
Ao estabelecer este corte, identificou-se 100 
iniciativas que possuem valor total planejado de 

aproximadamente R$ 516 milhões.

Em outras palavras, 10% das iniciativas remetem 
a 87% do que se planeja gastar com TI nos órgãos 
setoriais em 2019. Por este motivo, tais iniciativas, 
listadas no quadro abaixo, foram consideradas 
estratégicas e serão acompanhadas pelo Órgão 
Central.

AHM

SMS

SMT

SMIT-SSTI

SF

SMS

SG

SMUL

SPTRA

SMT

SMSUB

SF

SMS

SMSUB

SME

SMS

PGM

CET

Alugar ativos de microinformática desktop

Contratar sustentação Prodam

Contratar sustentação Prodam

Contratar sustentação Prodam

Contratar sustentação Prodam

Adquirir ativos de microinformática desktop

Contratar sustentação Prodam

Contratar sustentação Prodam

Contratar serviço manutenção datacenter

Contratar serviço mensageria

Contratar comunicação link

Contratar serviço desenvolvimento

Contratar comunicação link

Contratar sustentação Prodam

Contratar serviço impressão

Contratar equipe de TI

Adquirir licença de software BI

Adquirir ativos de microinformática desktop

 R$       32.000.000,00 

 R$       27.988.771,65 

 R$       25.439.787,39 

 R$       22.282.749,81 

 R$       20.674.917,18 

 R$       18.387.198,13 

 R$       17.027.473,94 

 R$       14.453.635,28 

 R$       14.400.000,00 

 R$       13.905.000,00 

 R$       13.185.684,90 

 R$       13.042.443,84 

 R$       12.146.708,02 

 R$          9.129.973,94 

 R$          8.800.000,00 

 R$          7.425.000,00 

 R$          7.000.000,00 

 R$          6.598.800,01 
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Órgão                                      Iniciativa Setorial                                                                                                 Valor Planejado

[CRITÉRIO 3] - Iniciativas com valor acima de R$1milhão

SF

IPREM

SF

SPTRA

SME

SMS

CET

SMSUB

SMS

SVMA

IPREM

SGM

SME

SPTRA

PGM

SF

CET

SMT

SPTRA

CGM

SPTRA

SMS

SPTRA

IPREM

SMT

SMS

SMADS

SF

SMS

Adquirir ativos de microinformática servidor

Desenvolver sistema de informação outro

Adquirir licença de software BI

Adquirir licença de software suíte de escritório

Contratar serviço helpdesk e suporte

Contratar serviço wi-fi

Adquirir licença de software suíte de escritório

Contratar serviço impressão e digitalização

Desenvolver sistema de informação outro

Contratar sustentação Prodam

Contratar sustentação Prodam

Alugar ativos de microinformática desktop

Contratar sustentação Prodam

Adquirir licença de software outro

Contratar sustentação Prodam

Contratar serviço fábrica de software

Contratar sustentação Prodam

Contratar serviço impressão

Contratar comunicação link

Contratar sustentação Prodam

Adquirir ativos de rede switch

Adquirir licença de software suíte de escritório

Contratar serviço manutenção

Contratar serviço desenvolvimento

Contratar serviço manutenção datacenter

Desenvolver sistema de informação outro

Contratar comunicação link

Adquirir ativos de microinformática desktop

Desenvolver sistema de informação outro

 R$          6.309.444,44 

 R$          6.000.000,00 

 R$          6.000.000,00 

 R$          5.956.900,00 

 R$          5.937.247,14 

 R$          5.837.310,00 

 R$          5.612.946,93 

 R$          5.494.018,32 

 R$          5.283.164,03 

 R$          5.148.180,06 

 R$          5.110.320,35 

 R$          4.636.000,00 

 R$          4.559.628,60 

 R$          4.515.000,00 

 R$          4.444.203,79 

 R$          4.308.375,00 

 R$          4.273.931,93 

 R$          4.118.397,77 

 R$          4.000.000,00 

 R$          3.769.835,45 

 R$          3.554.852,40 

 R$          3.546.597,60 

 R$          3.520.000,00 

 R$          3.333.333,33 

 R$          3.112.500,00 

 R$          3.101.241,60 

 R$          3.066.000,00 

 R$          3.005.323,00 

 R$          3.000.000,00 
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[CRITÉRIO 3] - Iniciativas com valor acima de R$1milhão

SVMA

SPTRA

SPTRA

SMADS

SFMSP

SME

SGM

SMSU

SMS

SME

SMDE

SF

HSPM

SMADS

CET

SF

SPTRA

PGM

SF

SF

SMT

SPTRA

SME

SME

SPTRA

SFMSP

SMDHC

SPTRA

SMUL

Contratar serviço fábrica de software

Adquirir licença de software outro

Adquirir ativos de microinformática servidor

Contratar sustentação Prodam

Contratar comunicação link

Contratar serviço helpdesk e suporte

Contratar sustentação Prodam

Contratar serviço IaaS

Contratar serviço impressão

Contratar serviço helpdesk e suporte

Contratar sustentação Prodam

Contratar sustentação Prodam

Adquirir ativos de microinformática desktop

Contratar sustentação Prodam

Contratar serviço desenvolvimento

Contratar serviço helpdesk e suporte

Adquirir ativos de microinformática desktop

Contratar serviço desenvolvimento

Contratar serviço desenvolvimento

Contratar serviço hospedagem

Contratar serviço desenvolvimento

Contratar serviço manutenção datacenter

Adquirir licença de software outro

Contratar serviço helpdesk e suporte

Contratar serviço desenvolvimento

Contratar serviço hospedagem

Contratar sustentação Prodam

Adquirir licença de software banco de dados

Desenvolver Aplicativo web

 R$          2.975.000,00 

 R$          2.900.000,00 

 R$          2.800.000,00 

 R$          2.790.000,00 

 R$          2.769.491,20 

 R$          2.750.000,00 

 R$          2.701.409,82 

 R$          2.691.000,00 

 R$          2.675.773,92 

 R$          2.663.899,75 

 R$          2.553.333,33 

 R$          2.499.299,22 

 R$          2.495.000,00 

 R$          2.457.000,00 

 R$          2.375.833,33 

 R$          2.358.795,07 

 R$          2.348.900,00 

 R$          2.324.585,18 

 R$          2.176.253,22 

 R$          2.147.594,76 

 R$          2.079.604,07 

 R$          2.006.209,38 

 R$          2.000.000,00 

 R$          2.000.000,00 

 R$          2.000.000,00 

 R$          1.976.000,00 

 R$          1.902.756,61 

 R$          1.834.317,00 

 R$          1.800.000,00 
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Órgão                                      Iniciativa Setorial                                                                                                  Valor Planejado

[CRITÉRIO 3] - Iniciativas com valor acima de R$1milhão

SVMA

SMADS

SF

SF

SPTUR

SMSU

CET

SMSU

SPTRA

SPTRA

SMSU

SMS

SMSU

SMS

HSPM

SEHAB

SF

SF

SMT

SEHAB

SMC

PGM

PRODM

SMDHC

Adquirir licença de software outro

Contratar sustentação Prodam

Contratar serviço desenvolvimento

Adquirir licença de software suíte de escritório

Contratar serviço segurança e acesso

Contratar sustentação Prodam

Adquirir ativos de microinformática outro

Contratar comunicação radiocomunicação

Adquirir licença de software outro

Contratar comunicação internet móvel

Adquirir ativos de microinformática desktop

Contratar serviço cabeamento estruturado

Contratar comunicação internet móvel

Contratar serviço manutenção

Contratar serviço cabeamento estruturado

Contratar sustentação Prodam

Contratar serviço fábrica de software

Contratar serviço desenvolvimento

Contratar equipe de TI

Alugar ativos de microinformática desktop

Contratar serviço wi-fi

Adquirir licença de software suíte de escritório

Implantar sistema de informação gestão de ativos

Desenvolver sistema de informação outro

 R$          1.731.000,00 

 R$          1.710.000,00 

 R$          1.694.839,20 

 R$          1.634.600,00 

 R$          1.631.583,33 

 R$          1.616.871,33 

 R$          1.600.000,00 

 R$          1.575.000,00 

 R$          1.575.000,00 

 R$          1.506.375,00 

 R$          1.500.000,00 

 R$          1.455.083,22 

 R$          1.345.248,00 

 R$          1.318.440,50 

 R$          1.307.924,94 

 R$          1.270.456,30 

 R$          1.088.435,25 

 R$          1.080.858,08 

 R$          1.036.155,80 

 R$          1.028.970,00 

 R$          1.000.400,00 

 R$          1.000.000,00 

 R$          1.000.000,00 

 R$          1.000.000,00 

Os planos Diretores Setoriais de Tecnologia da Informação 
e Comunicação – PDSTIC – estão publicados e acessíveis no 
portal de Governança: tecnologia.prefeitura.sp.gov.br.
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[GLOSSÁRIO] 
APDO-TIC

Os Analistas de Planejamento e 

Desenvolvimento Organizacional, disciplina 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

são integrantes da carreira criada pela 

Lei Municipal 16.119/2015 com o intuito 

de tornarem mais eficiente a gestão da 

tecnologia na administração direta. Os 

primeiros servidores e servidoras desta 

carreira foram nomeados em maio de 2017.

CMTIC

O Conselho Municipal de Tecnologia da 

Informação e Comunicação é um órgão 

colegiado a que compete aprovar o Plano 

Estratégico de TIC, os relatórios semestrais 

sobre uso de TIC na Administração Pública 

Municipal, e as orientações técnicas.

Compõem o CMTIC os titulares dos seguintes 
Órgãos e Entidades:

Secretaria Municipal de Inovação e 
Tecnologia (SMIT), como Presidente;

Secretaria Municipal de Governo (SGM);
Secretaria da Fazenda (SF);
Secretaria de Gestão (SG);
Empresa Municipal de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PRODAM).

Há ainda um assento rotativo, ocupado 
alternativamente pelos titulares de:

Secretaria Municipal de Educação (SME);
Secretaria Municipal de Saúde (SMS);
Secretaria Municipal de Transporte e 

Mobilidade (SMT);
Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Licenciamento (SMUL).

Diagnóstico de TIC

O Diagnóstico de Tecnologia da Informação 

e Comunicação é um instrumento da Política 

de Governança que tem por objetivo levantar 

informações sobre o status de cada área 

de Tecnologia da Informação da Prefeitura. 

Em seu formato atual, os líderes de TIC 

preenchem anualmente um questionário 

digital respondendo questionamentos 

sobre liderança e cultura, equipe de TIC, 

orçamento, segurança da informação, 

contratação de bens e serviços, gestão de 

inservíveis, gerenciamento de sistemas/

projetos, suporte, portais web e aplicativos, 

infraestrutura e rede, e inovação tecnológia.

A informação estruturada em relatórios é 

divulgada no Portal da Governança.

FTTIC 

Os Fóruns Técnicos de Tecnologia da 

Informação e Comunicação são eventos 

bimestrais, presenciais, onde os servidores de 

TIC da Prefeitura de São Paulo se reúnem para 

discutir temas relevantes as suas realidades. 

Até o momento, já se discutiu sobre 

temas como orçamento, planejamento, 

capacitação, orientações técnicas, boas 

práticas e experiências reais, entre outros.

Os relatos dos fóruns presenciais e a extensão 

de suas discussões podem ser encontradas 

em: 

forum.govit.prefeitura.sp.gov.br/ 
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Orientações Técnicas

São publicações realizadas pelo Órgão 

Central com padrões e boas práticas para 

serem adotadas transversalmente na 

Prefeitura de São Paulo. As orientações são 

compostas por recomendações e sugestões. 

Uma recomendação é uma diretriz 

definida pelo CMTIC e estabelece regras, 

procedimentos ou critérios a serem seguidos 

por padrão. Desta forma, a sua não adoção 

deverá ser justificada tecnicamente. 

Uma sugestão é uma boa prática validada pelo 

CMTIC e possui um caráter não vinculante, 

mostrando alternativas ou conhecimentos 

que poderão ser úteis na busca de soluções.

Portal de Governança

Plataforma digital que tem por objetivo 

concentrar todas as informações relevantes 

à Política de Governana Municipal de TIC. 

É composta por notícias, normativos, 

documentos, uma wiki e um fórum digital. 

Pode ser acessado em:

tecnologia.prefeitura.sp.gov.br

SMTIC

O Sistema Municipal de Tecnologia da 

Informação e Comunicação compreende 

as atividades de planejamento, governança, 

coordenação, organização, controle 

e supervisão dos recursos de TIC da 

Administração Pública Municipal e é 

composto por:

CMTIC;

Órgão Central;

Órgãos Setoriais;

FTTIC;

Integrador Estratégico.

Órgão Central

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia 

– SMIT, representada pela Coordenadoria 

de Gestão de Tecnologia da Informação 

e Comunicação – CGTIC, que coordenará 

as atividades do Sistema Municipal de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – 

SMTIC.

Órgãos Setoriais

Secretarias, Subprefeituras, Autarquias, 

Fundações, Empresas Públicas e Sociedades 

de Economia Mista, cujas ações e projetos 

sejam diretamente voltados à tecnologia 

ou que necessitem da tecnologia para o 

seu desenvolvimento, representadas pelas 

unidades responsáveis pelas atividades de 

tecnologia da informação e comunicação.

A saber:

Administração Direta

Controladoria Geral do Município (CGM)

Procuradoria Geral do Município (PGM)

Secretaria Municipal da Fazenda (SF)

Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência (SMPED)

Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

Secretaria Municipal das Subprefeituras 
(SMSUB)

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social (SMADS)

Secretaria Municipal de Cultura (SMC)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico (SMDE)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (SMDU)

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania (SMDHC)

Secretaria Municipal de Educação (SME)

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME)

Secretaria Municipal de Gestão (SMG)
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Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana 
e Obras (SIURB)

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia 
- SSTI (SMIT-SSTI)

Secretaria Municipal de Justiça (SMJ)

Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL)

Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes (SMT)

Secretaria Municipal de Segurança Urbana 
(SMSU)

Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente (SVMA)

Subprefeituras

Subprefeitura Aricanduva/Vila Formosa 
(SUBAF)

Subprefeitura Butantã (SUBBT)

Subprefeitura Campo Limpo (SUBCL)

Subprefeitura Capela do Socorro (SUBCS)

Subprefeitura Casa Verde (SUBCV)

Subprefeitura Cidade Ademar (SUBAD)

Subprefeitura Cidade Tiradentes (SUBCT)

Subprefeitura Ermelino Matarazzo (SUBEM)

Subprefeitura Freguesia/Brasilândia (SUBFB)

Subprefeitura Guaianases (SUBG)

Subprefeitura Ipiranga (SUBIP)

Subprefeitura Itaim Paulista (SUBIT)

Subprefeitura Itaquera (SUBIQ)

Subprefeitura Jabaquara (SUBJA)

Subprefeitura Jaçanã/Tremembé (SUBJT)

Subprefeitura Lapa (SUBLA)

Subprefeitura M’Boi Mirim (SUBMB)

Subprefeitura Mooca (SUBMO)

Subprefeitura Parelheiros (SUBPA)

Subprefeitura Penha (SUBPE)

Subprefeitura Perus (SUBPR)

Subprefeitura Pinheiros (SUBPI)

Subprefeitura Pirituba/Jaraguá (SUBPJ)

Subprefeitura Santana/Tucuruvi (SUBST)

Subprefeitura Santo Amaro (SUBSA)

Subprefeitura São Mateus (SUBSM)

Subprefeitura São Miguel Paulista (SUBMP)

Subprefeitura Sapopemba (SUBSB)

Subprefeitura Sé (SUBSE)

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 
(SUBMG)

Subprefeitura Vila Mariana (SUBVM)

Subprefeitura Vila Prudente (SUBVP)

Administração Indireta

Autarquia Hospitalar Municipal (AHM)

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 
(AMLU)

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)

Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo (COHAB)

Empresa de Cinema e Audiovisual de São 
Paulo (SPCIN)

Fundação Paulistana de Tecnologia (FT)

Fundação Theatro Municipal (TMSP)

Hospital do Servidor Publico Municipal 
(HSPM)

Instituto de Previdência Municipal (IPREM)

PRODAM (PRODM)

São Paulo Obras (SPOBR)

São Paulo Parcerias (SPPAR)

São Paulo Transporte (SPTRA)

São Paulo Turismo (SPTUR)

São Paulo Urbanismo (SPURB)

Serviço Funerário do Município de São Paulo 
(SFMSP)
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