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1. Descrição dos objetivos do PDTIC (INTRODUÇÃO) 

APRESENTAÇÃO 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do ISP tem como objetivo 
atender as necessidades de tecnologia da informação e comunicação do Instituto de 
Segurança Pública, alinhadas aos seus objetivos estratégicos e aos do Governo do Estado, 
visando apresentar as diretrizes e orientações necessárias à definição de processos, 
indicadores, métodos e controles para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC). 

Nesse sentido, ele auxiliará a priorização e otimização da aplicação dos recursos tecnológicos, 
bem como na definição de políticas de uso da tecnologia da informação do órgão, e alcance 
dos objetivos institucionais. É composto, em linhas gerais, por princípios e diretrizes, por 
referencial estratégico de TIC, inventários de necessidades, plano de ações e metas, de gestão 
de riscos ao cumprimento de suas definições. 

Com abrangência institucional, este PDTIC contemplará as iniciativas das áreas meio e fim  
deste órgão por um período de 2 (dois) anos, com início de vigência em janeiro de 2020 e 
término em janeiro de 2021, sendo revisado a cada 1 (um) ano. 

INTRODUÇÃO 

O Instituto de Segurança Pública (ISP), criado pela Lei nº 3.329, de 28 de Dezembro 1999, é 
uma autarquia vinculada diretamente à Vice-Governadoria do Estado. Com 20 anos de 
existência, o ISP conta com grande conhecimento acumulado no desenvolvimento de 
metodologias de análise de dados relativos à Segurança Pública. Sua missão é produzir 
informações e disseminar pesquisas e análises com vistas a influenciar e subsidiar a 
implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação social na 
construção dessas políticas. 

Ética e transparência da informação são parte dos valores do Instituto: além de divulgar os 
dados relativos à segurança pública, o ISP realiza análises, projetos e pesquisas regularmente. 
As pesquisas visam a subsidiar a gestão de segurança pública no estado e o debate público 
sobre o tema, com o tratamento científico de seus principais problemas. 

O ISP também é o responsável pela Coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança, 
canal de participação social e de comunicação entre a comunidade e os representantes das 
forças de segurança estaduais em cada região, na busca comum pela redução da violência. 

2. Abrangência 

Presidência; 
Chefia de Gabinete; 
Diretoria Administrativo-Financeira 
Contabilidade Analítica 
Assessoria de Planejamento Financeiro 
Gerência de Convênios e Contratos 



Gerência de  Recursos Humanos 
Gerência de Assuntos Logísticos 
Auditoria Interna 
Coordenadoria de Projetos e Pesquisas 
Coordenadoria do CCS 
Coordenadoria de Estatísticas 
Sistema de Definição e Gerenciamento de Metas para os Indicadores Estratégicos de 
Criminalidade do Estado do Rio de Janeiro 
Assessoria de Informática 
Assessoria de Comunicação Social 

3. Período de Vigência e de Revisão 

O presente Plano terá duração de 2 (dois) anos, conforme a Resolução SECCG nº 53/2019 e 
será revisado anualmente pelo Assessor de Informática - José Renato Biral Belarmino. 

4. Identificação dos responsáveis pela elaboração do PDTIC 

José Renato Biral Belarmino – Assessor de Informática/ISP 

5. Metodologia 

O uso do Planejamento Estratégico do Instituto de Segurança Pública, onde a Assessoria de 
Informática participou de todas as reuniões de alinhamento e perspectivas futuras, dialogando 
com todos os setores, será a ferramenta para nortear as ações do PDTIC, pois possui uma visão 
completa das ações a serem desenvolvidas pelas áreas correlatas a TI do Instituto. 

6. Alinhamento do plano com as políticas governamentais e estratégias da organização 

O alinhamento se dá por meio dos seguintes indicadores incluídos no PPA: 

Contagem a ser realizada mediante número de acessos à página do ispvisualização - PPA 

Contagem a ser realizada mediante o número de acessos à página do ispdados – PPA 

O alinhamento se dá por meio dos seguintes indicadores incluídos no Planejamento 
Estratégico do Estado do Rio de Janeiro: 

Estimular a participação de mais pessoas nos CCS já implantados por meio de redes sociais 
(Alda) 

Os demais estão de acordo=do com o planejamento estratégico do Instituto de Segurança 
Pública. 

7. Princípios e Diretrizes 

MISSÃO: 

Produzir informações e disseminar pesquisas e análises com vistas a subsidiar a 
implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação social na 
construção dessas políticas.  



VISÃO: 

Consolidar o ISP como órgão de referência na produção de conhecimento e na promoção da 
participação social em segurança pública. 

PRINCÍPIOS E VALORES: 

Compromisso com a ética,a legalidade e a moralidade; 

Transparência na divulgação de dados e metodologias; 

Fidelidade às informações apuradas; 

Cooperação com todos os órgãos de segurança pública para a integração e o desenvolvimento 
de políticas públicas; 

Efetividade e celeridade no desempenho de suas atribuições; 

Excelência na produção e disseminação do conhecimento; 

Valorização dos profissionais de segurança pública e da participação da sociedade civil nessa 
área; 

Desenvolvimento de estudos e proposição de projetos inerentes à segurança pública. 

8. Critérios de Priorização das Iniciativas 

Ações do Planejamento estratégico do Instituto. 

9. Estrutura Organizacional de Tecnologia da Informação e Comunicação 

A Assessoria de Informática do Instituto de Segurança Pública, é composta por dois servidores, 
um analista de sistemas e um designer gráfico, estando esses vinculados a Presidencia.

 



10. Avaliação dos resultados do PDTIC anterior: 

O Último Plano Diretor de Tecnologia da Informação do ISP foi elaborado no ano de 2009, 
mesmo não havendo a obrigatoriedade de elaboração, como ocorre agora, com a edição da 
RESOLUÇÃO SECCG Nº 53 DE 06 DE AGOSTO DE 2019 que INSTITUI O PLANO DIRETOR DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PDTIC COMO INSTRUMENTO DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS E PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - TIC NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ESTADUAL DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

A época em conjunto com a Subsecretaria de Modernização Tecnológica que pertencia a 
Secretaria de Estado de Segurança, foram planejados as seguintes ações: 

* Expansão do Observatório de Analise Criminal; 

Aquisição de 06 (seis) computadores com melhores configurações, visando maior poder de 
processamento a dados georeferenciados. 

* Modernização da sala de aulas, com aquisição de novos computadores; 

Aquisição de 11 (onze) computadores, visando aprimoramento profissional para capacitação 
de publico interno e externo a ferramentas utilizadas ou desenvolvidas pelo ISP ou em área de 
Segurança Pública. 

* Criação de Servidor de dados único para o Instituto; 

Servidores de Dados (Hardware + softwares) para o instituto visando centralização de dados 
de forma a facilitar rotinas de back up e guarda de informações institucionais. 

* Centralização de impressão; 

Aquisição ou locação de 04 (quatro) impressoras de grande porte alocadas em locais 
estratégicos visando melhor controle sobre impressões e redução de custos. 

* Criação de controle de pedidos de material; 

Desenvolvimento de software para controle de material de escritório, que auxilie a melhor 
administração nos recursos consumidos. 

* Disponibilização em site institucional do sistema de controle de reuniões dos Conselhos 
Comunitários de Segurança; 

Criação de função dentro da página do ISP (www.isp.rj.gov.br) para criação e exclusão das 
datas das reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança. 

* Criação de Biblioteca Virtual em site institucional; 

Desenvolvimento de ferramenta de pesquisa para site do ISP com alocação no PRODERJ 

* Criação de sistema de gestão de pessoas para o RH, com mapeamento de competências, 
necessidade de processo de capacitação de servidores entre ouros benefícios. 



Desenvolver software capaz de gerenciar os Recursos Humanos do Instituto, com integração à 
intranet e sistemas de Recursos humanos do Estado do Rio de Janeiro. 

* Implantação do SIAD – Sistema de Integração e Análise de Dados. 

Promover a implantação do Sistema de Integração e Análise de Dados nas Policias Civil e 
Polícia Militar, visando melhor qualificação dos dados oriundos dessas forças de segurança, 
afim de melhorar as estatísticas criminais e georeferenciamento das ocorrências. 

* Criação de Revista Eletrônica de Segurança Pública. 

Construção de uma página na internet abrindo um importante espaço para a veiculação de 
estudos sobre o tema.  

11. Objetivos gerais e Matriz SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente Interno Ambiente Externo
Forças Oportunidades

Alta capacidade de resolução de problemas de TI Recursos do Fundo de Segurança Pública
Apoio Institucional da Presidência Apoio da Subsecretaria de Tecnologia 
Planejamento Estratégico do ISP Apoio do PRODERJ
Processos mapeados Apoio do DETRAN

Apoio do CICC
Apoio da DGTIT/SEPOL

Fraquezas Ameaças
Equipe reduzida Mudanças Políticas e Institucionais
Aumento de demanda
Poucos recursos destinados à tecnologia da Informação



12. Inventário de recursos de TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ativo Descrição Proprietário Custodiante Contêiner Qtd Requisitos de Segurança

ACCESS POINT
Access point sem fio 
10/100 mb - b/g/n

ISP ISP ISP 1 Acesso via senha

ROTEADOR WI-FI
Roteador sem fio 

10/100 mb - b/g/n
ISP ISP ISP 1 Acesso via senha

ROTEADOR WI-FI
Roteador sem fio 

10/100 mb - b/g/n
ISP ISP ISP 1 Acesso via senha

ROTEADOR WI-FI
Roteador sem fio 

10/100 mb - b/g/n
ISP ISP ISP 1 Acesso via senha

SWITCH 24 portas 10/100/1000 mb ISP ISP ISP 1 Acesso físico restrito, uso de chave

SWITCH 24 portas 10/100 mb ISP ISP ISP 1 Acesso físico restrito, uso de chave

SWITCH 24 portas 10/100 mb ISP ISP ISP 1 Acesso físico restrito, uso de chave

SWITCH 24 portas 10/100 mb ISP ISP ISP 1 Acesso físico restrito, uso de chave

SWITCH 24 portas 10/100 mb ISP ISP ISP 1 Acesso físico restrito, uso de chave

SWITCH 16 portas 10/100 mb ISP ISP ISP 1 Acesso físico restrito, uso de chave

Hub 8 portas 10/100 mb ISP ISP ISP 6 sem controle

FIREWALL CICC CICC CICC 1 Acesso via senha
PROXY CICC CICC CICC 1 Acesso via senha

SERVIDOR RACK R610 ISP ISP ISP 3 Acesso físico restrito, uso de chave

SERVIDOR RACK R710 ISP ISP ISP 3 Acesso físico restrito, uso de chave

SERVIDOR T 130 ISP ISP ISP 2 Acesso físico restrito, uso de chave

DESKTOP POSITIVO ISP ISP ISP 23 Acesso via senha
DESKTOP OUTROS ISP ISP ISP 4 Acesso via senha
DESKTOP HP ISP ISP ISP 5 Acesso via senha
DESKTOP DELL ISP ISP ISP 57 Acesso via senha

Laptop DELL ISP ISP ISP 4 Acesso via senha
Laptop HP ISP ISP ISP 1 Acesso via senha
Laptop Mivroboard ISP ISP ISP 3 Acesso via senha
Laptop DELL ISP ISP ISP 2 Acesso via senha
Laptop ISP ISP ISP 1 Acesso via senha

MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER Locação ISP ISP 2 Acesso via senha
MULTIFUNCIONAL LASER OKIDATA Locação ISP ISP 1 Acesso via senha
MULTIFUNCIONAL LASER RICOH Locação ISP ISP 2 Acesso via senha

Roteaqdor MPLS CISCO OI CICC ISP 1 Acesso via senha

Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 

Standard
ISP ISP ISP 4 Acesso via senha

Windows Server 2012 Standard
Windows Server 2012 

Standard
ISP ISP ISP 45 Acesso via senha

Windows 7 Pro Windows 7 Pro ISP ISP ISP 30 Acesso via senha
Windows 10 Pro Windows 10 Pro ISP ISP ISP 61 Acesso via senha

Software Estatistico R Software Estatistico R ISP ISP ISP 20 Acesso via senha



 

13. Inventário de Necessidades 

 

 

Software Estatistico Rstudio
Software Estatistico 

Rstudio
ISP ISP ISP 20 Acesso via senha

Portal for Arcgis 10.4 Portal for Arcgis 10.4 ISP ISP ISP 1 Acesso via senha

Portal for Arcgis 10.7 Portal for Arcgis 10.7 ISP ISP ISP 1 Acesso via senha

Nvivo Nvivo ISP ISP ISP 1 Acesso via senha

Lan Messenger Comunicador interno ISP ISP ISP 50 Acesso via senha

Antivírus Kaspersky Endpoint Security Antivírus ISP ISP ISP 100 Acesso via senha

Banco de Dados postgresql - 9.4
Banco de Dados 
postgresql - 9.4

ISP ISP ISP 2 Acesso via senha

Banco de Dados postgresql - xxxx
Banco de Dados 
postgresql - xxxx

ISP ISP ISP 3 Acesso via senha

Virtual BOX 5.2
Gerenciados de 

Máquina Virtuais
ISP ISP ISP 3 Acesso via senha

Site: www.isp.rj.gov.br

Site com informações 
Institucionais e 

Estudos sobre Seg, 
Pública

ISP PRODERJ PRODERJ 1 Acesso via senha

Site: www.ispdados.rj.gov.br
Site com dados 

abertos sobre Seg. 
Pública

ISP PRODERJ PRODERJ 1 Acesso via senha

Site: www.ispvisualizacao.rj.gov.br

Site com painéis de 
visualização dos dados 

disponibilizados no 
site 

www.ispdados.rj.gov.b
r

ISP PRODERJ PRODERJ 1 Acesso via senha

Site: www.isprevista.rj.gov.br
Site com artigos de 
Segurança Pública

ISP PRODERJ PRODERJ 1 Acesso via senha

Site: www.ispgeo.rj.gov.br

Site voltado às forças 
de Seg. Pública 
estadual, com 

georeferenciamento 
de delitos e 

produtividade policial

ISP ISP DETRAN 1 Acesso via senha

Site: www.ispcidades.rj.gov.br

Site voltado às forças 
de Seg. municipais, 

com 
georeferenciamento 

de delitos e 
produtividade policial

ISP PRODERJ PRODERJ 1 Acesso via senha

Site: www.sistemademetas.seguranca.rj.gov.br/

Site com informações 
do Sistema integrado 
de Metas e Avaliação 

de Resultados em 
Segurança Pública

ISP PRODERJ PRODERJ 1 Acesso via senha

ID Necessidade Descrição da Necessidade Origem Área Benefícios Gravidade Urgência Tendência

N1 Infraestrutura
Aumento da capacidade de 

armazenamanto de dados no ISP

Pouco espaço 
para 

armzenamento 
de dados

informática

Cenralização 
de dados e 

possibilidade 
de 

virtualização 
de serviços

alta alta

N2 Serviço Aumento de velocidade da internet
Queda na 

velocidade de 
acesso existente

Todo o 
Instituto

Maior agilidade 
no processos 
que involvem 
acesso a web

alta alta

N3 Serviço
Contratação de serviço de e-mail 

institucional obrigatóio para servidores 
do ISP

Serviço de e-
mail institucional 
sofrendo ataque 

externo

Todo o 
Instituto

Melhorar a 
qualidade do 
serviço de e-

mail 
institucional

alta alta

N4 Serviço
Restruturação do cabeamento de 

dados e telefonia

Serviço de 
redes e telefonia 

com mais 
qualidade

Todo o 
Instituto

Melhorar 
serviço de rede 

e telefonia
média média



14. Plano de Metas e Ações 

 

ID Ação Descrição da Ação Necessidade Início Conclusão Metas Área Responsável

A1 Criar Perfil Facebook do 
ISP

* Migrar conta dos Conselhos 
Comunitários de Segurança

jan/20 mar/20 * Migrar conta dos Conselhos 
Comunitários de Segurança

ASCOM ISP

A2

Promover o 
desenvolvimento a e 
implantação de 
modernização 
tecnológica

* Aperfeiçoar os paineis de 
visualização, focando na 
identidade visual do ISP e 
consequente padronização

* Adequar os dashboards do 
ISPGeo às necessidades do 
SIM

* Mudança de plataforma da 
ata eletrônica  

* Promover incentivo junto aos 
CCS para o uso de dados

jan/20 jan/21

* Aperfeiçoar os paineis de 
visualização, focando na 
identidade visual do ISP e 
consequente padronização

* Adequar os dashboards do 
ISPGeo às necessidades do 
SIM

* Mudança de plataforma da ata 
eletrônica  

* Promover incentivo junto aos 
CCS para o uso de dados

Projetos

A3
Atualizar parque 
Tecnológico

* Adquirir computadores jan/20 mar/20 * Adquirir computadores Informática

A4
Adquirir licenças de 
softwares estatisticos - 
STATA / SPSS

* Viabilizar recursos do FISED fev/20 abr/20 * Viabilizar recursos do FISED Projetos

A5 Consolidar  Bases de 
dados disponíveis 

* Organizar a engenharia de 
concatenação de diferentes 
bancos de dados

jan/20 dez/21
* Organizar a engenharia de 
concatenação de diferentes 
bancos de dados

Projetos / informática

A6
Difundir e aprimorar 
ISPGeo

* Disseminar o ISPGeo  

* Viabilizar implantação do 
ETL ao banco de dados da 
PCERJ 

* Viabilizar Implantação do 
perfil do ISPGeo para a 
PCERJ 

*Inserir materiais dos cursos 
do ISPGeo na própria 
plataforma 

* Incluir ISPGeo na Intrapol e 
no Portal PMERJ  

* Fazer manual e vídeos do 
ISPGeo  

* Adequar os dashboards do 
ISPGeo às necessidades do 
SIM  

* Avaliar o uso do ISGeo pelas 
polícias (feedback do usuário) 

* Incorporar planilhas de 
resultados do SIM no ISPGeo

jan/20 jan/21

* Disseminar o ISPGeo  

* Viabilizar implantação do ETL 
ao banco de dados da PCERJ 

* Viabilizar Implantação do 
perfil do ISPGeo para a PCERJ 

*Inserir materiais dos cursos do 
ISPGeo na própria plataforma 

* Incluir ISPGeo na Intrapol e 
no Portal PMERJ  

* Fazer manual e vídeos do 
ISPGeo  

* Adequar os dashboards do 
ISPGeo às necessidades do 
SIM  

* Avaliar o uso do ISGeo pelas 
polícias (feedback do usuário) 

* Incorporar planilhas de 
resultados do SIM no ISPGeo

Projetos

A7
Aprimorar o serviço 
Segurança cidadã

* Implementar atualizações 
para o Segurança Cidadã/SIM

jan/20 jun/20
* Implementar atualizações 
para o Segurança Cidadã/SIM

SIM / Informártica

A8
Reestruturar Site do 
SIM

* Incluir calendário de reuniões 
do SIM no site

*Atualizar site do SIM (rever e 
atualizar conteúdos) / 

fev/20 mai/20

* Incluir calendário de reuniões 
do SIM no site

*Atualizar site do SIM (rever e 
atualizar conteúdos) / 

SIM / Informártica



 

A9

Estimular a participação 
de mais pessoas nos 
CCS já implantados por 
meio de redes sociais 
(Alda)

Divulgar chatbot jan/20 jan/21 Divulgar chatbot CCS

A10

Aperfeiçoamento e 
padronização dos 
dashboards do site do 
ISP

Padronizar Painéis de 
Visualização

mar/20 set/20
Padronizar Painéis de 
Visualização

Projetos

A11
Viabilizar implantação 
do ETL ao banco de 
dados da SEPOL

Testar ETL jan/20 dez/20 Testar ETL Estatistica / 
Informática

A12
Inserir materiais dos 
cursos do ISPGeo na 
própria plataforma

Inserir Materiais disponivies jan/20 mar/20 Inserir Materiais disponivies Projetos

A13
Incluir ISPGeo na 
Intrapol e no Portal 
SEPM

Construir Portal for Arcgis na 
SEPOL e implementar de 
certificado digital no ISPGEO

fev/20 mai/20
Construir Portal for Arcgis na 
SEPOL e implementar de 
certif icado digital no ISPGEO

Projetos / 
Informática

A14
Fazer manual e vídeos 
do ISPGeo

Descrever funções e 
infromações do ISPGEO

jan/20 jul/20
Descrever funções e 
infromações do ISPGEO

Projetos

A15
Mudar plataforma da ata 
eletrônica

Contratar desenvolvedor mar/20 set/20 Contratar desenvolvedor CCS / Informática

A16
Viabilizar capacitação 
do SEI para todos os 
servidores

Agendar treinamento jan/19 fev/20 Agendar treinamento Protocolo

A17

Criar regras de acesso e 
compartilhamento de 
documentos internos e 
externos

* Criar regras de acesso e 
compartilhamento de 
documentos internos e 
externos

* Criar protocolo de segurança 
para a base de dados

* Criar termo de 
responsabilidade da senha do 
ISPGeo

* Criar manual de segurança 
de dados

mar/20 mar/21

* Criar regras de acesso e 
compartilhamento de 
documentos internos e externos

* Criar protocolo de segurança 
para a base de dados

* Criar termo de 
responsabilidade da senha do 
ISPGeo

* Criar manual de segurança de 
dados

Diretoria Jurídica / 
Informática

A18
Criar protocolo de 
segurança para as base 
de dados ISP

* Criar regras de acesso e 
compartilhamento de 
documentos internos e 
externos

* Criar protocolo de segurança 
para a base de dados

* Criar termo de 
responsabilidade da senha do 
ISPGeo

* Criar manual de segurança 
de dados

mar/20 mar/21

* Criar regras de acesso e 
compartilhamento de 
documentos internos e externos

* Criar protocolo de segurança 
para a base de dados

* Criar termo de 
responsabilidade da senha do 
ISPGeo

* Criar manual de segurança de 
dados

Diretoria Jurídica / 
Informática

A19
Migração do chatobot 
Alda para estrutura 
PRODERJ

Viabilizar financeiramente a 
migração

out/19 dez/19
Viabilizar financeiramente a 
migração

Informática



 

15. Plano de Gestão de Pessoas 

Assessor de Informática – José Renato Biral Belarmino 

Designer Gráfico – Bruno Simonin da Costa 

16. Processo de Revisão do PDTIC 

O Instituto de Segurança possui planejamento estratégico, que possui pontos de controle, que 
será utilizado como controle e revisão do PDTIC. Sendo o responsável o Assessor de 
Informática do órgão.  

17. Plano de Gestão de Pessoas 

17.1 Quadro de Pessoal 

 José Renato Biral Belarmino 

 Bruno Simonin da Costa 

A20
Criar manual de 
segurança de dados

* Criar regras de acesso e 
compartilhamento de 
documentos internos e 
externos

* Criar protocolo de segurança 
para a base de dados

* Criar termo de 
responsabilidade da senha do 
ISPGeo

* Criar manual de segurança 
de dados

mar/20 mar/21

* Criar regras de acesso e 
compart ilhamento de 
documentos internos e externos

* Criar protocolo de segurança 
para a base de dados

* Criar termo de 
responsabilidade da senha do 
ISPGeo

* Criar manual de segurança de 
dados

Diretoria Jurídica / 
Informática

A21

Extrair das atas 
informações muito 
importantes para 
construir dashboards 
para passar para as 
polícias

* Construir banco de dados 
para alimentação do Dash 
Board CCS

jan/20 mar/20
* Construir banco de dados 
para alimentação do Dash 
Board CCS

Projetos / CCS / 
Informática

A22
Atualizar softwares já 
existentes no ISP

Adquirir softwares via FISED jan/20 mar/20 Adquirir softwares via FISED Informática

A23

Organizar a engenharia 
de concatenação de 
diferentes bancos de 
dados:

Estruturar servidor fev/20 jul/20 Estruturar servidor
Projetos / 

Geoprocessamento / 
Informática

A24
Aumento da capacidade 
de armazenamanto de 
dados no ISP

Adquirir hardware jan/20 jul/20 Adquirir hardware Informática

A25
Virtualização de 
Servidores

Adquirir hardware fev/20 mai/20 Adquirir hardware Informática

A26
Implementação de 
certificados digitais em 
todos o sites do ISP

implementar Certif icados set/19 dez/19 implementar Certificados
Informática/PRODE

RJ

A27 Adquirir licença do 
pacote ADOBE

Adquirir softwares via FISED jan/20 mar/20 Adquirir softwares via FISED Informática

A28

Contagem a ser 
realizada mediante 
número de acessos à 
página do 
ispvisualização

Estatisticas de Acesso jan/20 dez/20 Estatisticas de Acesso Informática

A29

Contagem a ser 
realizada mediante o 
número de acessos à 
página do ispdados

Estatisticas de Acesso jan/20 dez/20 Estatisticas de Acesso Informática

A30

Contagem a ser 
realizada mediante 
número de acessos 
relatórios analíticos 
divulgados (site)

Estatisticas de Acesso jan/20 dez/20 Estatisticas de Acesso Informática



17.2 Quadro de Competências 

José Renato Biral Belarmino  - Analista de Sistemas 

Bruno Simonin da Costa - Designer Gráfico 

18.Plano de Metas e Ações 

18.1 Ações de Pessoal 

Contratação de 01 (um) Desenvolvedor 

Contratação de 02 (dois) estagiários:  

   um designer; 

  um Tecnologia da Informação; 

19. Conclusão: 

Este PDTIC ISP 2020 – 2021 objetiva, portanto, ser um instrumento de diagnóstico e 
planejamento das ações de TIC para o alcance das estratégias do Instituto de Segurança 
Pública junto aos seus objetivos estratégicos. Ao final da execução deste Plano, espera-se uma 
melhoria dos processos de trabalho existentes na TI, o fortalecimento da gestão e da 
governança de TI, o aprimoramento da segurança da informação, o aperfeiçoamento da 
gestão de riscos e da gestão de pessoas e, consequentemente, um melhor provimento de 
soluções de tecnologia da informação que permitam que ao Instituto de Segurança Pública 
cumpra a sua missão com eficácia, eficiência e efetividade. 


