Plano Diretor Funasa - Administração
Iniciativas de Projetos
Código Iniciativa

IE11.3A

Nome da Iniciativa

Implementar o Plano de Transformação Digital como Plano Estratégico, em consonância com a Política de Gestão da Informação

Objetivo Estratégico vinculado
OE 11 - Garantir a qualidade e disponibilidade da Informação.
Tipo de Iniciativa
Projeto
Período previsto de início
2021
Período previsto de conclusão
2021
Custos Estimados
R$ 3.500.000,00
Fase do Projeto
Iniciação
Percentual Planejado
Percentual de Conclusão do Projeto Atual
2%
100%
Comparação
Comparação
Recursos financeiros efetivamente utilizados
70.000
2%
Proposta de novo TED P+BR em andamento, seu valor deverá ser atualizado conforme a celebração de Termo de Execução Descentralizada junto ao Ministério da Economia, para
implementação na Plataforma Mais Brasil, de novos módulos / funcionalidades para substituição do Sistema Integrado de Gestão das Ações da Funasa.

Análise Crítica

2. Integração entre o Sistema de Informação Departamental SIGA e o Sistema Estruturante: Plataforma + Brasil;
3. Integração com SNIS, SINISA e SIMISAB;
4. Integração com a base do CPF;
5. Migração do Portal Funasa;
6. Preenchimento do diagnóstico de Infraestrutura e Segurança de Dados;
7. Migração completa dos instrumentos para +Brasil;
8. Painéis Gerenciais com ferramenta de Gestão de Riscos (Observatório de Ações da Funasa);
9. Integração com Comprasnet e Comprasnet Contratos
10. Integração com SIAPE
11. Integração com SEI (Barramento)
12. Adequação da Ferramenta de BI
13. Adequação das ferramentas para Trabalho Remoto
14. Evolução nos Painéis Gerenciais e Ferramentas de Gestão de Riscos
15. Georreferenciamento das Ações da Funasa

2%
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Atualmente existe um Grupo de Trabalho Coordenado pela DENSP e CGMTI para a revisão dos entregáveis a serem definidos para a Plataforma + Brasil. Colaboração com o Ministério da
Economia/DETRU para evolução da Plataforma Mais Brasil. (ação A9.2 do PDTIC 2021).
Item 01 - Em andamento. Seu valor deverá ser atualizado conforme a celebração de Termo de Execução Descentralizada junto ao Ministério da Economia, para implementação na Plataforma
Mais Brasil, de novos módulos / funcionalidades para substituição do Sistema Integrado de Gestão das Ações da Funasa;
Item 02 - Em Andamento. O grupo coordenado pelo DENSP/FUNASA está conduzindo o levantamento de requisitos junto à area de negócio/FUNASA neste momento, juntamentlo com a Sra.
Regina DETRU/ME e representantes SERPRO, soba supervisão/apoia da CGMTI/FUNASA. para viabilizarem a implementação da meta no Plano de Transformação Digital;
Item 03 - Em Andamento. Iniciamos as Tratativas internas de absorvição do Sistema de Informação SIMISAB, no portifólio da FUNASA. E apartir daí estruturarmos a Integração dos Sistemas de
Informação: SNIS, SINISA e SIMISAB;
Item 04 - A iniciar;
Item 05 - Reiniciar. A migração do Portal FUNASA foi mal conduzido na Gestão anterior. Como mencionado em nossa reunião do dia 31/05/2021, esta Meta de nosso Plano Digital será
novamente iniciado do zero para que possamos entregá-la com qualidade e eficácia. Nesta nova oportunidade; a CGMTI e a SECON, pela FUNASA, coduzirão este projeto juntos aos Órgãos
Governamentais: Presidência (SEME), Ministério da Economia (SGD) e Ministério da Saúde (ASCOM);

Providências

Item 06 - A iniciar;
Item 07 - A iniciar;
Item 09 - A iniciar;
Item 10 - A iniciar;
Item 11 - Processo iniciado. Na tarde desta segunda-feira, dia 31/05/2021, a COINF iniciou as tratativas para encaminharmos a implantação da versão SEI/FUNASA já para a versão Barramento.
Entretanto, para iniciarmos nosso trabalhos, de fato, precisamos da aprovação do Comitê Gestõr do SEI/FUNASA, que o deliberará, a princípio, na próxima quarta-feira, dia 02/06/2021, se
teremos autorização para conduzir esta migração ou não neste momento;
Item 12 -Iniciada. As licenças Microsoft Power BI, estão aguardando a assinatura do contrato com a empresa privada Brasoft, instalação e liberação das licenças desta ferramentas até meados
do mês que vêm, por volta do dia 15/06/2021. Para a partir deste plataforma implantadada e suportado por nossa Infraestrutura; adquirida em Processo de Contratação de Software, via
licitação pública, possamos aturar nesta meta do Plano de Transformação Digital;
Item 13 - Iniciada. Da mesma forma quie o item anterior, já fizemos todo o Processo de Contratação de Software, via licitação Pública, para a partir da assinatura do Contrato Adminstrativo,
que provavelmente em meado do próximo mês será celebrado entre FUNASA e a Brasoft teremos licença, na íntegra, a todos os servidores/colaboradores da FUNASA, via ferramente
colaborativa e de vídeo-conferência: Microsoft Teams. Nossa VPN já está funcionando, viabilizando esta meta, bem com outras ações estão sendo adotadas para viabilizar esta ação
governamental de forma eficaz e efetiva, tornando o serviço público ainda mais eficiente;
Item 14 -Iniciada. As licenças Microsoft Power BI, estão aguardando a assinatura do contrato com a empresa privada Brasoft, instalação e liberação das licenças desta ferramentas até meados
do mês que vêm, por volta do dia 15/06/2021. Para a partir deste plataforma implantadada e suportado por nossa Infraestrutura; adquirida em Processo de Contratação de Software, via
licitação pública, possamos aturar nesta meta do Plano de Transformação Digital;
Item 15 - A iniciar;

