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TERMO DE ABERTURA DO PROJETO – TAP 

1 IDENTIFICAÇÃO

1.1 Projeto 1.2 Nº Projeto

Sistema SGALIVRE 001

1.3 Área solicitante 1.4 Data da elaboração

Secretaria Municipal de Transporte e Transito - SEMTRAN 12/07/2016

1.5 Cliente 

Antônio Jorge dos Santos

1.6 Gerente do projeto 1.7 Unidade 

Geilma – DIAI/DRTI Secretaria Municipal de Administração

1.8 Colaboradores 

Iuri Gustavo Santos Silva iuri@portovelho.ro.gov.br 99975-2099
Divisão  de
Desenvolvimento  e
Programação/DRTI/SEMAD

Eric Zanovello eric.zanovello@portovelho.ro.gov.br 3901-3130
Divisão  de  Apoio  da
Informática/DRTI/SEMAD

Francisco Carlos Soares Junior junior@portovelho.ro.gov.br 99981-0729
Divisão  de
Desenvolvimento  e
Programação/DRTI/SEMAD

Geilma Fernandes de Brito geilma.brito@portovelho.ro.gov.br
Divisão  de  Apoio  da
Informática/DRTI/SEMAD

1.9 Programa vinculado 1.10 Complexidade 1.11 Versão inicial do Projeto

{Se o projeto estiver
vinculado a algum programa,
indicar o nome do programa}

BAIXA 1.0

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

Os Sistemas de Gerenciamento do Atendimento - SGA. Trata-se de um pacote de soluções para
otimizar  o  tráfego  de  atendimento  ao  servidor  e  ao  público  em  geral.  O  objetivo  da
implementação da versão livre do SGA, se deve utilização de um serviço eficiente a um baixo
custo para a Administração Pública. O sistema já está em uso para atendimento aos servidores
da  instituição,  na  SEMAD  necessitando  que  seja  realizado  a  ampliação  para  otimizar  a
execução dos atendimentos e a implementação nas demais Secretarias.

2.1 Justificativa 
A  prefeitura  de  Porto  Velho,  já  se  utiliza,  atualmente,  de  soluções  em  software  para
atendimento  ao  público  SGA,  entretanto  há  necessidade  de  ampliação  do  serviço  de
atendimento. O SGA apresenta as características ideais para a realização, pois se apresenta
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como uma ferramenta eficiente ao atendimento,  além de apresentar  baixo custo para sua
implementação.

O SGA oferece o controle de filas de atendimento através de emissão de senhas e chamada
das mesmas através de painéis. As filas de atendimento podem conter um único serviço ou um
grupo de serviços. Os painéis podem chamar um, vários ou todos os serviços. Uma unidade de
atendimento pode ter vários painéis.

O SGA é mais do que um sistema de controle de filas. Ao gerenciar o fluxo de atendimento, o
sistema  apresenta  uma  série  de  recursos  que  auxiliam  na  gerência  e  administração  das
unidades de atendimento.

A Administração Municipal, também tem uma preocupação muito grande com a continuidade
dos serviços proporcionados pelo bom atendimento ao público. 

Acrescente-se ainda a determinação exarada pelo Tribunal de Contas do estado (TCE-RO) que
determinou, no item IV da Decisão nº 173/2008, prazo para que fossem os serviços executados
de forma direta pela Prefeitura, senão vejamos: 

IV  –  Fixar  prazo  de  01  (um)  ano,  para  que  a  Prefeitura  do
Município de Porto Velho, promova todas as medidas necessárias
para  executar,  por  si  mesmo,  os  serviços  de  informática  ora
licitados,  o  que  perpassa  pela  aquisição  dos  equipamentos  e
sistemas de informática necessários, assim como pela realização
imediata  de  concurso  público,  para  contratação  de  pessoal
capacitado para o gerenciamento dos serviços de informática,
sob pena de responsabilização de todos os agentes públicos à
frente da Prefeitura, no período determinado;

A solução mais viável para atender tal determinação, seria a implantação de software livre,
onde todos os programas e códigos fontes (transferência de tecnologia) seriam de propriedade
da  Prefeitura  que  poderá  alterar  e/ou  adequar  da  melhor  forma,  dependendo  de  suas
necessidades. O que não acontece com Software Proprietário. 

Por tudo isto, se justifica a contratação de uma empresa especializada em desenvolvimento de
softwares visando à realização de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do sistema de

2.2 Áreas externas envolvidas

Divisão de Desenvolvimento e Programação , Divisão de Rede e Conectividade , Divisão de 
Suporte e Divisão de Apoio da Informática

2.3 Áreas internas impactadas

Protocolo , Coordenadoria de Trânsito e  Atendimento ao Cidadão

3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O  SGA  Livre  é  um  ótimo  Sistema  de  Gerenciamento  de  Atendimento.
Desenvolvido pela DATAPREV, o sistema é baseado em software livre e com ele é possível
gerenciar o atendimento presencial de uma empresa ou organização, utilizando-se dos seus
recursos.
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O SGA fornece também relatórios e estatísticas do atendimento, fazendo com que se tenha
informações sobre o tipo de atendimento realizado, tempo de atendimento, dados estes que
podem ser agrupados ou individuais (por grupo de atendimento ou por atendente).

O SGA apresenta Interface web simples e customizável,  senhas para serviços específicos, com
ou sem prioridade, as senhas  são exibidas  nos painéis distribuídos nas unidades. O atendente
registra  os  atendimentos  efetuados.  Todos  os  tempos  envolvidos  desde  a  chegada  são
mensurados pelo SGA, que consequentemente organiza e otimiza o atendimento, assim como
relatório em tempo real facilitam  a tomada de decisão. O sistema SGA é fácil  de instalar,
apresenta  documentação  para  usuários  (manuais)  e  desenvolvedores  (  UML  E  MER),  é
customizável e apresenta ótimo desempenho. 

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para a correta definição do objetivo específico siga a regra “SMART”:

• Specífic (específico): Facilitar no atendimento ao cidadão com organização e rapidez ;

•  Measurable  (mensurável):  Através  do  sistema  é  possível  verificar  através  de  estatiticas
(graficos e relatórios) personalizados;

• Agreed (acordado): O Serviço será executado através de Sistema de Atendimento ao Usuário
– SAUIN com seguintes acordos abaixo:

 1-Serviço de Criação e Permissão de Usuários => 1 hora;

2-Adaptações Evolutivas e Adaptativas – 2 a 3 dias;

3-Criação de novos serviços  => imediato

4-Troca insumo da Impressora = > imediato 

Nota: Responsável pela troca será servidor da SEMTRAN

5-Resetar  senha  da  impressora  =>  (Chefe  de  divisão  responsável  pelos  atendentes   ao
cidadão);

6-Suporte ao TOTEN  e Painel de Senhas => imediato (será atendido pelo Técnico de Suporte
do DRTI  e presta serviços a SEMTRAN)

7-Manutenção do Sistema e Atualizações => 1  dia

(Stakeholders);

•  Realistic  (realista):  Deve  estar  centrado  na  realidade,  no  que  é  possível  de  ser  feito
considerando as premissas e restrições existentes;

• Time Bound (Limitado no tempo): O limite do Projeto foi de 5 meses;

PRODUTOS INCLUÍDOS

01
Painel ( TV LCD – mínimo de 32 polegadas)

(DISPONIBILIZADO PELA SEMTRAN)

02 Impressoras térmicas ( são mais econômicas)

(AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO)

03 Tonten para Triagem
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(AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO)

04 Computador Slim Itautec ST-4250 (DISPONIBILIZADO PELA SEMTRAN)

Sugerido => Mini PC – modelo 01 - compatível com o gabinete do Tonten

05 Computador All in ON LG (DISPONIBILIZADO PELA SEMTRAN)

Sugerido =>Mini PC  - modelo 02 - compatíveis para Painel de Senhas

06 Cabo HDMI 1.4 ou superior

(AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDO)

07 Suporte Articulável para  TV LCD de mínimo de 32 polegadas

(AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDO)

Relatórios e estatísticas do atendimento, fazendo com que se tenha informações sobre o tipo
de atendimento realizado, tempo de atendimento, dados estes que podem ser agrupados ou
individuais (por grupo de atendimento ou por atendente).

6 PRODUTOS NÃO INCLUÍDOS

01 Mini PC – modelo 01 - compatível com o gabinete do Tonten

02 Mini PC  - modelo 02 - compatíveis para Painel de Senhas

7 METAS

Implantação do sistema nas Secretarias que realizam atendimento ao Servidor Publico e ao
Cidadão até dezembro de 2017.

8 CRONOGRAMA DAS PRINCIPAIS ENTREGAS E MARCOS

Descrição das atividades 

Tempo estimado

2016

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

1.Iniciação do Projeto e Analise X  X

2.Aquisição de Equipamentos X X X

3.Pós-Análise  de  Aquisição  de
Equipamentos

X

4.Adaptações de Funcionalidade X

5.Teste X

5.Treinamento X

6.Homologação de Uso do Sistema X
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9 EQUIPE PARA EXECUÇÃO

1 Técnico de Suporte ao Usuário

1 Administrador de Banco de dados

1 Analistas de Aplicação

1 Técnico de Tecnologia da Informação

10 COMPLEXIDADE DO PROJETO

Categoria Peso Valor Descrição Pontuação 

Tecnologia 1

1 De conhecimento amplo da unidade

3
3 Não  utilizada  na  unidade,  mas  de  conhecimento  da

equipe

5 Não  utilizada  na  unidade  e  sem  conhecimento  da
equipe

Duração 2

1 Até 3 meses 

2

2 Até 6 meses

3 Até 1 ano

4 Até 1,5 ano

5 Até 2 anos

6 Acima de 2 anos

Aquisições 3
1 Não envolve aquisições

5
5 Envolve aquisições

Recursos
humanos 

4

1 Equipe interna da Prefeitura

13 100% equipe externa

5 Equipe mista (interna e externa)

Abrangência 5

1 Unidade, somente

1

2 Empresa, somente

3 Empresa e filiais

4 Empresa filias e outras

5 Internet 

Formula para cálculo da complexidade:  (tecnologia * 1 + duração * 2 + aquisições * 3 + RH * 4 +
abrangência * 5), gerada pelo EP.
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Pontuação de complexidade: BAIXA: < 40, MÉDIA: ≥ 40 < 55, ALTA: ≥ 55.

11 PREMISSAS

•  A  prefeitura  possui  conhecimento  interno  suficiente  para  implementar  um  novo  produto  sem  a
necessidade de contratar especialista

• O gerente de projeto assumir que todos os técnicos vão ter tempo suficiente para dedicar-se ao projeto
(sem comunicar a demanda requerida)

• Uma equipe assumiu que a plataforma onde um novo produto seria usado deveria considerar uma
intranet  na sede da empresa.  Quando um diretor  de tecnologia verificou a  definição do escopo,  ele
identificou que não era isso que pretendia com o projeto, e que a plataforma escolhida deveria atender
aos requisitos de filiais em outras localidades. Isto fez com que a declaração do escopo do projeto fosse
modificado, mesmo mantendo as características funcionais do produto a ser desenvolvido....}

12 RESTRIÇÕES

• O orçamento para o projeto normalmente é uma restrição: só possuir 8.000,00;

• As datas impostas são restrições de prazos pois limitam o projeto;

• As habilidades das pessoas da equipe. O gerente do projeto pode pedir mais prazo e mais verba para o
projeto, mas são as pessoas quem realmente fazer o projeto acontecer;

• A disponibilidade das pessoas certas;

• Definir que o gerente de projeto precisa ser certificado é uma restrição técnica (e um requisito técnico)
que limita as opções de escolha de gerentes para o projeto, mas não é um requisito técnico funcional do
produto.

13 RISCOS

Causa raiz do risco Efeito Probabilidade Impacto 

Falta  de  apoio  da  Alta
Gestão  para  a
implantação  das  ações
propostas pelo Programa

Dificuldade na implantação das
ações  que  promoverão  a
melhoria dos serviços prestados
pela Unidade. 

Baixa Insignificante

Falta  de  disponibilidade
das  áreas  da  unidade
que  serão  impactadas
pelo programa 

Dificuldade no mapeamento dos
graus  de  maturidade  e
implementação das diretrizes.

Média Considerável

13 VALIDAÇÕES

(  X  ) TAP aprovado

(      ) TAP rejeitado

Justificativa para rejeição:

Descrever

Integrantes do grupo avaliador Data Assinatura 

Vanderleia de Oliveira 

Wilson Hidekazu Koharata 
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ANEXO I

Cronograma de Versões

Descrição da retificação Versão Data Colaborador 

Configurações da Impressora Térmica 1.51 Outubro Iuri Gustavo Santos Silva

Verificação do Modulo Estatística 1.51 Outubro Iuri Gustavo Santos Silva 
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