Relatório da Administração – 2019
Mensagem do Presidente
O ano de 2019 teve um significado diferente para a IMA. Foi um ano de concretizações, realizações e participação
importante em premiações para o município de Campinas. Resultados que impactam positivamente na marca da
empresa e reforçam a posição da IMA como uma das melhores provedoras de soluções inteligentes focadas na
gestão pública do Brasil.
A incorporação da CIATEC – Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de Campinas foi um
advento que pode ser considerado um marco na história, trazendo para a IMA a oportunidade de gerir uma
incubadora de startups de tecnologia, com todos os recursos e assessorias necessárias para o seu
desenvolvimento.
O Polo de Alta Tecnologia I está inserido em uma área de 800 mil metros quadrados e conta com mais de 300 mil
metros quadrados a serem disponibilizados para negócios. Com posição geográfica privilegiada, localizado às
margens da Rodovia Dom Pedro I, quase no entroncamento com a Rodovia Anhanguera, tem fácil acesso também
à Rodovia dos Bandeirantes, próximo às melhores universidades, facilitará em muito a criação e consolidação de
micros, pequenas e médias empresas na transferência de tecnologia, fortalecendo o espírito empreendedor da
cidade. O Polo de Alta Tecnologia I vem contribuir de forma marcante para agregar tecnologia e inovação aos
setores industrial e de serviços de Campinas e região, provendo espaço para novos negócios intensivos em
conhecimento, inovação e pesquisa científica.
Obtivemos no exercício de 2019 uma melhora na receita bruta, comparado ao exercício de 2018, passando de R$
79 milhões para R$ 88 milhões, correspondendo a 11% de acréscimo, refletindo positivamente no lucro bruto da
empresa
A empresa tem concentrado esforços em negociações contratuais com fornecedores, na busca de redução de
custos e despesas operacionais.

A IMA tem eminente compromisso com a gestão pública eficiente, transparente e focada em resultados, e
conforme posição do Jurídico e confiantes de que o Plano de Governança Corporativa e Compliance da
IMA é um valioso guia para respaldar a atitude de todos, nas relações humanas e nos seus negócios,
decidimos reconhecer a provisão de um litígio judicial que se iniciou em 2002 com a multinacional IBM,
pelo valor de R$ 23,9 milhões, conforme cálculos por aproximação do nosso Jurídico, que está em fase
final de recursos no Superior Tribunal de Justiça e, juntamente com a área Jurídica, estamos ainda
analisando todas as possibilidades para reverter as decisões atuais desse contencioso.
O Prefeito Municipal de Campinas sancionou a Lei Complementar nº 237, publicada no Diário Oficial do Município
em 15 de outubro de 2019, que autoriza o Município de Campinas a transferir para a IMA, trinta e dois terrenos
no valor total de R$ 118.667.758 para fins de integralização e aumento do capital social da IMA, com impacto
favorável no patrimônio líquido passando de R$ 18 milhões em 31/12/18 para R$ 110 milhões em 31/12/2019.
Desafios virão com atribuições tão importantes. Mas os desafios são criados para serem superados e de superação
em superação a IMA está conquistando espaço e consolidando cada vez mais a sua marca e sua capacidade
tecnológica para encontrar soluções inovadoras diante das mais complexas necessidades.
Isso se deve, muito, ao nosso quadro de colaboradores altamente capacitados e motivados a se entregar de corpo
e alma em cada novo projeto, a cada novo desafio. Um bem intangível que assume com seriedade seus
compromissos e que fazem a IMA ser a empresa que é.
Campinas foi eleita, em 2019, a cidade mais inteligente e mais conectada do Brasil. Mais de 70 itens foram
analisados que envolvem diversos setores da economia local, públicos e privados. No tocante à tecnologia
aplicada para o bem da população, podemos dizer que mais de 90% foi de responsabilidade da IMA. O Portal do
Cidadão, que oferece 36 diferentes serviços para o munícipe deve entrar em 2020 com mais de 100 mil
cadastrados.
Além disso, temos dezenas de sistemas e aplicativos voltados para facilitar a resolução de problemas do cidadão
campineiro, ou simplesmente de provê-los com informações necessárias para o seu dia-a-dia, e de projetos
estratégicos na área da Educação.
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Realizamos investimentos substanciais no projeto da Rede de Fibra Ótica Municipal para os próximos 3 anos, onde
dobramos a capacidade física da Rede Ótica, impactando também na quantidade de localidades atendidas, assim
como na qualidade da prestação do serviço. Finalizamos o ano com mais de 44 pontos de acesso gratuito à
internet, sendo registrando mais de 1 milhão de acessos/mês. A nossa rede de Wi-Fi pública Campinas Digital
continua em plena expansão e foi fator preponderante para o prêmio de cidade mais conectada do Brasil.
E para fechar o ano com chave de ouro, concretizamos um negócio, iniciado em 2017. Foram dois anos de
negociações, mas o nosso sistema Procon Digital, premiado em 2016 como a melhor plataforma de atendimento
público do Brasil, foi vendida para a prefeitura de São José dos Campos. A IMA foi a pioneira em desenvolver o
atendimento 100% digital para ser utilizado pelo Procon em 2015 e, continua, quatro anos depois, a ser a melhor
provedora do serviço em todo o Brasil.
Então, quero agradecer a todos que confiaram em nosso trabalho e agradecer também a todos que se
empenharam para que a IMA continuasse em sua trajetória de sucesso, superando desafios e colhendo bons
resultados.
Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero
Diretor Presidente

Institucional
Informática de Municípios Associados S/A (IMA) é uma empresa de economia mista que tem como principal
acionista a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC). A IMA presta serviços nas áreas de Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) e é responsável pelo desenvolvimento, manutenção e evolução de todos os sistemas que
atendem à PMC. Além disso, possui infraestrutura de data center e de telecomunicações que oferecem suporte a
todo o ambiente, com altos índices de segurança e disponibilidade. Conta atualmente com mais de oitocentos
funcionários, embora nem todos estejam alocados na sede, em função dos serviços descentralizados.
Desde julho de 1976, a empresa tem criado ferramentas e organizado procedimentos, permitindo aos órgãos da
administração pública de Campinas e outros municípios atender às demandas da sociedade com maior eficácia e
agilidade, com economia de recursos e na medida do que a situação exige. Uma avalanche de informações,
documentos e conteúdos chegam até as empresas e organismos públicos, vindos das mais diferentes fontes e
formas. Para que seja realmente útil aos processos de negócios, precisa ser captada, gerenciada, armazenada,
distribuída e preservada. É isso que as soluções da IMA fazem: organizam todo o ciclo de vida das informações e
conteúdo não-estruturados.
Resultado do exercício
A IMA apresentou, no exercício de 2019, prejuízo de R$ 27.156.515. A Receita operacional bruta da empresa
apresentou acréscimo de 11,4% em relação ao ano anterior, passando de R$ 78.789.940 em 2018 para R$
87.787.813 no ano de 2019.
Patrimônio líquido
A empresa apresentou patrimônio líquido de R$ 109.762.713 no ano de 2019. O capital social subscrito da
empresa é de R$ 41.209.553 com valor nominal de R$ 1,00 para cada ação. São 39.597.196 ações ordinárias
nominativas integralizadas e 1.612.357 ações ordinárias nominativas a integralizar. O aumento do patrimônio
líquido em 2019 foi decorrente da Lei Complementar nº 237, publicada no Diário Oficial do Município em 15 de
outubro de 2019, que autorizou o Município de Campinas a transferir para a IMA, trinta e dois terrenos no valor
total de R$ 118.667.758 para fins de integralização e aumento do capital social da IMA. Esse valor foi registrado,
inicialmente, como reserva de capital até a averbação dos terrenos.
Auditores independentes
O relacionamento com o auditor independente na prestação de serviços substanciou-se nos princípios que
preservam a independência de auditagem. No exercício em questão não ocorreram outros tipos de serviços
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prestados que afetassem a independência e a objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria
externa.
Declaração da Diretoria
Conforme disposto no artigo 25 da Instrução CVM 480, os Diretores da Informática de Municípios Associados S.A.
– IMA, declaram que discutiram, revisaram e concordaram com as opiniões expressas no relatório de auditoria da
Sacho Auditores Independentes, emitido em 11 de março de 2020, com as demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Essência da empresa
Valores
• Empatia:
Entender as necessidades de clientes e parceiros e atuar na solução de seus desafios.
• Responsabilidade:
Cumprir os compromissos assumidos.
• Inovação:
Questionar os paradigmas, desafiar as limitações e buscar alternativas fora dos padrões convencionais.
• Ética:
Agir de acordo com a cultura da integridade, responsabilidade e profissionalismo, respeitando os princípios,
valores e práticas da cidadania.
• Discernimento:
Avaliar as coisas com bom senso e clareza e, saber distinguir urgente de importante para fazer o que tem que
ser feito.
• Responsividade:
Solucionar o que é demandado de forma ágil.
Visão
Ser referência nacional na inovação de serviços públicos por meio da tecnologia.
Missão
Oferecer soluções tecnológicas inovadoras na área pública, impactando de forma estratégica nas organizações e
na sociedade.
Políticas Corporativas
• Gestão Evolutiva, Permanente e Flexível
Gestão dos sistemas da empresa utilizando uma abordagem de processo e garantindo a melhoria contínua,
focando em flexibilidade e padronização para adaptar-se com agilidade às mudanças de cenário e de
metodologias de gestão, buscando de forma sustentável a satisfação de nossos clientes.
• Estímulo da Criatividade, Proatividade e Experiência
Estimular, em todos os níveis, a criatividade, o pensar de forma orgânica, o comportamento proativo, o
autodesenvolvimento e a auto avaliação contínuos, contribuindo para inovação e melhoria dos processos.
• Incentivo à Responsabilidade Social
Adotar, constantemente, posturas para o desenvolvimento de uma sociedade plenamente equilibrada,
promovendo a ética, a cidadania e o bem-estar dos cidadãos.
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• Proteção ao Meio Ambiente
Implementar uma cultura de sustentabilidade ambiental, buscando o equilíbrio da natureza, o bem-estar e a
qualidade de vida dos cidadãos.
• Valorização das Pessoas
Promover a valorização, o equilíbrio e a higidez do quadro funcional, realizando capacitações e avaliações
contínuas, bem como o reconhecimento do mérito dos empregados.
Estrutura da Administração da IMA
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Áreas técnicas
A IMA desenvolve suas operações através de seis áreas de negócios, que são responsáveis em prover aos seus
clientes, acesso a produtos e serviços intensivos em tecnologia, desenvolver e integrar produtos e serviços com a
qualidade e antecipar com pró atividade as demandas do cidadão.
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de Soluções;
Infraestrutura e Manutenção de Sistemas;
Atendimento;
Telecomunicações e Redes;
Gerenciamento Eletrônico de Documentos / Diário Oficial / Artes Digitais;
Suporte Técnico.

Atividades desenvolvidas – Áreas técnicas
1. Artes Digitais
O departamento de Artes Digitais contou no ano de 2019 com uma equipe efetiva de 08 pessoas, alocadas nos
seguintes serviços:
1.1 Diário Oficial
A prestação de serviço do Diário Oficial é composta por três frentes: Prefeitura Municipal de Campinas,
administração indireta (COHAB, CEASA, EMDEC, Hospital Mário Gatti, SANASA, SETEC, Câmara dos
Vereadores) e clientes diversos.
Resultados operacionais
Neste ano foram publicadas 147.229 matérias no total, distribuídas pelos seguintes órgãos:
•
•
•
•

Prefeitura Municipal de Campinas: 108.379 matérias;
Administração indireta: 31.823 matérias;
Diversos: 2.087 matérias;
IMA (serviço interno): 4.940 matérias.

Novos clientes
Avançamos com a venda do sistema e-DOM e seus treinamentos em cidades da região metropolitana de
Campinas.
1.2 Gráfica
As atividades da área de Artes Digitais – Gráfica compreendem a criação de artes e impressão das demandas
da PMC por meio de suas secretarias e administração indireta. Além destas demandas este setor também
é responsável pelas solicitações de criação e impressões das áreas internas da IMA.
Resultados Operacionais
A produção da Gráfica se divide em 04 frentes distintas, sendo:
•
•
•
•

PMC – serviços gráficos de pequeno porte;
Sob Demanda – serviços de grande porte;
Administração Indireta;
Outros clientes.

Novos Equipamentos
Foi renovado o contrato da impressora em modalidade de outsourcing, que nos permitiu melhorar nossa
capacidade produtiva, atingindo os níveis de qualidade esperados pelos clientes.
1.3 Perspectivas para 2020 – prospecção de novos clientes
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Diário Oficial
Aumentar o faturamento da IMA com venda e suporte do Diário Oficial às outras prefeituras.
Gráfica
Manter o contrato com Hospital Municipal Mário Gatti (previsão de impressão de 250.000 formulários de
atendimento ao mês) e aumentar o faturamento junto a outros clientes.

2. Estação de Trabalho
Equipe
A área contou no ano de 2019 com uma equipe de 22 funcionários, alocados nos seguintes locais de
atendimento:
Local de atendimento
Paço municipal
Remoto
Externo
Laboratório
IMA

Quantidade de funcionários
7
5
3
3
1

Supervisor

1

Hospital Municipal Mário Gatti

2

Chamados encerrados
Foram encerrados 12.083 chamados no ano de 2019, conforme quadro abaixo:
CHAMADOS ENCERRADOS ESTAÇÃO DE TRABALHO
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OBS: Não faz parte deste cálculo os chamados encerrados pelos técnicos alocados no Hospital Municipal Mario
Gatti.
Acordo de Nível de Serviço
O SLA de contrato com a PMC é de que 90% dos chamados sejam atendidos dentro dos prazos. Conforme gráfico
abaixo, este SLA não foi atendido devido à instalação de micros novos adquiridos pela PMC.
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A quantidade de chamados encerrados pelo atendimento remoto em relação ao que é encaminhado para este
tipo de atendimento, foi de 85% média/mês.
O percentual do ano de 2018 foi de 80% e nossa meta era atingir os 82% em 2019, o que foi conseguido,
mesmo trabalhando com técnicos a menos no remoto em alguns meses, pois os mesmos foram alocados para
troca de micros.

3. Gestão Eletrônica de Documentos
Equipe
O departamento de GED contou no ano de 2019 com uma equipe de 21 pessoas, alocadas nos seguintes
projetos:
Local de trabalho

Projetos alocados
SMAJ – Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
SME – Secretaria Municipal de Educação
SMC – Secretaria Municipal de Cultura
IMA- Sede
SMF – Secretaria Municipal de Finanças
SMRH – Secretaria de Recursos Humanos
SMCAIS – Secretaria Municipal de Cidadania Assistência e Inclusão Social
SMS – Secretaria Municipal de Saúde
Procon - Sede
SMAJ – Secretaria de Assuntos Jurídicos
Paço municipal
SME – Secretaria Municipal de Educação
As demandas citadas são explanadas em maiores detalhes nas tabelas a seguir, com o detalhamento da
produção de 2019.
Resultados
A distribuição destes serviços, por secretaria demandante, pode ser vista na tabela abaixo:
Serviços por Cliente 2019
SMAJ
SMC
SMCAIS
SME
SMF
SMRH
SMS
Total geral

Preparação Digitalização Indexação
667
668.913
11.797
0
8.441
277
310
309.285
73.926
607
607.658
6.629
0
82.099
28.694
0
69.634
62.934
33
32.882
2.864
1.617
1.778.912
187.121

Assim, consideramos uma quantidade significante de documentos e processos que deixaram de circular por
meio físico e começaram a tramitar pela via digital, garantindo mais celeridade e melhoria da gestão
documental na administração pública municipal.
Estas ações, somadas, contribuíram para melhorar a
produtividade dos órgãos públicos municipais de Campinas, além
de garantir a conservação das informações contidas nos
documentos e a segurança em seu manuseio. E, ainda, o descarte
dos papéis contribui para com a sustentabilidade das
cooperativas de reciclagem, considerando as toneladas de
insumos a elas destinados.

GED 2019 - Serviços por Cliente
SMRH 4%

SMS 2%

SMF 5%
SMAJ 38%
SME 34%

SMC 0%
SMCAIS 17%
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Em 2019, o departamento de GED apontou perspectivas que deveria alcançar dentro do período. A seguir,
estas estão elencadas, com seus resultados alcançados:
Novos Projetos – em andamento
• Digitalização do Livros do acervo Histórico da Hemeroteca Chico Amaral
As demandas de digitalização dos livros do acervo histórico da Hemeroteca Chico Amaral estão sendo
atendidas, de acordo com o cronograma. Previsto para finalizar no primeiro semestre de 2020.
• Digitalização de prontuários de funcionários da FUMEC
Foi a primeira vez que recebemos prontuários dos funcionários, para digitalizar em formato colorido. Um
segmento que pode se estender para os demais setores.
Perspectivas e planos para 2020
• Melhoria do Sistema IMACAP – implementação de componente OCR e assinatura digital. Melhorar
performance do sistema, agilizar as demandas, aumentar o faturamento da área e aumentar satisfação dos
clientes, demonstrando sempre a qualidade de nossos serviços.
• Prospecção de novos clientes - Consolidar as negociações em andamento com as secretarias e órgãos da
administração indireta, buscando mais serviços e demanda.

4. Atendimento e Serviços de Apoio
Apresentação
A Gerência de Atendimento e Serviços de Apoio encerrou o exercício 2019 composta por 1 (um) gerente, 2
(dois) coordenadores, 1 (um) assessor e mais 494 colaboradores, sendo 478 funcionários e 16 aprendizes. Esse
total de colaboradores esteve alocado em 11 operações de atendimento presenciais e 8 operações de
atendimento telefônico (6 dos atendimentos telefônicos compõem a Central de Atendimento Telefônico
contratada pela Prefeitura Municipal de Campinas) e 1 operação de Serviços de Apoio (digitação). O escopo
de prestação de serviços da Gerência de Atendimento e Serviços de Apoio é composto, portanto, pela
prestação de atendimento ao público via contato presencial, telefônico (receptivo e ativo), online (chat), email/ formulário web, além da digitação de formulários internos, necessários à rotina da Administração Pública
Municipal. Os funcionários da Gerência representam os clientes da IMA (CAMPREV, EMDEC e Prefeitura de
Campinas) fornecendo esclarecimentos em geral, registrando elogios, críticas e solicitações de serviços
públicos, etc.
Resultados
No ano de 2019 a Gerência de Atendimento e Serviços de Apoio passou por uma mudança em sua gestão e
direção. Com isso, foram providenciadas algumas alterações na composição e nas atribuições da Gerência e
da Coordenação de Atendimento, conforme constante na atualização da Estrutura Organizacional da empresa,
RD 087/2019. A partir de então, a Gerência assumiu também o papel estratégico junto ao relacionamento com
os clientes, interagindo com as demais Gerências da empresa para manutenção de condições favoráveis à IMA
no que tange a gestão dos contratos da área. Com relação à Coordenação, foi extinta a unidade de Gestão de
Resultados e, em seu lugar, foi criada a unidade Gestão Operacional, que atua paralelamente à unidade Gestão
de Contratos. Essa reorganização teve por objetivo garantir um acompanhamento “a par e passo” dos
contratos de prestação de serviços, dos indicadores de produtividade e das questões relacionadas à rotina da
liderança das equipes, promovendo um processo contínuo de melhoria nos serviços de Atendimento e
Digitação e avaliando sempre as oportunidades de incremento na rentabilidade dos resultados da Gerência.
Em março de 2019 ocorreu o término do contrato entre IMA e Hospital Municipal Mario Gatti. Mesmo com o
encerramento das atividades desse contrato, todos os funcionários foram realocados no Contrato de
Atendimento Presencial com a Prefeitura de Campinas e no Contrato de Atendimento com o CAMPREV.
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No total, a Gerência de Atendimento e Serviços de Apoio realizou 3.036.549 atendimentos e foi responsável
pela digitação de 185.131 documentos, contribuindo significativamente no relacionamento entre o cidadão e
a Administração Pública.
Os atendimentos telefônicos representam 40% da produção da Gerência, os atendimentos presenciais
representam 54% e a digitação 6%.
Dentre todos os serviços realizados pelos funcionários IMA o mais procurado pelo cidadão de Campinas é o
atendimento presencial realizado nas recepções das unidades de Saúde do munícipio.
• Autoridade de Registro – AR IMA
Para consolidação desse serviço junto ao mercado de certificação digital em Campinas, foram realizadas
campanhas promocionais com o intuito de aumentar o interesse e a adesão aos produtos oferecidos pela IMA,
tendo como público-alvo, principalmente, os funcionários envolvidos na Administração Municipal de Campinas
(servidores da administração direta e indireta).
VENDAS DE CERTIFICADO DIGITAL IMA

Dentre os modelos de Certificado Digital
comercializados pela IMA, as vendas demonstram que
os produtos com maior procura são os direcionados
para pessoa física (CPF), sendo o tipo e-CPF A1 o mais
vendido, conforme demonstrado ao lado:
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10
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Jan

0
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Essas ações de divulgação somadas às vendas geradas pela
busca espontânea ao serviço, fizeram com que a IMA
comercializasse 86 certificados digitais em 2019. Em 2018,
do início das vendas no mês de setembro até o
encerramento do exercício a quantidade apurada foi de 21
certificados emitidos. Estabelecendo uma comparação com
o mesmo período de 2019 (setembro a dezembro), é
possível verificar que houve um aumento de 52% nas
vendas desse serviço (em 2019 foram 32 certificados
emitidos nesses meses).

VENDAS POR TIPO DE CERTIFICADO
35
30
25
20
15
10
5
0
e-CPF A1
e-CNPJ A1
NFe A1

e-CPF A3
e-CNPJ A3
NFe A3

e-CPF A3 + Token
e-CNPJ A3 + Token
NFe A3 + Token

Operações de Atendimento
• Atendimento 156
No total, o Serviço 156 foi responsável por 292.291 atendimentos em 2019, sendo 92% desses atendimentos
realizados por telefone. Dentre as solicitações registradas através desse canal estão os pedidos de Poda /
Extração de Árvore, Tapa Buraco, as Reclamações sobre o Transporte Público, as Denúncias sobre terrenos,
carro com som alto (Lei do Pancadão) e outros registros.
Em relação ao ano de 2018, foi registrado um aumento no volume de atendimentos do 156 tanto nos contatos
telefônicos quanto nos presenciais: o atendimento telefônico cresceu 2% e o presencial 4%.
• Atendimento Bolsa Família / Cadastro Único
A operação Bolsa Família foi responsável por 179.417 contatos com os usuários dos serviços do Cadastro Único,
sendo 75.813 (42%) atendimentos presenciais realizados e 103.604 (58%) envios de mensagens SMS.
Em relação ao ano de 2018, foi registrado um aumento de 11% nos atendimentos presenciais e 252% no envio
de mensagens SMS em comparação com os atendimentos telefônicos que eram realizados, o que demonstra
a maior capacidade de alcance da ferramenta utilizada atualmente.
• Atendimento CPAT – Centro Público de Apoio ao Trabalhador
O Centro Público de Apoio ao Trabalhador foi responsável por 88.720 atendimentos em 2019, uma redução
de 28% em relação ao total de atendimentos de 2018. A queda na procura pelo serviço foi sentida,
principalmente nos postos descentralizados (Ouro Verde e Campo Grande), onde a redução chegou,
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proporcionalmente, a 77%. Um dos motivos atribuídos à essa diferença na quantidade de atendimentos é a
redução também na oferta de vagas de emprego pelas empresas, impactando na efetividade da recolocação
dos usuários encaminhados pelo CPAT no mercado de trabalho.
• Atendimento Defesa Civil
O atendimento emergencial da Defesa Civil, telefone 199, realizou 35.398 atendimentos em 2019, 16% a
menos do que o realizado em 2018.
• Atendimento Disque Saúde
O serviço Disque Saúde realizou 416.478 atendimentos, somando as ligações receptivas, ativas e as mensagens
de SMS enviadas para confirmação de consultas e exames. O número representa um aumento de 15% em
relação aos atendimentos realizados em 2018.
• Atendimento EMDEC
A operação EMDEC foi responsável por 125.532 atendimentos, somando as ligações relacionadas a trânsito e
ao PAI Serviços. O número representa uma redução de 17% em comparação aos atendimentos realizados em
2018.
• Atendimento Junta Militar
O serviço da Junta de Serviço Militar foi responsável por 67.072 atendimentos em 2019, um aumento de 3%
em relação a 2018.
Em 2019 também dois dos funcionários da IMA foram homenageados pelo tenente responsável pela Junta de
Serviço Militar de Campinas pelo empenho e dedicação na prestação de serviços ao público da operação.
• Atendimento Ouvidoria Geral do Município
No total, a Ouvidoria Geral do Município de Campinas realizou 16.634 atendimentos em 2019, 17% a mais do
que a quantidade realizada em 2018.
• Atendimento PROCON
O atendimento Procon foi responsável por 152.954 atendimentos em 2019, um aumento de 12% em relação
a 2018.
Em maio de 2019 ocorreu o encerramento das atividades do Procon Móvel e o início dos atendimentos no
Agiliza Campinas Nova Aparecida, influenciando também na demanda dos demais postos de atendimento do
Procon.
• Atendimento Saúde Recepção
Os funcionários alocados na operação Saúde Recepção foram responsáveis por 1.073.188 atendimentos em
2019, o que demonstrou uma redução de 39% em relação a 2018.
• Atendimento SEMURB – Secretaria Municipal de Urbanismo
Os funcionários da IMA realizaram, no total, 68.689 atendimentos direcionados à Secretaria de Urbanismo,
sendo que 61% desses contatos ocorreu através do Atendimento Telefônico. O número representa um
aumento de 27% em relação a 2018. A expectativa é de que ocorra mais um aumento de demanda pelo
atendimento em 2020, tendo em vista a publicação da Lei de Regularização de Construções Clandestinas,
chamada de “Lei do Puxadinho”.
• Atendimento Tributário
Na área de finanças, foram realizados 382.561 atendimentos, sendo 175.224 contatos telefônicos / chat / email e 207.337 atendimentos presenciais. Os números representam um aumento de 6% na demanda em
relação ao exercício 2018. Um dos fatores que influenciou no aumento da procura dos munícipes pelos
atendimentos relacionados ao pagamento de impostos foi a realização de mais uma campanha de incentivo à
regularização de tributos municipais (REFIS), cujo o período de vigência foi de 12 de julho a 31 de outubro de
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2019. Outro evento importante ocorrido em 2019 que impactou na área de finanças foi a inauguração do
Agiliza Nova Aparecida durante o mês de abril, fazendo com que as 5 regiões da cidade fossem contempladas
com o posto de atendimento descentralizado e, por isso, acarretando também no encerramento das atividades
do serviço de Atendimento Móvel (van) no mês de maio.
• Atendimento Vigilância Sanitária
Os funcionários da IMA alocados na Vigilância Sanitária foram responsáveis por 24.196 atendimentos em 2019,
demonstrando uma redução de 14% em relação a 2018.
• Controle
Em 2019 o setor de Controle trabalhou fortemente em aprimorar os relatórios através dos quais são verificados
os dados de gestão e produtividade da Gerência de Atendimento e Serviços de Apoio. Essa ação tem como
objetivo subsidiar e possibilitar a aplicação de automações e inovações aos procedimentos inerentes a cada
tipo de atendimento. Nessa linha de trabalho, foi construído ao longo do ano um importante canal de interação
com as Gerências de Soluções e de Sustentação, visando a melhoria dos processos sem aumento de custos,
mas sim com otimização de recursos.
• Serviços de Apoio
A área de Serviços de Apoio foi responsável pela digitação de 185.131 documentos em 2019, 5% a mais do que
a quantidade digitada em 2018.
Apesar do crescimento na produção dos funcionários, foi possível verificar uma queda na recepção de
demandas, explicada pelo processo de informatização das unidades básicas de saúde. Além disso, em 2019 a
Rede Municipal Dr. Mario Gatti assumiu a gestão dos Pronto Atendimentos da cidade e, consequentemente,
a produção desses locais deixou de ser encaminhada para digitação pelos funcionários da IMA.
Diante desse cenário de redução de demanda para a equipe de serviços de apoio, o aumento na produção
somente foi possível devido ao encaminhamento de fichas de vacinação contra febre amarela acumuladas na
VISA Leste (cerca de 40.000 registros) e pelo encaminhamento de fichas de vacinação aos detentos do sistema
prisional, acumuladas na VISA Norte (cerca de 10.000 registros).
• CAMPREV
Em seu primeiro ano de funcionamento, a operação CAMPREV registrou a realização de 59.918 atendimentos,
sendo 34.650 telefônicos e 25.268 presenciais.
Perspectivas 2020
Devido a alteração de formato dos contratos de atendimento presencial e telefônico firmados entre IMA e
Prefeitura de Campinas, no ano de 2019 os gestores da área realizaram um intenso trabalho de
acompanhamento dos funcionários com altos índices de ausências. Com essa ação, foi verificada uma pequena
redução no impacto gerado pelo absenteísmo no faturamento da Gerência de Atendimento e Serviços de
Apoio, saindo de uma média de 8% no primeiro semestre para 5% no segundo semestre. A expectativa é de
que esse impacto Financeiro chegue a 2% no segundo semestre de 2020.
Ainda sobre o Contrato de Atendimento Presencial com a Prefeitura de Campinas, atualmente, a IMA não
fatura todas as posições de atendimento contratadas. Isso porque alguns gestores dispensaram a cobertura
de férias e também abriram mão de algumas das suas horas contratadas, reduzindo a equipe disponibilizada
pela IMA. A expectativa é de que em 2020, com o encerramento do Contrato 069/2018, sejam redefinidas as
quantidades de horas contratadas, os valores, os perfis de posição de atendimento contratados e que a
cobertura de férias seja contemplada para todas as operações inseridas no contrato. Nesse sentido, a Gerência
vem se preparando desde o primeiro semestre de 2019, formando uma equipe de reposição de férias e
ausências nas operações.
No contrato de atendimento telefônico com a Prefeitura de Campinas, foram verificados alguns índices
impraticáveis no Acordo de Nível de Serviços, o que obrigou a IMA a conceder uma série de descontos no
faturamento desse contrato em 2019. Por isso, no final do ano, foram realizadas diversas reuniões com os
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gestores e fiscais do contrato, fazendo com que a Prefeitura elaborasse um novo Acordo de Nível de Serviços
para o Termo de Referência que norteará a contratação da Central de Atendimento Telefônico a partir de
janeiro/2020. Além disso, no mesmo contrato, a Prefeitura decidiu por reduzir o horário de expediente da
maioria das operações, encerrando o atendimento telefônico às 18h ao invés das 20h (a única exceção é o
atendimento da Defesa Civil que está disponível 24h). Com essa alteração, a expectativa é de que haja um
aumento de no mínimo 4% no valor faturado pelo Contrato de Atendimento Telefônico entre IMA e Prefeitura
de Campinas.
Também no universo do Contrato de Atendimento Telefônico, o ano de 2019 foi marcado pelos esforços da
gerência em transformar parte dos funcionários alocados nesse contrato em atendentes multi skill, prestando
atendimento, portanto, a mais de um serviço / assunto. Esses esforços obtiveram pouco êxito tendo em vista
a rotina intensa das operações. Porém, uma vez reduzido o horário de expediente a partir do Contrato a ser
firmado em 2020, o planejamento da Gerência é de contar com períodos diários dentro da jornada de trabalho
dos funcionários para a aplicação de capacitações técnicas, teóricas e práticas, programadas e ministradas por
profissionais especializados nos assuntos / serviços. Com isso, o objetivo é aumentar a qualidade dos
treinamentos técnicos fornecidos aos profissionais multi skill, aumentar a satisfação dos funcionários alocados
na Central de Atendimento e, consequentemente, aprimorar os serviços contratados.
Com relação ao Contrato de Digitação, firmado com a Prefeitura de Campinas, existe uma perspectiva de
aumento nos casos de dengue entre a população de Campinas em 2020, podendo impactar na produção da
equipe alocada nas VISA’s e na sede da IMA. Porém, existe também uma previsão da Secretaria de Saúde de
redução das horas de digitação contratadas, tendo em vista o avanço obtido em 2019 no processo de
informatização das unidades básicas de saúde do município. A Secretaria de Saúde não informou com certeza
os números referentes à redução, mas, com base na demanda recebida das unidades de saúde em 2019, a
estimativa realizada pela Gerência de Atendimento e Serviços de Apoio é de que a redução na quantidade de
horas contratadas pode chegar a 18%, o que significaria a diminuição da equipe em 8 pessoas. Diante desse
cenário, a Gerência vem trabalhando com a reposição de possíveis vagas em operações de atendimento
através da realocação voluntária de funcionários que hoje prestam serviços na área de digitação.
Sob o aspecto técnico, a Gerência de Atendimento e Serviços de Apoio continuará trabalhando em 2020 para
implementação de automação nos procedimentos que gerem valor agregado ao serviço prestado e qualidade
no atendimento à população. Esses trabalhos continuarão a ser planejados e executados com foco na
otimização de recursos, tendo como meta o aumento da rentabilidade da área e não dos custos.
Por fim, no âmbito do serviço de Certificação Digital, 2020 trará o desafio de estabilizar as vendas de
certificados digitais através da colocação da marca IMA como a primeira opção de Certificação Digital para os
clientes presentes na Administração Municipal Direta e Indireta de Campinas, o que, por consequência,
aumenta o poder de alcance das ações de divulgação da empresa também para os demais públicos.

5. Desenvolvimento de Soluções
Principais atividades e responsabilidades
A GSO - Gerência de Soluções é responsável pelo desenvolvimento de novos sistemas, definição e
padronização de arquitetura. Composta por duas coordenações: Arquitetura de Software e Desenvolvimento
de Software, com as seguintes responsabilidades:
Coordenação de Arquitetura de Software
● Definir padrões de desenvolvimento de produtos;
● Capacitar as equipes de desenvolvimento a utilizá-los;
● Definir e implementar padrões de identidade visual e usabilidade dos produtos;
● Atuar em outras atividades relacionadas à padronização, segurança, performance e inovação no
desenvolvimento das soluções.
Coordenação de Desenvolvimento de Software
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●
●
●
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●

Pesquisar e implementar recursos de inteligência artificial nos produtos;
Desenvolver painéis analíticos;
Criar ferramentas para simulação e otimização de modelos de gestão;
Realizar levantamentos para definição de requisitos de desenvolvimento dos produtos;
Desenvolver, testar e documentar os produtos;
Capacitar a equipe de sustentação e a equipe de suporte na tarefa de dar continuidade ao produto
durante seu ciclo de vida.

Resultados alcançados
Os principais projetos e sistemas desenvolvidos e/ou implantados nas Secretarias Municipais e administração
indireta, em 2019, foram:
Recursos Humanos – Frequência Eletrônica de Profissionais (FEP)
●

Descrição: Sistema para gestão dos apontamentos de frequência dos funcionários da PMC, permitindo
aos gestores de equipe apontar a presença dos funcionários sob sua responsabilidade, gerando relatórios
e exportação de dados para o Sistema de Folha de Pagamento da PMC e FUMEC e fornecer os dados de
frequência para os funcionários contestarem caso desejem.

●

Resultado alcançado: Liberação de funcionários da SMRH de atividades burocráticas quanto a inserção
manual de apontamentos de ponto dos funcionários, diminuição dos erros de apontamentos e
consequente economia de recursos, padronização das informações de frequência e consequentemente
folha de pagamento. Em 2019 foi implantado em 12 secretarias, realizando a frequência de mais de 2000
funcionários da PMC e, para a FUMEC atende a frequência de todos os profissionais exceto professores.

Recursos Humanos – e-RH - Atualização Cadastral
●

Descrição: Sistema centralizado de atualização cadastral de dados pessoais e profissionais dos
funcionários lotados na PMC e FUMEC.

●

Resultado alcançado: Passou a ser obrigatório a partir de janeiro de 2019, no mês do aniversário, efetuar
a atualização na base do sistema de gestão de pessoas da PMC, com relação a dados cadastrais,
profissionais e dependentes para cálculo da folha de pagamento. Mais de 12.000 funcionários tiveram
seus dados atualizados na PMC e 100% da FUMEC. Informações atualizadas e compartilhadas com outros
projetos de forma fácil e segura, única fonte de informação.

Gestão e Controle - Portal do Cidadão WEB - Melhorias de Performance
●

Descrição: Otimização do tempo de login e de navegação em serviços do Portal do Cidadão. O login
chegava a demorar de 5 a 16 segundos e o tempo de acesso a serviços, mais de 6 segundos.

●

Resultado alcançado: Foram feitas refatorações de código, mudanças de fluxos de negócios e otimização
de banco de dados que levaram o login para até 1 segundo e o tempo de acesso a serviços para até 1.6
segundos. Beneficiou mais de 90.000 cidadãos cadastrados com uma média estimada de 7 mil acessos
por dia.

Educação - Avaliação Online
●

Descrição: Criação, aplicação e correção de avaliações diagnósticas e periódicas para alunos da rede
municipal de educação (SME).

●

Resultado alcançado.: Vai simplificar a logística da aplicação das avaliações e tornar os processos de
criação e correção colaborativos e muito mais velozes e baratos. Início em abril/2019 e implantação de
MVP prevista para março/2020 para uso por um total de mais de 18.600 alunos e mais de 1.000
professores.

Serviços Públicos – SIRCC (Sistema de Resíduos Sólidos da Construção Civil) - Fiscalização de Caçambas - Mobile
●

Descrição: Sistema para fiscalização das Caçambas estacionárias do município.
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●

Resultado alcançado: A URM visa implantar a fiscalização de caçambas estacionárias no município, onde
através em um aplicativo móvel integrado ao SIRCC ADM, os fiscais terão uma poderosa ferramenta para
auxiliar seu trabalho, possibilitando a fiscalização das caçambas regulares e irregulares, permitindo assim,
orientações das irregularidades aos geradores e notificações para o administrativo da URM de caçambas
clandestinas.

Assuntos Jurídicos - Sistema de Precatórios
●

Descrição: O Sistema de Gestão de Precatórios contempla as funções de importação de dados de órgãos
externos e internos, gestão do fluxo de entradas e saídas de precatórios, cálculos de valores a serem
pagos, previsão orçamentária, prestação de contas externas, relatórios gerenciais.

●

Resultado alcançado: Implantada a primeira fase do projeto que tratou a segurança das informações
trabalhadas pelo setor, pois os dados encontravam-se em planilhas, a entrada dos processos e cálculos
estavam no modo manual, assim como a importação diretamente do site do TJ. Houve grande melhoria
na agilidade dos processos internos do setor, uma vez que não existe mais a necessidade de realizar a
digitação das informações dos processos de precatório manualmente. Será continuado em 2020, com o
desenvolvimento de cálculos automatizados e controle de acesso às informações e operações do sistema.

CEASA - Novo Portal CEASA
●

Descrição: Novo Portal de Internet Corporativo para a Centrais de Abastecimento de Campinas S/A –
Ceasa/Campinas, tornando-o funcional às suas necessidades atuais, utilizando gerenciador de conteúdo
baseado em software código livre.

●

Resultado alcançado: Disponibilizado um website moderno e atrativo, com a centralização das
informações em um único local e a divulgação dos serviços disponibilizados à toda população,
principalmente para pessoa física que segundo informações do próprio CEASA não tem o conhecimento
de todos os serviços que são oferecidos.

Recursos Humanos - Novo Portal do Servidor
●

Descrição: Modernização do Portal do servidor, o projeto possibilitará aos funcionários da PMC obter
mais informações sobre sua situação funcional, efetuar solicitações a SMRH de forma online, também
será possível uma melhor comunicação entre secretaria e funcionários, através avisos e comunicados de
forma geral ou individualizada por funcionários e grupos, entre outras funcionalidades que estão
disponível para facilitar a comunicação e gestão dos funcionários e PMC.

●

Resultado alcançado: Agilidade e melhoria na gestão de recursos humanos, otimizando o processo de
solicitações, comunicação e informação entre a Secretaria de Recursos Humanos e os funcionários,
realizado projeto piloto em 2019 apenas para funcionários lotados na SMRH, com previsão de
implantação para toda PMC em 2020.

Verde e Desenvolvimento Sustentável - TEAR (Tecendo Educação Ambiental em Rede)
●

Descrição: Rede social voltada para educação ambiental, permitindo centralizar as informações
relacionadas ao tema e melhorar a comunicação entre os interessados.

●

Resultado alcançado: proporcionar uma agradável experiência social voltado a assuntos ambientais, área
educativa com disponibilização de materiais e vídeos, possibilitando interações em mapas
georreferenciados dos principais pontos sustentáveis do município, além de unir ambientalistas e pessoas
interessadas no assunto para que possam se comunicar e trocar experiências.

Prefeitura Municipal de Campinas - Consolidação do uso do keycloak
●

Descrição: Consolidação e ampliação do uso do keycloak nos projetos de softwares desenvolvidos pela
IMA.

●

Resultado alcançado: Através da inclusão desta tecnologia no processo de desenvolvimento, foi possível
externalizar a autenticação e a autorização das soluções criadas pela IMA. Assim, deixou de ser necessário
lidar com o armazenamento, autenticação e, em alguns casos, com a autorização de usuários em cada
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novo sistema. Além disso, recursos avançados e complexos de serem implementados manualmente
passaram a ser disponibilizados de forma simplificada, tais como: autenticação centralizada (Single-Sign
On), integração com redes sociais (ex. Facebook e Google), uso de protocolos padronizados (ex.: OAuth
2.0), gerenciamento centralizado (tokens, user federations e políticas de senhas), adapters (proteção de
aplicativos e serviços) e providers (integração com o legado).
Prefeitura Municipal de Campinas - Mapeamento dos serviços no Gateway
●

Descrição: o Gateway de Funções Públicas (GFP) visa a integração das aplicações em um ponto único de
acesso para o consumo das APIs de Funções Públicas disponibilizadas no catálogo de serviços. Contudo,
muitos serviços (legado) não estavam devidamente cadastrados no gateway e, consequentemente, não
estavam visíveis no catálogo de APIs para o reuso destas funcionalidades.

●

Resultado alcançado: este projeto vem organizando e cadastrando todos os serviços disponíveis na
infraestrutura IMA, visando simplificar o processo de busca e identificação das regras de negócio já
expostas. Com este trabalho, evitamos que novos desenvolvimentos sejam duplicados e melhoramos a
experiência do desenvolvedor ao reutilizar tais serviços.

Prefeitura Municipal de Campinas - GoAccess
●

Descrição: Implantação do GoAccess, ferramenta OpenSource para geração de relatórios de logs de
acesso do APACHE.

●

Resultado alcançado: o GoAcess permitiu a contabilização de dados de todas as aplicações que passam
pelos proxies reversos da IMA, tais como: quantidade de acesso total e por aplicação; quantidade de
requisições total e por aplicação; tamanho de cada requisição, geolocalização dos acessos, quantidade de
tipos de respostas http, palavras chaves de buscas, números de acessos por navegador e sistema
operacional e quantidade de acesso por horário do dia. Também possibilitou a rápida identificação das
aplicações que mais consomem largura de banda e geram mais requisições http.

Finanças - Webservice SIM (Sistema de Informações Municipais) - Conciliação Bancária
●

Descrição: reestruturação da aplicação de conciliação bancária, utilizando paralelismo e automatização
da atualização de novas versões.

●

Resultado alcançado: A conciliação bancária era executada em 4 servidores e apenas uma instituição
bancária de cada vez em cada servidor. O processo foi reestruturado, permitindo a execução de diversas
instituições simultaneamente, tornando a conciliação mais rápida e utilizando apenas um servidor. Além
disso, a atualização do Webservice SIM era manual e demorava cerca de 2 horas. Com a automatização,
o processo todo ocorre em aproximadamente 40 minutos.

Educação - Etherpad / Summernote no Projeto Pedagógico On-line
●

Descrição: Implementação de um editor de texto descentralizado, com controle de versão e possibilidade
de edição colaborativa.
Resultado alcançado: Funcionalidade open source implantada no sistema PP (Projeto Pedagógico On-line)
que permitiu a edição de documentos de forma colaborativa em tempo real. Com ele, passou a ser
possível que a elaboração do plano pedagógico pudesse ser elaborado por diversos profissionais da
educação, todos trabalhando no mesmo documento, ao mesmo tempo e sem conflitos de versões.

Educação – API (Interface de programação de aplicações) Diário Digital
●

Descrição: O sistema Diário Digital apresentava lentidão na execução de suas principais funcionalidades.
Também havia a necessidade da criação de uma API para expor suas principais regras como serviço.

●

Resultado alcançado: melhora significativa do desempenho do Diário Digital, com algumas
funcionalidades tendo o seu tempo reduzido de aproximadamente 6 minutos para alguns segundos.

Projetos Previstos para 2020
Saúde – Departamento de Vigilância Sanitária
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●

Descrição: Sistema de gestão dos pedidos de novas licenças de funcionamento dos estabelecimentos,
como por exemplo: Farmácias, açougues, consultórios médicos, entre outros, que sejam pertinentes ao
anexo I da regulação da Vigilância Sanitária, renovação das licenças de funcionamento já emitida
anteriormente controlando desde a solicitação por parte do interessado até a emissão.

●

Resultado esperado: Melhorar o processo da entrada e triagem das solicitações, diminuição no tempo de
análise e aprovação das licenças, possibilidade de emitir auto em tempo real para lacração de
estabelecimentos irregulares.

Educação - Novo CEFORTEPE (Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional) - Inscrição de cursos
●

Descrição: Já existe uma versão do sistema CEFORTEPE em produção, em levantamento das necessidade
com a cliente, foi explicado que o sistema atual não é utilizado hoje por que tem muitos problemas na
execução das funcionalidades, os relatórios do sistema é insuficiente para auxiliar a gestão e as regras de
negócios tiveram alterações com o passar do tempo e o sistema não evoluiu conforme a necessidade.

●

Resultado esperado: É esperado que seja desenvolvido uma nova versão do sistema CEFORTEPE em uma
tecnologia disruptiva de interface amigável e com flexibilidade de configurações que possa apoiar o
departamento desde a criação, disponibilização de cursos/workshop, entre outros padrões de eventos
até a emissão de certificado para os participantes, assim como, gerir as inscrições dos interessados e
apoiar os gestores com relatórios diversos. Este projeto visa atender outros órgãos da administração
pública, devido a necessidade comum e recorrente em relação à gestão de cursos.

IMA e PMC - Adequações à LGPD (Lei Geral de Proteção a Dados)
●

Descrição: De acordo com a nova legislação aprovada em agosto de 2018, chamada de LGPD (Lei Geral
de Proteção de Dados) que pode ser acessada em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2018/Lei/L13709.htm será necessário estudar, mapear e implantar severos controles de acesso e
permissão/revogação de processamento dos dados de pessoas físicas com termos de uso auditáveis e
periciáveis em qualquer sistema que lide com eles. Isso se dá devido à necessidade de acordos
internacionais relacionados a proteção de dados assim como demandas pela sociedade quanto ao
aumento da segurança de informação.

●

Resultado esperado: Com prazo atualmente estipulado para fevereiro de 2020, essa ação deverá afetar
inúmeros sistemas feitos e mantidos pela IMA, demandando um extenso mapeamento dos sistemas
envolvidos e a documentação dos mesmos, a partir do que poderá ser promovida a reengenharia de todos
os processos que coletem e façam uso dos dados de pessoas físicas dentro do escopo da legislação (tanto
por sistemas quanto por acessos técnicos das áreas de engenharia e infraestrutura, como acessos a banco
de dados, extrações de dados, etc.) dando às pessoas físicas poderes para liberar ou revogar acesso,
assim como promover outros pilares da legislação, como anonimização. Inúmeros processos da Prefeitura
Municipal de Campinas possivelmente serão impactados (Porta Aberta, demais processos onde cidadãos
entram com informações pessoais para a realização de qualquer serviço oferecido pela PMC).

Educação - CEUE (Controle de Estoque das Unidades Escolares)
●

Descrição: Sistema de gestão dos Estoques das Unidades Escolares de Campinas.

●

Resultado esperado: Automatização de 155 unidades escolares, permitindo a gestão dos estoques locais,
redução do desperdício, além do auxílio para mitigar o risco da ausência de materiais considerados
essenciais para a escola.

Finanças - Portal do Cidadão - Credenciamento Online em Finanças por e-CPF
●

Descrição: Permitir que cidadãos que usem e-CPF para se autenticar no Portal do Cidadão possam se
credenciar em Finanças (e ter acesso liberado a todos os serviços no Ambiente Exclusivo/Asten que
dependam disso) remotamente, sem a necessidade de ir até o Porta Aberta para efetivar o
credenciamento.
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●

Resultado esperado: Auxiliar na diminuição do fluxo de pessoas ao Porta Aberta para realizar a operação
de credenciamento, aumentar a quantidade de cidadãos credenciados em finanças, diminuir a
quantidade de pessoas que tem que se deslocar até o Porta Aberta para realizar operações que, uma vez
credenciados, possam realizar online pelo Portal do Cidadão/Ambiente Exclusivo.

Recursos Humanos - SEP (Sistema de Estágio Probatório)
●

Descrição: Criação de um novo sistema online de gestão de avaliação de servidores em estágio
probatório, que será regulamentado por decreto municipal onde determina que a mesma seja feita em
plataforma digital e não mais em papel. O sistema vai registrar toda a avaliação e mediará a mesma entre
avaliadores e avaliados, controlando todo o trâmite necessário, emitindo relatórios e resultados.

●

Resultado esperado: Com a solução finalizada espera-se que todo o processo de avaliação dos servidores
em estágio probatório possa ser realizado em meio digital e online, sem que haja necessidade de
impressões e tramitações morosas de papel, acelerando e organizando o processo, dando maior
segurança e transparência a ele.

Saúde - Aplicativo para gestão do Programa Mais Médicos Campineiro
●

Descrição: Aplicativo com informações unificadas do Programa Mais Médicos Campineiro. Todas as
instituições aderentes ao Programa utilizarão o aplicativo para informar o andamento das atividades de
cada residente sob sua responsabilidade, como: frequência, avaliações, utilização de conteúdo
educacional; acompanhamento da rotina de cada perfil (gestor, tutor, preceptor e residente);
disponibilização da legislação; calendário; ementas; escala de rodízio e mecanismo de comunicação entre
os participantes do Programa.

●

Resultado esperado: oferecer à SMS a visão geral das informações do Programa, fornecidas pelas
instituições participantes, possibilitando ajustes entre a rede municipal de saúde de Campinas para
cumprir o objetivo do Programa.

Saúde - Gestão de Cirurgias Eletivas
●

Descrição: Sistema de gestão das filas para cirurgias eletivas nos hospitais de Campinas e outros
equipamentos da rede municipal.

●

Resultado esperado: Visão ampla da demanda por cirurgias eletivas, possibilitando a gestão eficiente das
filas, de forma a otimizar o atendimento à população com a utilização eficiente dos equipamentos da rede
municipal de saúde de Campinas.

Educação - Avaliação Online
●

Descrição: Finalizar e implantar o MVP do projeto, permitindo que usuários da rede municipal de
educação possam se autenticar, criar avaliações de forma colaborativa, publicá-las e aplicá-las a alunos
da rede municipal, corrigindo-as de forma manual (colaborativamente ou não) ou automática, e então
obtendo relatórios dos resultados. Dar continuidade ao desenvolvimento e implantação dos demais
requisitos do projeto, especialmente aqueles que focam na criação do sistema de banco de perguntas,
integrando-o ao sistema de avaliações online e deixando-o pronto para ser integrado ao projeto
Campinação, permitindo que o município crie de forma compartilhada uma base de perguntas indexada
para uso em avaliações ou testes em ambos os sistemas.

●

Resultado esperado.: Implantar o MVP inicial do sistema liberando a rede a aplicar avaliações
beneficiando um total de 18.600 alunos e mais de 1.000 professores. Desenvolver e implantar o restante
dos requisitos, dando ganho de usabilidade na criação de perguntas (importando do Banco de Perguntas,
agilizando a criação e a riqueza das avaliações) e melhorando a personalização/parametrização do
sistema, além de criar novos recursos de exportação de dados para possível uso em ferramentas de B.I.

Educação - Campinação
●

Descrição: Desenvolver o sistema Campinação, substituindo a versão atual feita em Drupal que não está
mais atendendo a diversas novas necessidades apresentadas pelo cliente, com previsão para implantação
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e uso em 2021. O sistema deve permitir que equipes de alunos respondam a testes elaborados pela
equipe do Campinação (gestores), criando ou usando perguntas vindas do banco de perguntas (criado no
projeto de Avaliações Online) além dos times, controlando todo o fluxo do evento, tudo de uma forma
colaborativa e com recursos de gameficação, permitindo que uma competição anual seja parametrizada
e realizada em etapas classificatórias e eliminatórias, computando pontuações e permitindo a realização
de uma final onde as equipes de alunos classificadas compitam em tempo real umas com as outras, em
uma verdadeira gincana virtual. O sistema ainda deve contemplar áreas de conteúdos de divulgação de
notícias, artigos, documentos e rankings por edição do Campinação.
●

Resultado esperado: Com a implantação do sistema, promover eventos do Campinação de forma mais
interativa, dinâmica e atraente aos alunos, estimulando a participação mesmo dos alunos
desclassificados, permitindo que os recursos e funcionalidades não possíveis na versão atual feita em
Drupal sejam implementadas.

Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo - Elaboração de Nova Lei de Evento e Software de Gestão
●

Descrição: Participação ativa no grupo de trabalho liderado pela SMDEST, com o objetivo de estudo,
alteração e criação de uma nova Lei de Eventos municipal, em paralelo será desenvolvido um software
para gerir todo o processo, desde a solicitação da realização de um evento pelo setor privado até a
emissão do alvará de liberação, integrando diversos setores internos e externos da PMC.

●

Resultado esperado: Estima-se um expressivo aumento de eventos realizados no município, atualmente
a prefeitura deixa de realizar milhares de eventos devido a burocracia e morosidade existentes,
possibilitará a integração entre diversos setores diferentes, com foco na simplificação de processos,
otimização do tempo e esforço desprendido para elaboração dos eventos, fará uma gestão eficiente de
ponta a ponta, aumento a arrecadação.

Recursos Humanos – FEP (Frequência Eletrônica de Profissionais)
●

Descrição: Sistema para gestão dos apontamentos de frequência dos funcionários da PMC, permitindo
aos gestores de equipe apontar a presença dos funcionários sob sua responsabilidade, gerando relatórios
e exportação de dados para o Sistema de Folha de Pagamento da PMC e FUMEC, e fornecer os dados de
frequência para os funcionários contestarem caso desejem.

●

Resultado alcançado: Liberação de funcionários da SMRH de atividades burocráticas quanto a inserção
manual de apontamentos de ponto dos funcionários, diminuição dos erros de apontamentos e
consequente economia de recursos, padronização das informações de frequência e consequentemente
folha de pagamento. Em 2020 será implantado para frequência de mais de 12.000 funcionários, somando
ao resultado de 2019 alcançará todos os funcionários lotados na PMC, levando a economia de mais de
20.000 folhas impressas ao mês, também alcançará a frequência de todos os funcionários da FUMEC,
gerando mais economia de impressão em torno de 500 páginas mensais

Recursos Humanos - Novo Portal do Servidor
●

Descrição: Modernização do Portal do servidor, o projeto possibilitará aos funcionários da PMC obter
mais informações sobre sua situação funcional, efetuar solicitações a SMRH de forma online, também
será possível uma melhor comunicação entre secretaria e funcionários, através de avisos e comunicados
de forma geral ou individualizada por funcionários e grupos, entre outras funcionalidades que estão
disponível para facilitar a comunicação e gestão dos funcionários e PMC.

●

Resultado alcançado: Agilidade e melhoria na gestão de recursos humanos, otimizando o processo de
solicitações, comunicação e informação entre a Secretaria de Recursos Humanos e os funcionários, em
2020 serão disponibilizados cerca de 5 novos serviços online, que reduzirão consideravelmente o número
de formulários impressos e o número de funcionários se deslocando para atendimento pessoalmente de
suas solicitação. Está previsto também a modernização deste serviço junto a FUMEC.

6. Sustentação
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Principais Atividades e Responsabilidades
A GSU - Gerência de Sustentação é responsável pela manutenção dos sistemas existentes, seja nas atividades
de suporte, adaptação e evolução do software e também na infraestrutura para hospedagem e suporte aos
ambientes computacionais, bancos de dados e sistemas de segurança da informação que mantém os serviços
públicos municipais da Prefeitura de Campinas, autarquias municipais, empresas de economia mista da RMC.
A Gerência de Sustentação (GSU) mantém uma Coordenação de Manutenção e Evolução de Sistemas (MES)
uma Coordenação de Hospedagem de Sistemas (HOS), com as seguintes responsabilidades:
Coordenação de Manutenção e Evolução de Sistemas (MES)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Realizar levantamento para definição de requisitos de evolução dos produtos de software;
Corrigir de forma ativa e reativa erros encontrados nos produtos de software;
Definir roadmap de evolução do produto de software;
Desenvolver, testar e documentar os produtos de software;
Capacitar equipe de suporte em relação às evoluções produzidas;
Disponibilizar evoluções para publicação;
Capacitar usuários na utilização dos produtos;
Realizar suporte técnico e operacional aos usuários;
Criar mecanismos que permitam aos usuários realizar autoatendimento;
Disponibilizar métricas de suporte para as equipes de desenvolvimento.

Coordenação de Hospedagem de Sistemas (HOS)
●
●
●
●
●
●
●
●

Implantar novos produtos e atualizações;
Garantir a disponibilidade dos produtos e sistemas dentro das características e SLA’s especificados;
Garantir a segurança dos produtos e dos seus dados;
Ajustar a infraestrutura para suportar as variações de demandas sazonais e/ou ao volume de crescimento
(especialmente em nuvem);
Acompanhar e identificar as origens de notificações e mensagens de erro;
Analisar continuamente o desempenho para identificar gargalos de sistemas e de infraestrutura;
Interagir com equipes de desenvolvimento para sugestões de evolução;
Atualizar a plataforma tecnológica, com adaptação de scripts, testes de carga e testes funcionais de novas
versões.

Resultados alcançados - Coordenação de Manutenção e Evolução de Sistemas (MES)
As principais manutenções e evoluções de sistemas em 2019, para as Secretarias Municipais e administração
indireta foram:
Assuntos Jurídicos - SINGAJ (Sistema Integrado de Gestão de Ações Judiciais/Execução Judicial)
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção tecnológica do sistema e integração com o TJSP.

●

Resultados Alcançados:
o

Módulo de intimações integrado com TJSP: esse módulo permitiu que os procuradores recebessem
as intimações diretamente no SINGAJ e são notificados por e-mail a cada recebimento, isso facilitou
muito o cumprimento de prazos;

o

Módulo para cadastro e gerenciamento de modelo institucionais e pessoais de petições com editor
web: esse módulo permitiu criar modelos institucionais de petições no editor web dentro da
aplicação, fazendo com que as petições fossem padronizadas e auto preenchidas, mas também
possibilitou a personalização de modelos e cópia de outros usuários.

o

Módulo para inclusão e gerenciamento de certificado para instituição e pessoal para peticionamento
individual dos procuradores: esse módulo permitiu que cada procurador pudesse utilizar seu
certificado digital para realizar o peticionamento via integração com o tribunal, tornando o serviço
mais rápido e independente.
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o

Opção de compressão para petições e anexos: essa melhoria facilitou o peticionamento via integração
pois existe limite de tamanho para os arquivos que são enviados para o tribunal.

o

Melhoria na segurança da aplicação com testes automatizados: essa melhoria tornou mais seguro o
processo de desenvolvimento, pois os testes automatizados são executados a cada alteração
garantindo que o que estava testado e funcionando não quebre.

o

Melhoria na precisão da verificação dos débitos pagos para peticionamentos automatizados: essa
melhoria torna mais preciso o processamento em massa de verificação da dívida para geração
automática de petições.

o

Inclusão de capturas de processo de Agravo no NetJur, alterações para nova estrutura de captura de
andamentos após mudança dos sites dos TRT's.

Assuntos Jurídicos - PROCON - demandas diárias
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do sistema de gestão do PROCON Campinas, que
contempla cadastro de cidadão e empresas, controles de: andamento das reclamações, atendimentos,
prazos, fiscalização e autos de infração.

●

Resultado Alcançado: Implementação de melhorias solicitadas como o novo modelo de certidão para
processo administrativo individual, modificação de layout, conforme necessidade do cliente, correção de
bugs que melhoraram a performance do sistema.

Cultura - KOHA
●

Descrição: Levantamento de escopo do ambiente necessário para homologação do sistema KOHA.

●

Resultado Alcançado: Com o levantamento realizado, foi possível ter amplo conhecimento da plataforma,
de forma que caso tenhamos autorização da secretaria, é possível continuar com o projeto para a
implementação do sistema.

Educação/Assistência Social e Direitos Humanos - PDC (Prestação de Contas)
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do sistema de prestação de contas de convênios
realizados com entidades do terceiro setor.

●

Resultado Alcançado:
o

Módulo de Reajuste: módulo novo que permite o reajuste do valor do contrato devido ao IPCA e
correção de valores. Também permite a correção do valor do plano de aplicação para o ajuste do
saldo do exercício anterior incorporado no plano atual. Esta funcionalidade dá autonomia ao
administrador dos contratos fazer as correções e manter os valores do contrato atualizados.
Parecer conclusivo: neste módulo novo disponibilizamos as opções de Configurar Parecer Conclusivo
e Imprimir Parecer Conclusivo. O parecer conclusivo era feito manualmente consolidando as
informações para cada contrato.

o

Edital 2020 e proposta: disponibilizada a configuração do Edital e a geração do edital para SMDH.
Permite maior transparência na classificação das propostas devido a regras de classificação inseridas
no sistema, classificando as propostas de forma automática.

o

A unificação da prestação de contas atendendo tanto as regras da SME quanto às regras da SMDH
através de configuração do sistema. Isto permite que todas as melhorias feitas estarão disponíveis
para todos os clientes, disponibilizadas ou não através de configuração do sistema.

Educação - INTEGRE
●

Descrição: Sustentação e manutenção do sistema de gestão escolar.

●

Resultado Alcançado: Melhorias no processo de demanda infantil.
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o

Permite consultar a quantidade de matrículas, vagas, crianças na lista de espera, etc, por escola, NAED
ou rede.

o

Não há mais a necessidade de atualizar manualmente as datas de entrada e saída de matrícula.

o

Possibilidade de classificação e pontuação do cadastro contínuo da lista de espera das entidades
conveniadas.

o

Armazenamento da real data e hora que a matrícula foi efetivada ou cancelada, remanejada ou
transferida.

o

Consultar o histórico de cadastros da demanda e matrículas dos alunos ano a ano, em apenas uma
tela de consulta.

Educação - GALES
●

Descrição: Sustentação e manutenção do sistema de gestão do programa de alimentação escolar.

●

Resultado Alcançado: Houve a implementação de correções diversas; treinamentos ministrados pelos
analistas da IMA; evolução do sistema de forma que possibilitou a secretaria a buscar, alterar e realizar a
melhor gestão dos dados de cardápios, percentual de faixas etárias, refeições servidas, possibilitando aos
gestores tomadas de decisões mais rápidas e assertivas.

Educação - Integração INTEGRE X SED
●

Descrição: Integração SED x Integre.

●

Resultado Alcançado:
o

Reestabelecimento do painel visual para comparação de matrículas INTEGRE X SED, ferramenta
utilizada pelas diretoras das unidades para controle, se o trabalho está correto e completo. Diminui
os erros em relação a não lançamento de situações de matrícula, que atrapalham no deslocamento
dos alunos pela rede de ensino estadual.

o

Envio da ficha cadastral do integre à PRODESP para atualização cadastral de alunos. Ajuda na
qualidade dos registros, fornecendo dados atuais para a PRODESP. Indispensável no caso de
ingressantes por conta do endereço ser critério de classificação para escola destino no ano seguinte.

o

Criação de um controle de ingressantes, que envia os mesmos de acordo com a fase atual da PRODESP
(ingressantes fora da rede ou cadastro contínuo). Facilita o controle para os gestores de alunos que
serão ingressantes.

Assistência e Inclusão Social – AGF (Arrecadação e Gestão de Fundos)
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do sistema de recebimento e repasse das destinações
para entidades assistenciais da criança e do adolescente.

●

Resultado Alcançado: Inclusão do sistema AGF no SONAR; realizado e apresentado estudo de melhorias
do sistema; efetuadas correções que permitiram mitigar problemas e aumentar a performance do
sistema; efetuado suporte ao cliente sanando dúvidas.

Planejamento - Sistema SEPLURB
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do sistema da secretaria de planejamento.

●

Resultado Alcançado: Integração do banco de dados espacial; implementação de melhoria de código que
resultou no aumento da performance da aplicação; migração da geração de cobrança integrando com o
sistema SIM.

Urbanismo - SEMURB On-Line
●

Descrição: Novo fluxo para deferimento de Obra Nova e Ampliação.
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●

Resultado Alcançado: Melhorias constantes nos sistemas para simplificar e automatizar a rotina dos
Analistas Técnicos da PMC e Administrador. Alterar o fluxo de deferimento das solicitações de reforma e
demolição do SEMURB On-line, com o objetivo de simplificar e tornar mais próximo ao do fluxo que será
implantado em construção e ampliação. Novas regras para adicionar profissional vinculado ao cadastro
do profissional (CNPJ - empresa), tornando mais robusto e atualizado. Alteração no Sistema devido a
aprovação da LC nº 208/2018 -LPOUS, somente unidades de até 50 m² serão enquadradas como EHIS
(Empreendimento Habitacional de Interesse Social) e, portanto, terão isenção das taxas de aprovação.
Implementação da funcionalidade de prazo no ambiente do Responsável Técnico. Nova funcionalidade
para transferir solicitações de um analista técnico (PMC) para outro, sem mudar a data do status. Permitir
a criação de grupos de Distribuição para facilitar a distribuição das solicitações para os analistas técnicos
de uma maneira uniforme.

Chefia do Gabinete do Prefeito - SCEPS (Painel Eletrônico)
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do sistema de controle e emissão de senhas impressas,
com visualização em painéis eletrônicos.

●

Resultado Alcançado: Realizada a correção de bugs, estudo de proposta para evolução para notificação
do cidadão via app do Portal do Cidadão e mitigação de dúvidas do cliente. Para atender ao REFIS, também
foi realizado desenvolvimento de melhorias para melhor atendimento ao cidadão durante o REFIS. As
melhorias permitiram e permitirão aos administradores dos Postos de Atendimento efetuar
agendamentos, emissão de senhas e configurações das agendas com maior praticidade, inclusive
considerado atendimento prioritário. Também permitiu realizar o monitoramento e estudos de demanda
de atendimento.

SANASA - Painel Eletrônico
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do sistema de controle e emissão de senhas impressas,
com visualização em painéis eletrônicos.

●

Resultado Alcançado: Desenvolvimento de melhoria para integrar a chamada de senha com a API da
empresa GM7. A melhoria proporcionou integrar o conteúdo digital (institucional) da SANASA com as
informações (senha e histórico de senhas chamadas) do Painel Eletrônico.

DEFESA CIVIL – GODC (Gestão de Ocorrências da Defesa Civil)
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do sistema de cadastramento e acompanhamento de
ocorrências da Defesa Civil de Campinas.

●

Resultado Alcançado: Inclusão do sistema GODC no SONAR, suporte em dúvidas do cliente e implantação
de melhorias para inclusão de fotos no sistema. Melhoria na funcionalidade de upload de imagens
permitindo ampliar as opções de tipos de imagens, principalmente imagens recebidas via WhatsApp. Com
a implantação desta melhoria a inclusão das imagens no cadastro das ocorrências da Defesa Civil ficou
mais prática, sendo possível cadastrar logo que recebida via WhatsApp de um técnico que está no local
da ocorrência.

Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo - SAV / VRE (Sistema Acessório ao Via Rápida Empresa)
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do processo de regularização municipal de empresas
com integração dos dados enviados para o sistema Via Rápida Empresa.

●

Resultado Alcançado: Implementação de melhorias no sistema para atendimento às normas da JUCESP /
REDESIM; revisão do código fonte visando a melhoria de performance e remoção de arquivos
desnecessários.

Finanças – Departamento de Receitas Mobiliárias - Sistemas De Gestão de ISSQN / NFS-e
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção dos sistemas do departamento de Receitas mobiliárias.

●

Resultado Alcançado:
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o

EDF Online - Extrato de Débito Fiscal Online: Os contribuintes do ISSQN utilizam o sistema NFS-e
para emissão de nota fiscal dos seus serviços prestados e escrituração dos serviços tomados de
empresas de fora de Campinas. O fluxo normal consiste na emissão/escrituração das NFS-e durante
o decorrer da competência (mês) e a geração e pagamento da guia de todas estas notas, entre os
dias 1 e 10 do mês subsequente. Os pagamentos destas guias são contabilizados na funcionalidade
de conta corrente do contribuinte no sistema SIM. Antes do desenvolvimento, o sistema NFS-e não
possuía uma funcionalidade que permitia ao contribuinte visualizar de forma fácil e clara os valores
de ISSQN gerados e os valores já pagos durante as competências. A solução do EDF Online, através
de APIs, disponibiliza ao contribuinte no sistema da NFS-e, de forma simples e clara, as informações
processadas pelo sistema SPF web, possibilitando ao contribuinte visualizar com transparência suas
declarações, seus pagamentos, seus lançamentos e seus débitos com o fisco municipal. O EDF Online
possibilita que o contribuinte possa gerar e pagar a guia, quitando os seus débitos de ISSQN,
cumprindo assim a sua obrigação principal com o fisco municipal e se antecipando ao lançamento de
EDF pelo fisco, evitando transtornos com certidões negativas e possíveis ajuizamentos de dívidas. A
arrecadação com o EDF online desde a implantação em 12/06/2019 até a data de 26/11/2019 foi de
R$ 2.819.657,81.

o

EDF - EXIGIBILIDADE SUSPENSA: 1) Determinadas atividades; 2) inexistência de vínculo JurídicoTributário; 3) Dedução da base de cálculo; 4) Lançamento de Ofício (SP E PA); 5) Adequação das
informações do enquadramento no sistema SIM. Adequação das informações das sub abas Processo
Judicial e Exigibilidade ISSQN Suspensa da aba Enquadramento Histórico da aplicação Cadastro
Mobiliário do sistema SIM. Todas as marcações de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
devem subir automaticamente para o sistema NFS-e Campinas.

Finanças – Departamento de Receitas Imobiliárias
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção dos sistemas do departamento de Receitas Imobiliárias
SIM e IPTU.

●

Resultado Alcançado:
o

Lançamento IPTU 2019: Trabalho realizado envolvendo cálculos e lançamentos do IPTU para imóveis
residenciais e não residenciais. Número de carnês: 476,5 mil carnês emitidos que totalizam um valor
de R$ 1.212 bilhão. Foram realizadas simulações com imóveis do tipo residenciais na base de dados
do SIM, para auxiliar o DRI na tomada de decisão sobre conceder ou não o desconto no IPTU 2020.

o

Reemissão de IPTU: Hoje, o procedimento de reemissão de IPTU, executado em média 3 vezes por
ano, envolve algumas tarefas que são feitas fora do sistema, por scripts, dependendo de analistas da
IMA. A reemissão automática permite que o procedimento de reemissão de IPTU seja
completamente realizado por sistema. Este desenvolvimento já foi finalizado e entregue para
homologação do cliente, e assim que for homologado entrará em produção. Este desenvolvimento
vai otimizar o tempo de trabalho despendido para a execução da tarefa de reemissão, uma vez que
não mais precisará ser alocado um analista para a execução da atividade. Algumas partes deste
trabalho serão reutilizadas para o desenvolvimento da automatização da rotina de lançamento do
IPTU, uma rotina grande e complexa que está prevista como próximo passo.

o

Lançamento do IPTU 2020: Atividades relacionadas ao lançamento do IPTU de 2020, atendendo às
solicitações do Secretário de Finanças e prazo estabelecido. O valor total líquido lançado de
IPTU/Taxa de Lixo para 2020 foi de R$ 1.318.494.594,58 (1,3 Bilhões).

Finanças - SISDAC (Sistema de Atualização Cadastral)
●

Descrição: O SISDAC permite ao responsável técnico por uma obra solicitar à Prefeitura Municipal de
Campinas, através do envio de uma DAC (Declaração de Alteração Cadastral), autorização para início de
obra (DAC de Aprovação) ou informar que uma obra foi concluída (DAC de CCO).
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●

Resultado Alcançado: Desenvolvimento e implantação da nova versão do sistema SISDAC, atendendo às
alterações na Lei 11.111, através da Lei Complementar 181, publicação do Decreto 19.723/2017 e
Instrução Normativa DRI/SMF 005/2017.

Finanças – Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção dos sistemas do departamento de cobrança e controle
de arrecadação.

●

Resultado Alcançado: O Programa de Regularização Fiscal de Campinas (REFIS) possibilita o pagamento
com desconto em multas e em juros de débitos tributários ou não tributários previstos na respectiva lei.
A arrecadação com o REFIS 2019 (até 28/10/2019) foi de R$ 123,3 milhões (R$ 113,4 milhões à vista e R$
9,9 milhões de primeiras parcelas). Adesões: R$ 261,7 milhões (R$ 113,4 milhões à vista e R$ 148,3
milhões parcelados).

Finanças – Departamento de Contabilidade e Orçamento - ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE E DAF
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção dos sistemas do departamento de contabilidade e
orçamento.

●

Resultado Alcançado: Levantamento e entendimento de como funciona o módulo e levantamento dos
requisitos necessários para que a IMA possa assumir o SIM.

Evolução da Base Tecnológica do SIM - Sistema de Informações Municipais
●

Descrição: A evolução do SIM para uma nova arquitetura, iniciada e com cerca de 60 mil serviços (API)
que servem demais sistemas da PMC integrados.

●

Resultado Alcançado: A evolução do SIM para uma nova arquitetura foi iniciada pela equipe técnica da
IMA. Já foram disponibilizados cerca de 60 mil serviços na API do SIM, o que abrange a totalidade do
sistema. Atualmente, 39 aplicações consomem 140 serviços dessa nova plataforma de API, dentre as
quais: SIRCC, SINGAJ, SIMOB, ELO, DOCEC, DIC, COFIT, Certidões Web, Carnê Digital IPTU, Cancelamento
de ITBI, NFS-e, ADM Simples, Athena, SETEC, SEMURB, Portal Cidadão Web, Portal Cidadão Mobile, 2ª Via
IPTU Web, LAO, IPTU Mobile, entre outros. Todos esses sistemas se beneficiaram da facilidade de
consumir um serviço já pronto com regras de negócios já homologadas. Cabe um destaque para uma API
que orquestra serviços para chamar a geração de cobrança, criada para a emissão de 2ª via IPTU web e,
desde então, cessaram as reclamações de indisponibilidade do serviço pelos contribuintes e usuários do
sistema na PMC. Esse e os demais sistemas que se beneficiam de APIs do SIM, não utilizam conexões
diretas ao banco de dados, tampouco, acessam a estrutura antiga 32bits-COM+. Outro destaque na
utilização da nova arquitetura é a conciliação. Desde que implementamos a nova arquitetura nos
processos de conciliação de pagamentos, cessaram os recorrentes travamentos do SIM que ocorriam de
forma muito intensa nos meses entre janeiro e março, devido ao processamento dos pagamentos do
IPTU. Nesse período a concorrência de processamento do alto volume de dados e acesso ao sistema,
tornava o acesso muito lento impossibilitando as atividades de demais departamentos da PMC. Com a
nova arquitetura foi possível reduzir a quantidade de equipamentos servidores para o processamento da
conciliação, de 4 para 1. Esse único ambiente servidor é capaz de processar uma centena de arquivos
bancários ao mesmo tempo, usando recursos da tecnologia 64-bits e também de outros recursos mais
atuais, como o processamento em paralelo.

Gestão e Controle - Portal Transparência
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do portal de transparência da PMC.

●

Resultado Alcançado: Inclusão de relatórios, conforme novo modelo solicitado pelo cliente, correções
diversas e estudos de para inclusão de novas funcionalidades (informações dos fundos municipais).

Recursos Humanos - Controle de Horas Extras
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do sistema de gestão de horas extras dos servidores da
PMC.
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●

Resultado Alcançado: Migração para a plataforma NAJA IDE, com correção de bugs, aumentando a
performance do sistema e confiabilidade dos dados.

Recursos Humanos – PATPMC (Plano de atividades e avaliação de desempenho de servidores em estágio
probatório)
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do sistema de avaliação de desempenhos dos servidores
em estágio probatório da PMC.

●

Resultado Alcançado: Implementação de automatização de rotinas; evolução do sistema conforme
normas legais da AUDESP.

Educação – SADFUMEC (Sistema de avaliação de desempenho da FUMEC)
●

Descrição: Sustentação e evolução para novas funcionalidades para dar maior autonomia e praticidade
para o usuário na geração da avaliação de desempenho.

●

Resultado Alcançado: Entrega dos módulos CIAT e RISCOS, Inicio da implantação de certificado digital e
cadastro de empresas não cadastradas no Consist-HR.

Recursos Humanos – SCOP (Sistema de Controle Ocupacional e Pericial)
●

Descrição: Foram entregues novos módulos para melhorar o controle da saúde ocupacional dos
servidores e gerar informações solicitadas no e-Social.

●

Resultado Alcançado: Implementação da geração de nova avaliação periódica, atualização de cursos e
títulos, pesquisa de avaliados e avaliadores e cientificação automática.

Serviços Públicos - SIRCC (Sistema Integrado da Construção Civil)
●

Descrição: Implementações de melhorias e evoluções no sistema.

●

Resultado Alcançado: Implementação de novas funcionalidades, consultas e emissão de relatórios, que
proporcionaram a melhor gestão e integração da informação pela secretaria. O SIRCC apresentado no
Salão Vermelho e disponibilizado para os transportadores oficialmente em abril de 2019. Tem o objetivo
de Auxiliar a Prefeitura de Campinas/DLU-URM a gerenciar os descartes de resíduos da construção civil.
Com o sistema é possível monitorar as caçambas que estão alocadas dentro do município ajudando a
evitar descartes clandestinos. Foi possível agilizar o processo de cobrança que era feito manualmente e
passou a ser automatizado integrando com o sistema SIM.

Serviços Públicos - PDLR (Plataforma Digital de Limpeza Pública)
●

Descrição: Sustentação, evolução e manutenção do sistema de relatórios efetuados pela DLU.

●

Resultado Alcançado: Realizada a evolução, correção e desenvolvimento de novas funcionalidades
solicitadas pelo cliente. Como resultado dessas ações obtivemos a melhoria na importação de
informações, possibilitando a exibição de novos relatórios.

Serviços Públicos - SPR (Sistema de Pesagem de Resíduos)
●

Descrição: Aprimoramento da funcionalidade que envolve a pesagem de caminhões de lixo no Aterro
Municipal.

●

Resultado Alcançado: Realizada a migração do servidor local, que foi substituído por um novo servidor,
trazendo maior poder de processamento local, aumentando também a segurança na armazenagem e
transferência dos dados. Atualizado e corrigido o código fonte do sistema, que possibilitou a melhoria de
performance satisfazendo as necessidades do cliente.

Serviços Públicos - CRC COFIT (Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos)
●

Descrição: Aplicativo que gerencia todas as atividades realizadas internamente pelo COFIT, controle de
reclamações, processos, notificações, os prazos.
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●

Resultado Alcançado: Cadastro de Matérias do DOM - Cadastro de Telas para otimizar a emissão de
Relatórios de Notificação e Multa. Aperfeiçoamento contínuo das telas de maneira a facilitar o
entendimento do usuário em relação ao uso do sistema, ajudando o usuário a saber exatamente o local
que seria impactado no documento ao se mudar a configuração na tela de Serviços. Reduzimos a
quantidade de ligações do cliente com dúvidas recorrentemente.

IMA - Gestão Eletrônica de Documentos como plataforma
●

Descrição: Projeto que tratará inicialmente de melhorias do sistema GED para grandes formatos,
incluindo PDF pesquisável e Certificação Digital. Porém, pretende-se crescer segmentar em vários serviços
como repositório de arquivos, banco de dados, elastic search, certificação digital, OCR, Robô de busca,
etc.

●

Resultado Alcançado:
Hemeroteca Francisco Amaral, possui hoje um acervo de aproximadamente 500 livros, que estão sendo
digitalizados pelo setor de GED da IMA, através do contrato da Educação. Os arquivos gerados pela
digitalização, estão no formato "TIFF", com resolução de 200 DPI's, Preto & Branco e estão sendo
armazenadas no servidor Gris. Efetuamos a conversão do formato "TIFF" para o formato "PDF
Pesquisável", bem como a compactação dos documentos digitalizados.
Integração da ferramenta "Assinatura Digital - API" com o IMAGED, para prover a solução de "Certificação
Digital" nos documentos armazenados no IMAGED.
Integração da ferramenta "Elastic Search" com o IMAGED, para prover a solução de busca "Full Text" nos
documentos armazenados no IMAGED.

OUTROS CLIENTES - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PROCON SJC
●

Descrição: Implantação do sistema PROCON.

●

Resultado Alcançado: Realizado o mapeamento das rotinas e particularidades do PROCON local, para
customização e implantação do sistema.

Projetos Especiais e Serviços mantidos pela Coordenação de Hospedagem de Sistemas
Abaixo, alguns projetos importantes executados pela Coordenação de Hospedagem em 2019:
Projeto

Descrição
Implantação da ferramenta Zabbix para monitoramento dos servidores,
serviços e sistemas dos ambientes hospedados no Data Center IMA em
substituição à ferramenta Nagios.
Readequação no ambiente de virtualização VMWare das áreas de
armazenamento dos storages EMC e Huawei e servidores NFS para
otimização e melhoria

1

Zabbix Data Center

2

Readequação de áreas storage

3

Provisionamento Ágil - Ansible

Configuração de rotinas automatizadas de administração de ambiente de
Datacenter.

4

Reestruturação de rotinas e
políticas de backup

Validação dos períodos de retenção de backup dos sistemas e reformulação
das políticas de backup.

5

Reestruturação da infraestrutura
de backup

6

Evolução tecnológica da
ferramenta de backup

Criação de novos servidores de backup e migração e adequação de rotinas
de acordo com a política de backup padrão.
Estudo e avaliação de ferramentas de backup com o objetivo de subsidiar
o processo de licitação e implantação de uma nova solução com
características de eficiência, integração e automação adequada à
quantidade de sistemas, volume de dados e sistemas e complexidade do
parque computacional da IMA.

7

Validação de ambientes

Verificação e análise de ambientes disponibilizados à PMC e IMA
resultando na desativação de 27 servidores virtuais.
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8

Reestruturação de áreas de
compartilhamento de arquivos

Reestruturação das grandes áreas de compartilhamento de arquivos com
melhorias de gerenciamento e administração dos recursos

9

Novas versões de ambientes

Instalação de configuração de ambiente de sistemas WEB nas últimas
versões de sistema operacional e aplicativos.

10

Processo licitatório aquisição
solução de “next generation
firewall” e “web application
firewall”

Elaboração de Termo de Referência para aquisição de solução de alta
disponibilidade de “Next Generation Firewall” e solução de “Web
Application Firewall”.

11

Análise de vulnerabilidades em
sistema, servidores e estações

Realização de análise de vulnerabilidade visando correção de serviços
ativos fora de escopo em servidores e estações, assim como versões de
softwares desatualizadas em uso que podem apresentar risco à rede ou
sistemas.

Solicitações atendidas e resolvidas
• Por Área de Atuação

Quantidade de Solicitações
Atendidas e Resolvidas
(Ocomon)

Tempo de atendimentos de
solicitações (Redmine)

7923

1997:48

608

4282:25

1912

877:44

10.443

7157:57

Administração do Data Center
Administração e controle dos sistemas
operacionais de Data Center, Servidores, Backups,
e-mail, storages e facilities. Gestão de contratos e
serviços de terceiros para continuidade dos
ambientes tecnológicos.
Banco de Dados (DBA)
Execução de scripts de bancos de dados,
otimização de performance, recuperação de dados,
implementação de sistemas em produção, entre
outros.
Segurança da Informação
Atualização do ambiente tecnológico,
monitoramento e prevenção contra ameaças
digitais, controle do proxy e do firewall,
normatizações e definições de segurança da
informação
Total

Por Cliente
IMA
PMC
Autarquias
CAMPREV, CEASA, CIATEC, COHAB, EMDEC,
FJPO, HMMG, SANASA
Total

Quantidade de Solicitações Atendidas e Resolvidas
(Ocomon)
2.550
5.752

Quantidade de acessos via controle de acesso à Internet
Volume de dados acessados via Internet
(em Terabytes)
Configurações de política via Controle de Navegação na
Internet (Proxy)
Quantidade de varreduras periódicas no ambiente de
servidores (PenTest)
Análises de Vulnerabilidades
Configuração de política via Firewall Stateful Inspection

459
8.761
Anual
3.400.365.660
244 TB
433 (Ocomon)
120
1173 (Ocomon)
126 (Ocomon)
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Configuração de política via Firewall de Aplicação Web
Quantidade de varreduras de vulnerabilidades em
estações de trabalho

23 (Ocomon)
252.000

Disponibilidade dos Sistemas e data center
O Data center possui 485 hosts (servidores e ambientes virtuais), sendo que todos superaram as metas de
disponibilidade.
Média Medida

Meta

INFRAESTRUTURA
facilities, energia, redes de dados e sistemas de proteção contra
falhas e contra incêndio

100%

99,9820% (1)

SERVIDORES INTERNOS
homologação e de recursos internos

99,857%

98,0000% (2)

SERVIDORES EXTERNOS
produção

99,995%

99,9820% (1)

SERVIÇOS E SISTEMAS
e-mail, AD, bancos de dados, websites, SIM, NFS-e, Consist HR,
entre outros

99,998%

98,0000% (2)

(1) Classificação TIER-3 para Data Center, Disponibilidade: 99.982%, 1.6 horas de interrupção/ano, Redundância
N+1.
(2) Disponibilidade contratada pela PMC.
Ocupação dos Recursos de Data Center:
Recurso

Total

Núcleos
Memória
Storage

768
8,00 TB
315 TB

Utilizado em
média
482
3,61 TB
266 TB

Disponível em
média
286
4,39 TB
49TB

% Livre ~
37,24%
54,87%
15,6%

Serviço

CPU

Hospedagem de Banco de Dados Oracle

51%

43%

32%

E-mail

2%

3%

2%

Armazenamento de Arquivos

1%

1%

35%

46%

53%

31%

Hospedagem de Sites e Sistemas + BD local MySQL / PostGreSQL
Consumo de Energia Elétrica do Data Center

Memória Storage

Capacidade Energética TI

32 KW/h

Capacidade Energética Total (TI + Facilities)

64 KWh

Consumo Energético

14 KW/h

Disponibilidade Energética normal

99,91%

Disponibilidade Energética de Reserva UPS + Gerador

100%

Inovações de 2019
Desenvolvimento da Política de Prospecção Tecnológica
A equipe da GSU, coordenados pela Gerência de Sustentação, colaboraram com a Diretoria Técnica para o
desenvolvimento da Norma 031 que trata da Política de Prospecção Tecnológica. A atual norma representa a
evolução das regras para o relacionamento entre a IMA e o mercado.
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Projetos Previstos para 2020
Finanças - SIM (Sistema de Informações Municipais)
●

Descrição: Sistema de gestão orçamentária do município.

●

Resultado esperado: Sustentação do sistema SIM sendo realizado integralmente pela IMA.

Recursos Humanos - Novo Sistema de Folha de Pagamento
●

Descrição: Migração para novo sistema de folha de pagamento

●

Resultado esperado: Sistema migrado completamente e início das operações em abril de 2020.

Educação - Transferência de Conhecimento do GIER
●

Descrição: Capacitar a equipe técnica da IMA no conhecimento técnico para sustentar o sistema GIER
(desenvolvido por empresa terceirizada).

●

Resultado esperado: Até agosto de 2020 iniciado o processo de transferência de tecnologia e
conhecimento sobre o sistema GIER à IMA.

MIGRAÇÃO PARA NUVEM
●

Descrição: Desenvolver estratégia para migração do Data Center IMA para nuvem contratada de
fornecedores tais como Amazon, Google, Microsoft.

●

Resultado esperado: Até agosto de 2020 ter consolidado piloto de migração para nuvem, bem como ter
concluído projeto inicial e “roadmap”.

7. Engenharia de Telecomunicações
Principais Atividades
A Gerência de Engenharia de Telecomunicações (GETEL) foi reestruturada no início de 2017 para implantar o
segmento de telecomunicações da IMA e atuar como Sistema Autônomo (fornecer conectividade), viabilizando
a exploração do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) no Segmento Administração Pública (municipal,
estadual e federal). Pretendemos expandir a oferta dos serviços de conectividade e viabilizar novos serviços
como VoIP (Voz sobre IP) e IoT (Internet das Coisas). A reestruturação da área compreendeu a absorção dos
SERVIÇOS LAN. Em 2019, os SERVIÇOS DE SEGURANÇA LÓGICA também foram incorporados à equipe de
GESTÃO DE REDES LÓGICAS.

Figura 1: Diagrama dos processos da GETEL
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Em agosto de 2015, a GETEL se concentrou na construção da Rede Metro Óptica Campinas (RMOC) para
viabilizar os primeiros passos rumo à Cidade Inteligente. Foram instalados 3 (três) pontos de presença (POP)
da rede GPON (Gigabit–capable Passive Optical Networks), a saber: POP IMA, POP PMC e POP VLG. As
ativações dos POP’s restantes dependem de liberação de recursos Financeiros, assim como o andamento dos
processos legais de expansão de projetos. Em 2019 foram instalados 2 (dois) pontos de presença (POP): POP
VMV e POP VDL e ampliada a rede óptica em 80 Km.
Ofereceremos conectividade com qualidade e alta velocidade a todos os pontos de presença solicitados pelas
Secretarias Municipais para prover atendimento aos cidadãos, totalizando 571 acessos (31/12/2019).
Continuamos a implantação do projeto Campinas Digital – Wi-fi grátis nos pontos públicos (praças, hospitais,
entre outros), para disponibilizar aos munícipes, acesso de qualidade aos serviços que a Prefeitura de
Campinas oferece via Internet (WiFi – Internet sem Fio).
A GETEL em parceria com empresas tecnológicas emergentes (startups), está desenvolvendo soluções que
utilizam a Internet Of Things (IoTs ou Internet das Coisas) em praças, parques, próprios públicos e áreas de
interesse público.
A prova de conceito da tecnologia VoIP (Voz sobre IP) na RMOC (Rede Metro Óptica Campinas) está em
execução no CEFORTEPE.
Resultados alcançados
Projeto Rede Metro Óptica Campinas (RMOC)
•

Descrição: Ampliação da capilaridade dos acessos para outros locais próximos ao anel ativo.

•

Resultados alcançados: Lançamento de 80 Km com Atendimento de 39 localidades.

Projeto GPON (Gigabit–capable Passive Optical Networks)
•

Descrição: Implantação dos Pontos de Presença (POP) Violeta Dória Lins (POP VDL) e Virgínia Mendes
(POP VMV).

•

Resultados alcançados: Atendimento de 39 localidades: CEI Carrossel, CEI Maria do Carmo Abreu Sodré,
EMEF Professor Vicente Rao – Administrativo, EMEF Professor Vicente Rao - Laboratório e Rede Wi-Fi
(Salas de Aula), CEI Nave Mae Rubem Alves, EMEF Professora Geny Rodrigues, EMEF Professora Geny
Rodrigues Link 2 / Telecentro Juventude Conectada, EMEF Professora Geny Rodrigues - Laboratório de
Informática, CEI Recanto Infantil Vila Rica, CEI Professor Carlos Zink, EMEF Violeta Doria Lins –
Administrativo, EMEF Violeta Doria Lins - Wi-Fi, EMEF Violeta Doria Lins - Laboratório de Informática,
Centro de Saúde Doutor Pedro Agapio de Aquino Netto, Centro de Saúde Vila Rica, CREAS Sudoeste Centro De Referência Especialidade Assistência Social / Telecentro Juventude Conectada, Telecentro das
Maria Rosa, CEI Professor Thermutis Araújo Machado, CEI Marilene Cabral, EMEF André Tosello –
Administrativo, EMEF André Tosello - Laboratório de Informática, CEI Professora Sonia Maria Alves Castro
Perez, CEI Apostolo Paulo, EMEF Virginia Mendes Antunes De Vasconcelos – Administrativo, EMEF Virginia
Mendes Antunes De Vasconcelos - Wi-Fi, EMEF Virginia Mendes Antunes De Vasconcelos - Laboratório de
Informática, CEI Doutora Maria De Lourdes Cardoso Dos Santos, CEI Estrelinha, CEI Sol do Amanhã, CEI
Gente Amiga, FUMEC Sudoeste – Cambara, CEI Senador João de Medeiros Calmon, CEI Criança Esperança,
CEI Doutor Manoel Alves Da Silva, Centro de Saúde DIC I, Centro de Saúde Santo Antônio - Doutor Moises
Liberman, Centro de Saúde Santos Dumont, Centro de Saúde Jardim Aeroporto e Centro de Saúde DIC III
- Doutor Manoel Affonso Ferreira.

Projeto Planejamento Estratégico
•

Descrição: Alinhamento de metas internas com metas corporativas do Planejamento Estratégico.

•

Resultados alcançados: Redução dos custos operacionais, crescimento do faturamento e melhoria dos
indicadores de qualidade.
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Figura 3: Gráficos demonstrativos das metas e
resultados mensais dos indicadores adotados para
acompanhamento do Planejamento Estratégico.

Projeto Migrações de Acessos de Contratados para Solução IMA (FO e SLP)
•

Descrição: A migração proporciona redução de custos com terceiros e maximiza o ganho por acesso.

•

Resultados alcançados: Redução na despesa com fornecedor devido à migração de 50 acessos para a
planta IMA.

Projeto VoIP (Voice over Internet Protocol)
• Descrição: Elaboração de projeto piloto e testes da tecnologia VoIP em ambiente interno. O projeto piloto
consiste em disponibilizar ramais VoIP dentro da sede da IMA.
Neste projeto foram disponibilizados 46 ramais, sendo 23 ramais utilizando aparelhos físicos e 23 ramais
utilizando softphone. O escopo do projeto piloto consiste em possibilitar a comunicação bidirecional entre
os ramais da IMA, PMC, dos ramais VoIP e da URA utilizada pelo atendimento da IMA.
•

Resultados alcançados: A comunicação não apresentou falhas ou retransmissões, sem impactar na
performance da LAN das localidades envolvidas. Devido aos resultados positivos, a SMA deu
prosseguimento ao projeto e solicitou a ativação ramais VoIP na rede PMC.
Foram instalados 40 ramais VOIP em localidades atendidas com conectividade IMA perfil INTERNO, de
acordo com as necessidades da SMA (Secretaria Municipal de Administração). Os locais contemplados
com o VoIP são:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PMC - SMA
Patrimônio
DETI – Departamento de Transportes Interno
Almoxarifado Central
Agiliza Campo Grande
Agiliza Ouro Verde
Agiliza Sousas
Agiliza Nova Aparecida
Arquivo Intermediário
Arquivo Swiss Park
Biblioteca Municipal
MACC – Museu de Arte Contemporânea de Campinas
CEFORTEPE – Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional
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A PMC reportou economia de 76% nas contas telefônicas.
Elaboração novo contrato de ocupação do poste junto à CPFL
• Descrição: Negociação junto a CPFL para elaboração do novo contrato de compartilhamento de poste.
• Resultado alcançado: Elaborado novo Termo de Referência para refletir as necessidades atuais e futuras
de compartilhamento de até 10.000 (dez mil) postes.
o
o
o
o

Análise da atualização da Norma GED-270 da CPFL.
Interações junto à CPFL para o envio de minuta do novo contrato.
Análise da minuta de contrato de compartilhamento de postes.
Reuniões com as gerências Jurídicas, de Compliance, Financeiras e de Recursos Humanos com a
finalidade de analisar novos aspectos da minuta de contrato.

Projeto Informe GETEL
• Descrição: Documento informativo da GETEL para todos nossos clientes, divulgando a evolução de nossos
trabalhos, recomendações técnicas e artigos explicando as tecnologias de forma simples e didática.
• Resultados alcançados: Foram emitidos 03 boletins quadrimestrais em 2019.
Projeto CAMPINAS DIGITAL – Wi-fi Grátis (ampliação):
• Descrição: Disponibilizar o acesso gratuito à internet sem fio, conforme as regras do Marco Civil, nos locais
públicos de Campinas.
• Resultados alcançados: Foram instalados 04 (quatro) novos pontos de acesso em 2019.
o

Praça Arautos da Paz

o

Cemitério da Saudade - Velório

o

Praça Américo Buffo

o

Procon Campinas Shopping

O Campinas Digital chegou a registrar 2720 usuários simultâneos conectados (média de 20 mil usuários
únicos por dia), estabelecendo um novo recorde para o projeto. São mais de 232.948 usuários cadastrados.
Atualização das OLT’s (Optical Line Terminal):
• Descrição: Negociamos com a substituição dos equipamentos OLT atuais (9 equipamentos IPSAM DM4650)
pelos novos equipamentos (DM4610 e DM4615), com a DATACOM, sem custos para a IMA.
• Resultados alcançados: Foram entregues 5 equipamentos modelo DM4610 e 4 equipamentos modelo
DM4615 em 2018. A substituição dos equipamentos ocorreu no primeiro trimestre de 2019.
Integração de câmeras da CIMCAMP em Sousas e Joaquim Egídio:
• Descrição: Projeto de integração na última milha da conectividade de câmeras da rede da CIMCAMP.
• Resultados alcançados: Realizada a integração das câmeras de segurança e monitoramento da rede da
CIMCAMP no Distrito de Joaquim Egídio através da rede de fibras ópticas municipal RMOC e interconexão
entre a infraestrutura da rede dados da IMA e o datacenter da CIMCAMP.
Readequação das velocidades dos links WAN:
• Descrição: Estudo dos acessos que apresentavam saturação da banda contratada.
• Resultados alcançados: Realizado o mapeamento das velocidades e links disponíveis para instalação no
Contrato de conectividade entre a IMA e a PMC.
Reestruturação da GETEL:
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• Descrição: A GETEL passou a contar com três supervisões, de Engenharia, de Redes Locais Estruturadas e
de Redes Lógicas. Houve a necessidade de obter um espaço maior para acomodar a nova equipe.
• Resultados alcançados: A nova supervisão aumentou a sinergia entre as equipes de engenharia e redes,
dinamizando ainda mais a execução de atividades.
Prospecção de soluções e reuniões com fornecedores para elaboração de projeto de sistema de segurança
através de câmeras especiais de controle perimetral conforme demanda da Gerência Administrativa.
Resolveu-se fazer primeiro o projeto de Controle de Acesso e depois seguir com o projeto das câmeras.
Prospecção da tecnologia, fornecedores e elaboração de Termo de Referência para Solução de Controle de
Acesso de pedestres e veículos para o prédio da IMA.
Prospecção de soluções de IoT (Internet Of Things), (dispositivos, conectividade (Sigfox e LoRa), plataforma
e aplicativos) e testes visando atender a demanda de clientes públicos.
Acompanhamento de manutenções preventivas do Grupo Motor Gerador locado.
Revisão do Termo de Referência do Protocolo de Roteamento de Borda.
Elaboração do projeto e Termo de Referência para contratação de Rede de Dados com conectividade GRE.
Efetuado o levantamento da quantidade de acessos WAN em operação em que a “última milha” é
contratada pela IMA através de Processo Licitatório.
Realizadas várias estimativas de crescimento de planta de acessos WAN com rede própria (SLP e Fibra).
Especificação dos quantitativos e velocidades dos acessos WAN a serem contratados pela IMA através de
Processo Licitatório.
Definição da topologia de rede, tipo de meio físico permitido e aspectos lógicos nos acessos WAN a serem
contratados após novo Processo Licitatório.
Elaboração de Termo de Referência e pesquisa de mercado (Três cotações).
Após ser aprovado pelo comitê gestor de gastos o novo Processo Licitatório passa para área de Licitações.
Análise Técnica das propostas vencedoras do Processo Licitatório.
Após a publicação do contrato a Gerência de Engenharia de Telecomunicações iniciou os procedimentos
para seu início (previsão para janeiro de 2020).
Processo de Consulta Pública pela IMA para equipamentos de Núcleo de Rede.
Estudos para elaboração de nova proposta para contrato de conectividade para a PMC, entregue em
agosto.
Termo de Referência para compra direta de rádios de 5 GHz, para atendimento em próprios públicos.
Termo de Referência para compra direta de roteadores de pequeno porte.
Participação em projetos envolvendo os seguintes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•

IoT;
Escola Bem Digital;
Reconhecimento Facial;
BRT;
Câmeras SMS;
Projeto de readequação da SDRG (Sala de Distribuição de Rede Geral);
Estudos de container para a PMC.

Revisão e atualização do Termo de Referência para contratação de empresa especializada na instalação e
manutenção de Rede Óptica.
8.

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
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O ano de 2019 foi um ano de mudanças estratégicas, ficando definida a incorporação da CIATEC pela IMA
e demandando projetos relacionados ao encerramento das atividades no prédio da Serra do Mirante e
adaptação à cultura e procedimentos da IMA.
A partir de setembro, pudemos retomar os projetos do Polo Tecnológico I e da incubadora, tais como:
Ações Específicas
1. Interação no processo de integração do patrimônio referente aos terrenos (antiga FEPASA) localizados
no Polo I, doados pelo Estado de SP ao Município de Campinas em 2018, conforme Diário Oficial do
Estado de SP de 24 de maio de 2018, (com a finalidade específica de comporem o Polo I de Alta
Tecnologia de Campinas). Após várias reuniões entre a equipe da IMA e da PMC, os terrenos foram
transferidos à IMA através da Lei Complementar nº 237 publicada no e-DOM em 15/10/2019 para fins
de integralização e aumento de capital social da IMA;
2. Participação em reuniões para elaboração de projeto junto a Secretaria de Urbanismo da PMC visando
solução para o desenvolvimento urbano do Polo II de Alta Tecnologia;
3. Elaboração do projeto da incubadora, visando a seleção de empresas até o 1º semestre de 2020;
4. Elaboração do Plano de Ações para instalação dos Parques Tecnológicos – Polos I e II;
5. Visitas a parques tecnológicos e incubadoras do Estado de SP;
6. Participação em eventos de tecnologia e inovação apresentando os projetos de Incubação e do Polo
Tecnológico I.
2020 Perspectivas
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Manter as empresas já instaladas no Polo Tecnológico I
Formalizar a estrutura da Incubadora IMA (Regimento, equipe, normas e procedimentos,
personalidade jurídica);
Iniciar atividades da Incubadora até no primeiro semestre de 2020;
Consolidar credenciamento da Incubadora em nome da IMA junto ao RPITec, cumprindo todos os prérequisitos;
Associar-se a ANPROTEC: Criada em 1987, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) reúne cerca de 370 associados, entre incubadoras de
empresas, parques tecnológicos, aceleradoras, coworkings, instituições de ensino e pesquisa, órgãos
públicos e outras entidades ligadas ao empreendedorismo e à inovação. Líder do movimento no Brasil,
a Associação atua por meio da promoção de atividades de capacitação, articulação de políticas
públicas e geração e disseminação de conhecimentos. Fonte: Site da ANPROTEC http://anprotec.org.br/site/sobre/;
Cumprir pré-requisitos para Credenciamento definitivo do Parque (Polo I e Polo II) junto ao Governo
do Estado de SP -SPTEC;
Elaborar proposta de estudo de viabilidade técnica e econômica para o Polo Tecnológico I
Buscar apoio Financeiros para implantação do Polo Tecnológico I junto a PMC e através de elaboração
de projetos de financiamento;
Inaugurar pedra fundamental do Polo Tecnológico I – Polo I até abril/2020;
Definir o modelo construtivo do Polo Tecnológico I;
Iniciar implementação do Projeto de instalação da sede da IMA, sede do Polo Tecnológico I e
Incubadora na área do Polo I;
Promover cursos e palestras direcionados às empresas incubadas na IMA;
Promover Cafés Tecnológicos;
Promover eventos ligados ao ecossistema de inovação visando consolidar as atividades iniciais do Polo
Tecnológico I;
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15. Firmar convênios e parcerias com Universidades, Institutos de Pesquisa, Poder Público, Setor privado,
Órgãos de Fomento e outros atores do ecossistema de CT&I municipais, estaduais e federais visando
incentivar e apoiar as empresas instaladas no Polo Tecnológico I e na Incubadora.
9. Atividades desenvolvidas – Áreas administrativas
9.1 Recursos Humanos
Desenvolvimento de Recursos Humanos
O objetivo maior além de desenvolver pessoas para atingir os resultados da empresa, é também termos
clientes e funcionários satisfeitos.

Desenvolvimento de Pessoas
Treinamentos formais, palestras e workshops para Líderes e Funcionários
O total de “participações registradas” em treinamentos foram 1836, nas categorias abaixo relacionadas:
Participações por "Categoria de
Treinamento"

Participações por
"Diretoria"
TÉCNICA
DIRETORIA…
PRESIDÊNCIA
GOVERNANÇA…
DESENVOLVIMENTO…

-400

24
8

100

600

1100

145
60

LIDERANÇA
INTEGRAÇÃO NOVOS FUNC.
COMPORTAMENTAL
PROCESSOS
TÉCNICOS
ON THE JOB
SEGURANÇA DO TRABALHO

1542
220
42

1600

598
105
297
97
534

0

200
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Liderança
Desenvolver a Liderança foi uma ação estratégica para que os líderes desenvolvessem as pessoas, tanto
para atingir os objetivos da empresa como para contribuir com a formação da sociedade em prol de um
mundo melhor.
Foram realizados 11 encontros com os líderes, num total de 145 participações e consultorias internas
referente às ações pontuais nas práticas de gestão.
A Gerência de Governança Corporativa promoveu reuniões semanais com os gerentes com o objetivo
de alinhar as ações estratégicas da IMA, consideradas também como ações de desenvolvimento.
Integração de Novos Funcionários
As ações de treinamento para funcionários começam no momento em que o funcionário inicia suas
atividades na empresa e realiza o Treinamento de Integração. Neste treinamento, além das informações
institucionais, várias áreas participam e explicam para o novo funcionário o objetivo das mesmas e a
correlação com a estratégia da empresa. O novo funcionário é acompanhado pelo líder, que realiza o
“mapeamento de suas competências” e pelo “padrinho” designado para orientá-lo no dia a dia.
Treinamentos Comportamentais
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O objetivo dos treinamentos comportamentais foi o de aprimorar e/ou desenvolver atitudes que
contribuam para o desenvolvimento pessoal e eficácia no trabalho. Entre eles podemos destacar os de
Comunicação, Excelência no Atendimento ao Cliente e treinamentos voltados para o desenvolvimento
dos aprendizes no ambiente corporativo.
Treinamentos de Processos
As áreas, sempre que necessário, promovem treinamentos sobre os respectivos processos com o
objetivo de que os mesmos sejam praticados conforme o previsto e para o público a que se destina.
Treinamentos Técnicos
A maior parte dos treinamentos técnicos foram realizados por “multiplicadores internos”, mas tivemos
algumas contratações específicas. Tendo em vista as mudanças, cada vez mais frequentes na área
tecnológica, os profissionais tem buscado pelo autodesenvolvimento de forma a manterem-se
atualizados em relação ao mercado. Esse desenvolvimento, principalmente nas Gerências de Soluções
e Sustentação foram registrados nos “PDI – Plano de Desenvolvimento Individual”.
Treinamentos “on the job”
Tivemos um registro de 97 treinamentos realizados no próprio local de trabalho do funcionário.
Treinamentos de Segurança do Trabalho
Tivemos 534 participações em treinamentos relacionados à Segurança do Trabalho para o ano de 2019:
CIPA, Brigada de Incêndio, Primeiros Socorros, NR-17 – Ergonomia e Reciclagem de Ergonomia,
cumprindo assim 100% com o previsto na legislação.
Educação Continuada no Código de Conduta e Integridade (comunicados semanais)
Os funcionários tiveram acesso ao Código de Conduta e Integridade que fica disponível em nossa
Intranet. Visando uma “educação contínua” do Código de Conduta e Integridade foram realizados
comunicados semanais, por e-mail e disponibilizados na Intranet da IMA com o objetivo de educar e
reforçar a prática das ações estabelecidas no Código de Conduta e Integridade.
Conforme pesquisa com os funcionários, o objetivo está sendo atingido:
Desenvolvimento de Estagiários e Aprendizes: Programa Jovens Talentos.
Foram realizados encontros com os aprendizes e estagiários com o objetivo de desenvolvimento de
competências técnicas e comportamentais. Há também uma preparação dos jovens na confecção de
currículos, participação em entrevistas de emprego, e utilização de ferramentas como o linkedin, como
forma de prepara-los para o mercado de trabalho.
Comunicados Educativos nos Processos e Ações de Recursos Humanos - disponibilizados na Intranet e no email dos funcionários.
Clarear: Comunicados semanais para as áreas da empresa com o objetivo de educar e orientar as
pessoas em relação aos Processos de RH.
Informe RH: Resumo do que acontece no RH, todo mês a equipe de Treinamento e Desenvolvimento
elabora um comunicado para os funcionários contendo as principais ações realizadas pela área de
Recursos Humanos.
Consultoria Interna
Além dos encontros formais para desenvolvimento de aprendizes, estagiários, funcionários e líderes,
muitas ações de desenvolvimento ocorrem no dia a dia mediante orientações em situações específicas
principalmente no que se relaciona à práticas de gestão e aspectos comportamentais.
Consultoria Interna para Líderes: Orientação na realização da Avaliação de Desempenho, PDI's,
desenvolvimento de pessoas, resolução de conflitos, práticas de gestão, etc...
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Consultoria Interna para Funcionários, Estagiários e Aprendizes: Orientações em relação ao
desenvolvimento profissional, comportamental, inserção no mercado de trabalho, etc...
Portal do Líder
Foi desenvolvimento um portal com informações sobre práticas de gestão e desenvolvimento de líderes
baseado nas “Competências de Liderança IMA”.
O objetivo é alinhar com os líderes as práticas de gestão auxiliando também no desenvolvimento e
formação de novos líderes.
Os materiais estão disponíveis na Intranet: Portal RH / Portal do Líder
Participação da IMA em Grupos de Empresas / Grupo de Desenvolvimento de RH
AMCHAM Brasil
GEDEPEC
Ações para 2020 – Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas
O Plano Estratégico e Tático de Treinamento será composto:
•
•
•
•
•
•
•

Ações relacionadas ao Desenvolvimento da Liderança
Treinamentos Técnicos
Treinamentos Comportamentais desenvolvidos na IMA
Treinamentos e Ações relacionadas ao fortalecimento da Cultura IMA
Treinamentos relacionados à Segurança do Trabalho
Continuidade do projeto Jovens Talentos (Desenvolvimento de Estagiários e Aprendizes)
“Novo” – Programa “Aprendizado com Pipoca” (encontros mensais para desenvolvimento e/ou
orientação dos profissionais)

Processos Seletivos
Foram realizados processos seletivos para contratação de
aprendizes (guardinhas e estagiários) conforme convênios com a
Associação do Homem do Amanhã e com o CIEE – Centro de
Integração Empresa Escola, e processos seletivos internos para
identificação de líderes.

Número de processos seletivos
realizados
Líderes
Estagiário

4
7

Aprendiz

16

Ações de “Reconhecimento” e “Interação” entre funcionários
• Toda quinta-feira tem “elogio” na Intranet
• No encontro mensal “Acontece na IMA” tem “reconhecimento” do funcionário mais “elogiado” na Quinta
do Elogio!!!
• Toda sexta com camiseta divertida!!!
Avaliação de Desempenho
• Os funcionários e assessores participaram da Avaliação Anual de Desempenho que foi realizada no SAD –
Sistema de Avaliação de Desempenho.
• A avaliação constou das Competências Organizacionais, as Competências do Cargo, o Resultado do
Trabalho (metas) e a Disciplina.
• Os funcionários avaliaram os líderes, conforme as Competências de Liderança, fizeram a sua
autoavaliação e, foram avaliados pelo líder.
Período Avaliativo: Setembro de 2017 a Dezembro de 2018
Período da Avaliação: Fevereiro de 2019 a Abril de 2019 (foi prorrogado até final de Maio)
Próximo Ciclo de Avaliação será em Março/2020 (referente ao ano 2019)
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Indicador da Avaliação de Desempenho / Resultados Apresentados: Tendo em vista que o indicador de
“desempenho satisfatório” é a
Número de funcionários por faixa de pontuação
obtenção de 75 na Avaliação de
500
425
Desempenho, os funcionários com
400
pontuação
inferior
foram
300
acompanhados mediante a realização
160
200
88
do P.D.I. – Plano de Desenvolvimento
45
34
100
20
3
2
Individual durante 6 meses e,
0
posteriormente realizaram uma
100-90
89,9-85
84,9-80
79,9-75
74,9-70
69,9-60
59,9-50
49,9-0
“Avaliação Intermediária”.
P.D.I. – Plano de Desenvolvimento Individual
O P.D.I., documento no qual é registrado o plano de desenvolvimento dos funcionários, ficou disponível no
SAD – Sistema de Avaliação de Desempenho, foi realizado pelos líderes e acompanhado pela Equipe de
Desenvolvimento de RH, nos momentos abaixo:
•
•
•
•
•

No período da Avaliação de Experiência
Para o desenvolvimento de competências específicas dos funcionários em sua carreira
Para o desenvolvimento de “gaps” apresentados na Avaliação de Desempenho, principalmente para
os funcionários que tiveram pontuação inferior a 75.
Para “elogios” em pontos nos quais o funcionário se destacou
Para desenvolvimento de aspectos comportamentais

Entrevista de Desligamento da IMA

Motivos para o desligamento

Os funcionários desligados foram convidados a participar de
uma “entrevista de desligamento”.

Oportunidade
melhor de Trabalho

11

Mudanças na vida
pessoal

A seguir os aspectos avaliados, o motivo que levou o
funcionário a se desligar da empresa e pontos de melhoria.

Outros

4

1

Concurso Público 01/2019
Foram ofertadas cinco vagas no Concurso Público 01/2019, sendo uma vaga para cada cargo/função a
seguir:
•
•
•
•
•

Analista em Tecnologia da Informação Jr. – Sistemas
Técnico em Tecnologia da Informação I - Atendimento ao Usuário
Técnico em Tecnologia da Informação I – Desenvolvimento
Técnico em Tecnologia da Informação I – Infraestrutura
Técnico em Tecnologia da Informação I – Teleatendimento

Dos setecentos e dezoito candidatos efetivamente inscritos foram aprovados quarenta e três conforme
demonstrado no gráfico a seguir:
Concurso Público 01/2019
Técnico em Técnologia da Informação I - Teleatendimento
Técnico em Técnologia da Informação I - Desenvolvimento
Técnico em Técnologia da Informação I - Atendimento ao…
Técnico em Técnologia da Informação I - Infraestrutura
Analista em Tecnologia da Informação Jr. - Sistemas
Total
0

0
3
4
4

141
71
160

Inscritos

96

100

Aprovados

250

32
43
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200
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Iniciou-se a elaboração do Edital de Abertura do concurso 01/2020 para preenchimento de 5 vagas uma
para cada cargo/função abaixo:
•
•

Assistente I – Atendimento e Informações e Teleatendimento
Técnico em Tecnologia da Informação I – Teleatendimento
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•
•
•

Técnico em Tecnologia da Informação I – Atendimento ao Usuário
Técnico em Tecnologia da Informação I – Desenvolvimento
Analista em Tecnologia da Informação Jr - Sistemas

Mobilidade
Ocorreram 8 processos seletivos para preenchimento de 08 vagas. Os processos contaram com 263 préinscrições sendo que, após a avaliação dos requisitos e desconsiderando os ausentes, 156 funcionários
participaram efetivamente dos processos.
Contratações
Ocorreram vinte e cinco contratações por meio de Concursos Públicos, seis por meio de indicação e duas
reintegrações.
Parcerias
Com intuito de ampliar o rol de benefícios oferecidos aos funcionários da IMA, foram realizadas três novas
parcerias e quatorze seguem em andamento:
Banco de Talentos
Em 2019 foram realizados dois encontros do banco de talentos com 28 participantes no total
Processo Seleção de Líderes
Foram realizados 4 processos de seleção de líderes, para o preenchimento de 4 vagas, contando com 52
participantes no total.
Revisão do Catálogo de Descrição de Cargos e Funções
Iniciou-se a revisão geral da descrição de 37 cargos e funções sendo realizadas, até o momento, 22
entrevistas com técnicos e analistas de diversas áreas com o objetivo de enriquecer as descrições e
identificar a necessidade de se criar novas funções ou excluir. No início de 2020 serão realizadas as reuniões
de validação com as lideranças.
Saúde, Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho
Indicadores 2019
A área de Saúde, Qualidade de Vida e Segurança do trabalho utiliza três indicadores que norteiam suas
ações no decorrer do ano: Causas dos atendimentos realizados pela Assistente Social, Absenteísmo e
Afastamento. Sempre ao final do ano são analisados esses dados e planejadas as ações para o ano seguinte.
Total de atendimentos realizados pela Assistência Social
Em 2019 a Assistência Social realizou 128 atendimentos aos
funcionários da IMA, o que motivou os atendimentos e as áreas
atendidas estão evidenciados em gráficos :

Ações realizadas com base nos indicadores 2018
Causa: ERGONOMIA
Programa: EU ME MEXO
Síntese: Em 2019 lançamos o programa de ginástica laboral elaborado em parceria com a Secretaria de
Esportes e Lazer de Campinas. O programa consiste em vídeos rápidos, de 5 a 10 minutos, com exercícios
para serem executados no próprio posto de trabalho. Abaixo seguem alguns dos comunicados contendo o
vídeo do dia e também informativos para sensibilização e conscientização dos funcionários da IMA que
foram divulgados na Intranet e por meio de pôsteres nos locais de trabalho.
Causa: COMORBIDADES DA OBESIDADE
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Programa: II GINCANA DA SAÚDE IMA
Síntese: Gincana de perda de medidas com a duração de 4 meses, realizada através da aferição de medidas,
em equipes de 3 funcionários cada, que somam suas medidas no início e no fim da atividade. O objetivo é
integrar as áreas e disseminar hábitos saudáveis que proporcionem qualidade de vida. As equipes são
premiadas em duas categorias: “maior redução de medidas” e “nome mais criativo”. Ao longo da
competição foram divulgadas dicas de alimentação saudável e exercícios físicos, bem como houve a
divulgação do Manual de Alimentação, Nutrição e Saúde, confeccionado pelo Serviço Social da IMA.
Causa: COMORBIDADES DA OBESIDADE
Programa: LIVRO DE RECEITAS DA IMA
Síntese: Confecção de livro de Receitas saudáveis pelo Serviço Social da IMA, a partir das Receitas enviadas
pelos funcionários. Foram feitos dois livros, um para Receitas salgadas, outro para Receitas doces. Os livros
foram impressos e sorteados no decorrer da Sipatma e também está disponível no portal RH.
Causa: SAÚDE EMOCIONAL
Programa: EU ME CUIDO E... ESCOLHO A CALMA
Síntese: Disseminar 12 virtudes (amor, perdão, tolerância, confiança, respeito, humildade, paciência,
flexibilidade, humor, compaixão, cooperação e gentileza), com o objetivo de contribuir para a saúde
emocional dos funcionários, para um clima organizacional mais saudável, produtivo e feliz e,
consequentemente, para a saúde e bem-estar das pessoas, resultados das áreas e sucesso da empresa.
Foram elaborados materiais sobre cada uma das virtudes contendo informações, reflexões, meditação,
dicas de livros e filmes que abordem a virtude além disso, na sede da empresa, há encontros mensais para
rodas de conversa, e para os descentralizados há uma agenda itinerante, de modo que todos os
funcionários participem da proposta.
Causa: Solidariedade
Programa: Doação de Sangue - parceria com a Sanasa
Em parceria com a SANASA foram divulgadas 3 campanhas de doação de sangue com a participação de 37
funcionários da IMA:
•
•
•

05/02/2019 - 12 funcionários da IMA doaram sangue
27/06/2019 - 7 funcionários da IMA doaram sangue
07/11/2019 - 18 funcionários da IMA doaram sangue

Causa: Carnaval
Programa: Informativo
Causa: Dia das Mulheres
Programa: Informativos
Causa: CIPA
Programa: E-book da CIPA e SIPATMA
Em parceria com a CIPA foi elaborado o e-book contendo informações relevantes para funcionários que
desejam ser cipeiros.
Causa: Informativos Unimed
Programa: + SAÚDE
Causa: Setembro Amarelo
Programa: Informativo
Causa: Outubro Rosa
Programa: Informativos
No mês da conscientização das mulheres e da sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero foram divulgados diversos informativos.
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Causa: Novembro Azul
Programa: Informativos
No mês da conscientização dos homens e toda a sociedade sobre a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce de doenças masculinas.
Treinamentos obrigatórios de Segurança do Trabalho
Em 2019 foram realizados treinamentos de ergonomia durante as 17 integrações para 54 novos
funcionários (concursados, comissionados, estagiários e aprendizes).
Também foram realizadas 13 reciclagens de ergonomia para 229 funcionários.
Foi realizado o treinamento para os 12 novos cipeiros que assumirão a CIPA 2020:
40 funcionários participaram do treinamento da brigada de incêndio:
NR 06 - EPI (Equipamento de Proteção Individual)
Em 2019 foram distribuídos 136 novos EPIs para
os funcionários da IMA e realizados os
respectivos treinamentos no ato da entrega:
NR 09 – PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais
O PPRA destina-se a avaliação quantitativa e qualitativa dos riscos ambientais existentes no ambiente de
trabalho da empresa, que estão previstos na Norma Regulamentadora n.º 09, Itens 9.1.1 e 9.1.2,
disciplinados pela Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria n.º 3.214 de 08 de Junho de 1.978 do
Ministério do Trabalho, e estabelecimento de uma metodologia de ação que garanta a preservação da
saúde e integridade dos trabalhadores, frente aos riscos dos ambientes de trabalho. Foram realizadas 104
visitas para a elaboração do relatório.
Vistorias e Relatórios de Inspeção
Foram realizadas visitas aos postos descentralizados, na sede e nos atendimentos móveis para verificar as
condições de trabalho, conforme a NR 17 e NR24, e elaborados Relatórios de Inspeção a fim de registrar e
solicitar medidas de correção. Os relatórios de Inspeção de Segurança são necessários para identificar e
reconhecer os riscos e propor medidas de controle e soluções eficazes para eliminação dos riscos existentes
no ambiente de trabalho.
NR 35 – TRABALHO EM ALTURA
Em 2019 foram emitidas 47 Permissões de Trabalho que tem o objetivo de zelar pela segurança do
prestador de serviço, bem como esclarecer todas as etapas do trabalho tanto para futuras inspeções,
quanto para maior entendimento das outras áreas envolvidas, é uma autorização emitida pela Segurança
do Trabalho e entregue antes da execução de qualquer trabalho que possa oferecer risco (seja inspeção,
manutenção, montagem, desmontagem, construção, reparo, etc.).
PPP – PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIÁRIO
Conforme a IT 85/2016 o PPP é um documento obrigatório que deve ser entregue a todo funcionário na
demissão, em 2019 foram elaborados 31 PPPs.
ACIDENTES DE TRABALHO
Em 2019 ocorreram 3 acidentes de trabalho, todos
durante o trajeto:

ACIDENTES - 2019
GERENCIA DE ATENDIMENTO E
SERVIÇOS DE APOIO

2

GERENCIA DE SUPORTE AO CLIENTE

1
0

1

2

3

4

ANALISES ERGONOMICAS NOS NOVOS POSTOS DE
TRABALHO
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Foram realizadas análises ergonômicas com o objetivo de adequar os postos de trabalho ao exercício das
funções. Após o término das análises foi realizado o levantamento por gerência de necessidade de compra
de itens ergonômicos, cadeiras, mesas, dentre outros, e encaminhado para aprovação pelo comitê de
gastos.
10. Governança Corporativa e Compliance
Auditoria
A Auditoria Interna foi aprovada dia 22 de fevereiro de 2019, mediante Ata de Reunião do Conselho de
Administração e encontra-se subordinada diretamente a Diretoria de Governança Corporativa e
Compliance.
A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva, que visa avaliar, de forma amostral, a gestão
da empresa, pelos processos e resultados gerenciais, mediante a confrontação entre uma situação
encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou normativo.
Trata-se de um importante componente de controle na busca da melhor alocação dos recursos, não só
atuando na proposição de ações saneadoras para corrigir os possíveis desvios da gestão, os desperdícios,
as impropriedades/disfunções, a negligência e a omissão, mas, principalmente, antecipando-se a essas
ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos, em termos de economicidade, eficiência,
eficácia, efetividade e equidade do desempenho organizacional, além de destacar os impactos e
benefícios sociais.
O termo “Auditoria Interna” presta-se a diferenciar a auditoria realizada pela própria Administração, das
auditorias contratadas, denominadas externas ou independentes, e das exercidas pelos órgãos de
controle externo, quais sejam, o Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas.
O objetivo geral da Auditoria Interna é avaliar e prestar ajuda (auxiliar) a alta Administração,
desenvolvendo adequadamente suas atribuições, proporcionando-lhes análises, recomendações e
comentários objetivos, acerca das atividades examinadas.
Principais Atribuições e Responsabilidades
• Assessorar, orientar, acompanhar, avaliar e opinar sobre os atos de todas as gerências que compõem
o organograma da empresa, objetivando a economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade e a
equidade, propondo ao Conselho de Administração as medidas que julgar cabíveis;
• Acompanhar a adoção das medidas recomendadas pelo Conselho de Administração e Fiscal;
• Estabelecer e monitorar planos e programas de auditoria interna voltados à adequação legal da
entidade definindo critérios, avaliações e métodos de trabalho, com o objetivo de reduzir as
possibilidades de erros e inadequações nas áreas técnicas e administrativas e, contribuir com a
eficiência e eficácia dos controles internos;
• Documentar todos os elementos significativos dos exames realizados, que evidenciem ter sido a
Auditoria Interna executada de acordo com as normas aplicadas;
• Acompanhar a observância das legislações Tributária, Trabalhista e Societária bem como o
cumprimento de normas reguladoras a que estiver sujeita a entidade;
• Acompanhar o cumprimento da Norma Brasileira de Contabilidade- TI 01- Auditoria Interna, aprovada
pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução CFC nº 986/2003 e demais resoluções e
alterações publicadas durante o exercício da atividade;
Principais Atividades em 2019
•
•
•
•

Estruturação da Gerência de Auditoria;
Elaboração do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna 2020;
Participação do Comitê LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;
Execução da Auditoria Interna (Piloto);
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• Mapeamento dos riscos da área.
Principais Objetivos para 2020
•
•
•
•
•

Monitoramento das recomendações da Auditoria (Piloto) realizada em 2019;
Execução do PAINT 2020 aprovado em Ata de Reunião pelo Conselho de Administração;
Participar de Cursos e Seminários de interesse da área;
Elaboração do PAINT 2021;
Participação do Comitê LGPD.

Governança Corporativa
Planejamento e monitoramento de ações estratégicas
•

Implementação e acompanhamento das ações estratégicas previstas para 2018-2022, conforme a
revisão de 2019;

•

Divulgação dos resultados e status das ações estratégicas que ocorreram em 2019;

•

Início da revisão periódica das ações estratégicas para o ano de 2020, contemplando a identificação
dos processos prioritários que impactam significativamente no Planejamento Estratégico da
empresa.

Aderência da legislação interna à lei das Empresas Estatais (Lei nº 13.303/2016)
•

Continuação do trabalho integrado com as Sociedades de Economia Mista da Administração
Municipal de Campinas, visando uniformidade no atendimento dos requisitos da legislação;

•

Publicação da política gestão de riscos corporativos;

•

Implementação das etapas 1 e 2 do processo de gestão de riscos corporativos (de um total de 5
etapas);

•

Implantação do Código de Conduta e Integridade para funcionários e fornecedores;

•

Implantação de plano de treinamento periódico sobre código de conduta e integridade, à
empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a gestores.

Implantação do Plano de Governança Corporativa e Compliance
Aderência da legislação interna à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018)
•

Criação do Comitê Gestor para análise de requisitos e impactos nos processos internos e elaboração
e início da execução do plano de adequação à Lei;

•

Mapeamento de dados do principal cliente/controlador, envolvendo cerca de 200 sistemas
informatizados, para ações de adequação à legislação.

Sistema de Gestão da Qualidade
•

Apoio à elaboração e implantação de projetos de definição e melhoria dos processos da empresa,
através dos tipos de atividades a seguir:
o
o
o
o
o
o
o

Orientação metodológica para mapeamento, definição de procedimentos e indicadores de
desempenho, Modelo A3, entre outros;
Identificação da causa raiz de problemas e proposição de soluções para elaboração de
Projetos/A3;
Análise do alinhamento de ações às estratégias organizacionais;
Integração das áreas para definição de mudanças de processo;
Gestão da configuração dos ativos garantindo consistência e disponibilidade do Portal de
Processos;
Desenvolvimento de competências para Gestão da Qualidade;
Análise Crítica do SGQ e reporte de status à Gerência;
43 de 44

Relatório da Administração – 2019
o

Estudo de ferramentas e técnicas para gestão da qualidade.

Perspectivas para a Governança e Compliance para 2020
• Implementação e acompanhamento das ações estratégicas 2018-2022, com foco na revisão para 2020,
contemplando a divulgação dos resultados e status das ações durante o ano;
• Implementação das etapas 3, 4 e 5 (final) da gestão de riscos corporativos;
• Revisão do código de conduta e integridade (fornecedores e funcionários);
• Aderência da legislação interna à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018)
• Elaboração e revisão de contratos e documentos envolvendo a contratação de prestadores de serviços
que coletam ou tratam dados pessoais;
• Elaboração de diretrizes para área técnica viabilizar a proteção dos dados dos sistemas sob gestão da
IMA;
• Criação de processos internos para responder adequadamente aos incidentes de segurança perante os
titulares dos dados, autoridades e demais terceiros;
• Acompanhar e garantir a conformidade do Plano de Governança e Compliance;
• Com relação ao Sistema de Gestão da Qualidade:
o
o
o
o
o

Estabelecer o escopo para gestão de melhorias de processos e gerenciar a implementação dos
mesmos;
Prover treinamentos para integração dos Gestores aos conceitos e ferramentas de Gestão por
Processo;
Prover treinamentos em ferramentas de Análise de Causa para aumentar a eficácia na resolução
de problemas;
Implementar modelos e checklists para facilitar o uso da metodologia Lean Thinking em projetos
de Melhoria de Processo;
Estudar ferramentas de Portal de Processos para melhorar a interface com usuários, em relação a
busca e navegação.

• Implantação dos planos de conscientização e treinamento, sobre: Código de Conduta e Integridade
(funcionários e fornecedores), Riscos Corporativos, LGPD, Sistema de Gestão da Qualidade, Legalidade /
Compliance.
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