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APRESENTAÇÃO DO PROJETO



APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Implementação e implantação do Sistemas de Informações Estratégicas 

de Controle – SIEC do Poder Executivo do Estado do Ceará

Apoio na atuação da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE/CE)

Fortalecimento da integridade das informações para a tomada de decisão nas 

instâncias de governança;

Auxílio e Suporte para o Governador do Estado do Ceará;

Auxílio e Suporte para o Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – COGERF;

Auxílio e Suporte para os Secretários de Estado e demais responsáveis pelos 

órgãos e entidades, em benefício do alcance dos resultados das políticas públicas.



APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Solução permite integração entre diferentes sistemas identificados 

pela área de negócio e equipe responsável para entender o escopo do SIEC

Solução flexível capaz de gerar gráficos e relatórios definidos pelos usuários

Utilização de ferramentas de BI para construção e exibição de painéis 

de indicadores que permitam:

Análise de dados;

Descoberta de tendências e comparações



METODOLOGIA



METODOLOGIA
O projeto SIEC foi dividido em duas fases distintas

Na primeira fase, a área de negócios da CGE identificou as necessidades de 

informação das várias partes interessadas no Governo do Estado com consultoria da 

empresa NT Consult Tecnologia LTDA

Na segunda fase, a área de tecnologia da CGE está implementando a solução com 

base nas informações priorizadas de acordo com sua relevância com consultoria da 

empresa IVIA Tecnologia LTDA

O projeto está sendo gerido com a utilização das melhores práticas de 

acordo com o corpo de conhecimento para o gerenciamento de projetos 

PMBoK – PMI

O projeto também adota práticas de agilidade com entregas contínuas e 

construção orientada a valor do negócio utilizando a metodologia SCRUM



METODOLOGIA
Na fase de concepção do projeto, foram realizados:

Revisão dos levantamentos e documentos elaborados pela área de negócio

Criação de um documento de visão para entendimento do escopo do projeto

Elaboração de notas técnicas para verificação da infraestrutura necessária para 

hospedar a solução

Elaboração de um plano do projeto com cronograma de marcos inicial

Na fase de elaboração do projeto, foram realizados:

Elaboração da arquitetura da solução

Elaboração dos casos de uso detalhando os requisitos do projeto

Preparação de planos e modelos que fundamentaram a construção

Preparação de uma prova de conceito validando a arquitetura



METODOLOGIA

Na fase de construção do projeto, estão sendo realizados:

Implementação dos Processos de Negócio referentes ao SIEC

Construção dos extratores e painéis para a solução de BI

Construção do Portal da Solução

Na fase de transição do projeto, serão realizados:

Homologação da solução

Disponibilização de manuais, código e licenças

Treinamento de usuários



ACOMPANHAMENTO
ATIVIDADES E ENTREGAS



ACOMPANHAMENTO

Projeto dividido nas atividades:

Elaboração

Implementação e Repasse

Implantação e Treinamento

A atividade de Elaboração do projeto está 100% concluída e é composta 

pelas seguintes entregas:

Entrega Situação

1.1 Notas Técnicas de Análise do Parque Tecnológico 100%

1.2 Plano de Trabalho 100%

1.3 Metodologia de Trabalho 100%



ACOMPANHAMENTO

A atividade de implementação e repasse está em andamento

Abaixo, um quadro sumarizando a situação:

Entrega Situação Entrega Situação

2.1 Levantamento de Requisitos 100% 2.7 Módulo de ETL 30%

2.2 Planos do Projeto 100% 2.8 Módulo de BI 24%

2.3 Modelo de Dados Transacional 100% 2.9 Módulo de BPMS 30%

2.4 Modelo de Dados Dimensional 100% 2.10 Prova de Conceito 90%

2.5 Modelo de Processos de 

Negócio
100% 2.11 Avaliação de Usabilidade 0%

2.6 Modelo de ETL 90% 2.12 Portal SIEC 30%



ACOMPANHAMENTO

A atividade de implantação e treinamento está em andamento

Abaixo, um quadro sumarizando a situação:

Entrega Situação Entrega Situação

3.1 Documentação 30% 3.4 Configuração e Testes 15%

3.2 Manual 30% 3.5 Treinamento Técnico 75%

3.3 Códigos Fontes e Licenças 30% 3.6 Treinamento de Usuário 0%



TELAS DO SIEC
PORTAL E PAINÉIS



HOME DO SISTEMA

Após autenticação na solução, o usuário do sistema é levado 

a tela “home”

Na home, é possível acessar diversos painéis divididos por 

área de negócio

O acesso é controlado de acordo com as permissões 

estabelecidas

Outras funções da solução também estão acessíveis a 

partir da tela de home







EDIÇÃO DO PERFIL

Cada usuário da solução terá um perfil cadastrado para 

acessar

Os dados são alimentados de forma integrada com outros 

sistemas do governo

Será possível alterar a foto e a senha de acesso

O perfil do usuário é fundamental para o controle de 

permissões de acesso as informações





PAINÉIS

Visualizados dentro do Portal



PAINÉIS

ÁREA: EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO GERAL: Contratos celebrados por órgão / 

entidade

SAÍDAS: Volume de Contratações por Forma de Contratação 

(incluindo as contratações diretas)





PAINÉIS

ÁREA: EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO GERAL: Informações Gerais sobre os Convênios 

Celebrados pelo Estado. 

SAÍDAS: Índice de amplitude de vigência, Parceiros que 

recebem mais recursos, Volume de instrumentos vigentes, 

situação da prestação de contas e ranking de inadimplência





PAINÉIS

ÁREA: FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL

DESCRIÇÃO GERAL: Dados gerais sobre as manifestações da 

ouvidoria e solicitações de acesso à informação. 

SAÍDAS: Relação entre manifestações e achados, volume de 

manifestações e solicitações, índice de satisfação, índice de 

resolubilidade, denúncias







PAINÉIS

ÁREA: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO GERAL: Prestação de contas anual, situação, 

pendências e prazos. 

SAÍDAS: Situação das prestações de contas, quantidade de 

dias para expiração





OBRIGADO!


