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Ajuda Memória 

Reunião Coordenadores UCP e Gestores Estaduais de TI 

 

1. Introdução 

1.1. No dia 26 de março de 2018 foi realizada, nas dependências da AFRESP, reunião dos 
coordenadores UCP e Gestores Estaduais de TI. A reunião foi estruturada por iniciativa da 
COGEF, conforme sugerido e registrado em Ata quando da realização da 37ª COGEF – 
Brasília. 

1.2. Cristovam Cruz (PI) deu as boas vindas a todos e explicou os objetivos da reunião. 

1.3. André Cordeiro (BA) citou que a ideia de formação do grupo se originou em 2010, mas que 
não houve avanço em sua implementação pois faltou continuidade de ações. Por outro 
lado, houve a iniciativa da Sefaz Nacional, em 2012-2013, que buscou criar um ambiente 
tecnológico para prestação de serviços de TI compartilháveis nas administrações fiscais. A 
Sefaz Nacional por ora ainda não logrou êxito por haver entendimentos e estratégias 
divergentes adotadas no âmbito do COMSEFAZ; a proposta ainda se encontra no grupo de 
Procuradores. 

1.4. Eduardo Mota (SP) mostrou o embasamento legal para a criação do grupo (Constituição 
Federal, Código Tributário Nacional e Convênio COGEF) e sugeriu que fosse criado um site a 
ser utilizado como ferramenta, com requisitos de segurança e acesso, para troca de 
informações e metodologias. 

1.5. A reunião foi realizada de forma bastante participativa com estreita interação entre os 
participantes. A COGEF agradece a todos os participantes pela cooperação e contribuição 
para o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

2. Objetivos 

2.1. A reunião teve por objetivo:  

(i) Discutir a ideia da criação de um grupo de TI para compartilhar conhecimentos e know 

how desta área entre os Estados; 
(ii) Definição dos objetivos do grupo 
(iii) Forma de vinculação e atuação 
(iv) Participantes 
(v) Modo de funcionamento 
(vi) Responsabilidades 
(vii) Definição de pauta técnica para 2018 
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3. Atividades desenvolvidas 

3.1. Discussão sobre definição dos objetivos do grupo: Determinou-se que os principais 
objetivos do grupo seriam: a) compartilhamento de documentos de aquisições (TDR´s, 
Contratos etc); b) compartilhamento de soluções de propriedade dos Estados; c) 
negociação conjunta com fornecedores; d) realização de estudos indicativos de soluções; e) 
prova de conceito conjunta de soluções tecnológicas e f) quando demandado emitir 
pareceres, recomendações etc 

3.2. Discussão sobre forma de vinculação e atuação: Será apresentado ao plenário da COGEF, 
para deliberação, algumas opções da forma de atuação do grupo de TI, quais sejam - ou 
formação de grupo técnico de TI vinculado à COGEF; ou participação em reuniões COGEF 
(em todos os encontros COGEF ou a cada dois encontros); ou a possibilidade de 
participação virtual. 

3.3. Discussão sobre modo de funcionamento: Foi sugerido que o grupo de TI se reúna um dia 
antes da reunião COGEF, apresentem resumo de atividades no primeiro dia da COGEF, sem 
a obrigatoriedade de participar do segundo dia do evento. Também se pode pensar em 
criação de blog para discussão de temas específicos entre pares, inspirado no peer-to-peer 
da Gartner. 

3.4. Discussão sobre responsabilidades: Seria eleito um líder apoiador, preferencialmente 
especialista em TI, para alinhar os trabalhos do grupo junto aos gestores. 

3.5. Discussão sobre definição de pauta técnica para 2018: Várias pautas foram sugeridas, no 
entanto, acordou-se que deverão ser escolhidas de duas a três pautas a serem tratadas de 
forma prioritária neste ano. Seguem os temas de pauta... 

  Inteligência Cognitiva    Analyctics e BI Plataform 

 Políticas de armazenamento   Modelo de gestão/PETI/PDTI 

 Grandes volumes    Nuvem corporativa  

 Backup     Monitoramento 

 MDA – Metodologia de Desenvolvimento Ágil 

  

A lista de presença dos participantes do encontro está disponível no site cogef.ms.gov.br 

 

São Paulo (SP), 26 de março de 2018. 


