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1. Contextualização

O Sistema Integrado de Fiscalização (SIF) utilizado atualmente pela

SUFIS-PBH, foi implantado em 2013 com o objetivo de permitir o

gerenciamento das ações fiscais por meio do agendamento das atividades

fiscais, padronização nos procedimentos desde a vistoria até a lavratura de

autos, além da geração de relatórios de acompanhamento da

produtividade, possibilitando o monitoramento de cada ação fiscal e o

respectivo histórico. Desde então, o sistema tem sofrido várias

atualizações pela equipe da Prodabel, adequando às necessidades e às

alterações da legislação.

Atualmente, o SIF tem tido restrições em sua manutenção devido à

defasagem tecnológica, às necessidades de adaptações em usabilidade e

em relação às evoluções de suas funcionalidades.

Desta forma, será necessário fazer a reescrita do sistema SIF em um nova

plataforma tecnológica, considerando também a evolução das

funcionalidades e novas necessidades a serem atendidas pelo sistema,

bem como novas integrações com os sistemas legados.

2. Objeto da Contratação

1.1 Projeto de desenvolvimento

Para esta demanda serão contratados 2.624 (dois mil seiscentos e vinte e

quatro) pontos de função para serem desenvolvidos utilizando as

tecnologias PHP para o módulo web e FLUTTER para o módulo para

dispositivos móveis.

1.2 Sustentação

Após o período de 3 meses de garantia, serão contratados 12 meses de
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sustentação do sistema implantado, conforme condições previstas no

edital.

Após a implantação, será feita a análise do tamanho funcional do sistema

implantado e a quantidade de Pontos de Função Sustentado

corresponderá ao tamanho funcional do sistema que poderá ser de no

máximo 2.430 (dois mil quatrocentos e trinta) pontos de função

sustentados.

1.3 Banco de Ponto de Função

Conforme o edital, farão parte do banco de pontos de função a

quantidade de 600 (seiscentos) pontos de função, que serão consumidos

sob demanda, não havendo obrigatoriedade do consumo.

1.4 Resumo

Em resumo, seguem os quantitativos que  devem fazer parte da proposta:

Descrição Quantidade

Pontos de Função 2.624

Pontos de Função sustentados por 12
meses

2.430

Banco de pontos de função 600

3. Definições do Projeto Básico

Todo o serviço contratado será executado conforme previsto no Edital de

Chamamento Público 004/2019 e seus anexos. Seguem abaixo as

definições para esta contratação, referentes ao edital.
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3.1 Sustentação de Sistemas

Seguindo o disposto no item 2.3.5 do 6º termo aditivo, “as manutenções

evolutivas, que tratam de inclusões de funcionalidades no sistema

sustentado, estarão incluídas na lista de serviços de sustentação. O limite

de pontos de função mensal referentes à manutenções evolutivas que

poderão estar incluídos nos serviços de sustentação será especificado no

momento da apresentação da demanda aos credenciados.”, o limite de

função de mensal referentes à manutenções evolutivas para esta

demanda é de 25 pontos de função. Ou seja, evoluções em até 25 pontos

de função mensal estão incluídas na sustentação e não serão pagas à parte

pela utilização do banco de pontos de função. Este valor é contabilizado

para as demandas que são abertas dentro do mês. Caso as demandas

evolutivas de um determinado mês sejam menores do que este valor, os

pontos de função que não forem utilizados não serão acumulados no mês

seguinte.

Chamamos atenção para o sexto aditivo ao edital de credenciamento, que

faz alteração nos conceitos de demandas evolutivas e melhorias.

Adicionalmente, deve também ser tratado com atenção o ANEXO II deste

documento.

Conforme item 3.9.3 do “Anexo I - Projeto Básico” do edital, fica definido
que o período útil para a sustentação do NOVO SIF é de segunda-feira a
sexta-feira de 08:00 às 18:00.

3.2 Prazo para a Execução dos Serviços

Conforme item 3.2.1 do “Anexo I - Projeto Básico” do edital, o prazo para

execução dos serviços é calculado com base no item “6.1.3 Estimativa de

Prazo de Projetos de Software” do “Roteiro de Métricas de Software do

SISP - Versão 2.2”.” Assim, fazendo o cálculo previsto no roteiro, e

considerando o expoente 0.35:

Prazo de Desenvolvimento = 2.624 0.35
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Temos então que o projeto deverá ser desenvolvido em, no máximo, 16

meses.

3.3 Condições da Prestação dos Serviços

O desenvolvimento dos trabalhos deverá ocorrer nas instalações da

CONTRATADA. No entanto, reuniões presenciais para levantamento de

requisitos, homologações, acompanhamento do projeto e outras reuniões

técnicas necessárias deverão ocorrer nas instalações da CONTRATANTE ou

do cliente, em endereço em Belo Horizonte, que será acordado no

momento do agendamento da reunião, podendo também ocorrer de

forma remota, conforme for determinado pelo cliente.

Para essa contratação não é necessário estabelecer link de comunicação

dedicado, sendo feito o acesso necessário ao ambiente da contratada

através de VPN (Virtual Private Network) disponibilizada pela Prodabel. No

entanto, a ausência do link dedicado não poderá gerar nenhuma

dificuldade na execução dos trabalhos e não poderá ser utilizado como

justificativa para atrasos e baixa qualidade das entregas. Caso a ausência

do link dedicado venha a comprometer a entrega dos trabalhos, o mesmo

deverá ser estabelecido sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.

De acordo com definição do edital, o ciclo de pagamento deve ser por

release, podendo sofrer exceções a serem definidas pela CONTRATANTE.

Assim, para esta demanda, iremos adotar preferencialmente o ciclo de

pagamento por sprint.
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4. Detalhamento da Demanda

O ANEXO I deste documento apresenta, de forma macro, o escopo previsto

no projeto. Vale ressaltar que a visão apresentada tem como objetivo

nortear o escopo que será desenvolvido. No entanto, em tempo de

projeto, quando for realizado o levantamento de requisitos de forma

detalhada, as funcionalidades elencadas podem sofrer modificações, ou

até serem retiradas ou adicionadas, de acordo com as necessidades

apontadas pelo cliente.

5. Contagem de Ponto de Função

Conforme descrito na seção 3.5 do “Anexo I - Projeto Básico” do edital de

credenciamento, utilizamos o CPM versão 4.3.1 e o roteiro do SISP versão

2.2 como referência de regras para medição do tamanho funcional do

projeto.

No entanto, para os cenários onde ainda são percebidos debates e

impasses em relação às contagens, foi elaborado o documento de “Roteiro

de Análise de Ponto de Função Prodabel”, no qual é especificado a forma

de contagem destes cenários. Este documento pode ser acessado através

do link https://psp.pbh.gov.br/wiki em Detalhamento de Cenário de

Métricas. Vale ressaltar para esta demanda, o definição presente no item

“2- Desenvolvimento de soluções Mobile (Fronteira Única)” deste

documento.
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ANEXO I - ESCOPO MACRO DA DEMANDA

Prodabel - Empresa de Informática e Informação
do Município de Belo Horizonte

GSAS – Gerência de Soluções de Negócio e Qualidade

Análise de Demanda
Novo Sistema de Fiscalização - SIF

Belo Horizonte / MG
Novembro de 2020
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Objetivo

Desenvolvimento do novo sistema SIF, com base no sistema em uso,
contemplando melhorias, novas funcionalidades e integrações demandadas
pela Subsecretaria de Fiscalização (SUFIS). O desenvolvimento desta solução
também tem o objetivo de realizar a atualização da plataforma tecnológica para
os padrões utilizados pela Prodabel.

Escopo

O escopo analisado em conjunto pela SUFIS e Prodabel contempla
desenvolvimento da nova solução SIF com base na existente, incluindo
melhorias, novas funcionalidades e integração com novos sistemas.

Descrição dos sistemas que farão integração com o SIF

Base de Cidadão Base cadastral de cidadãos que possuem relacionamento
com PBH.

BHDIGITAL -
Solicitações de
Atendimento

Processo para captação de solicitações de atendimento do
cidadão, implementado na solução BHDIGITAL.

BHDIGITAL - Junta
de Recursos

Processo de julgamento de recursos dos autos lavrados
pela PBH, implementado na solução BHDIGITAL

Acesso PBH Solução corporativa de acesso a sistemas adotado pela PBH

Endereço PBH Base cadastral de endereços (CTM) utilizada pela PBH

Camada GEO PBH Base cadastral de informações geoespaciais utilizada pela
PBH

SGCE Sistema de gestão e controle de expedientes utilizado em
processos de licenciamento ambiental

Siatu Tributário Sistema de gestão de tributos/impostos do município.

Siatu Mobiliário Sistema de cadastro e controle das edificações do município.

Siatu Urbano Sistema que possui a gestão de licenciamentos e alvarás
emitidos pelo PBH.
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Siatu Imobiliário Sistema de gestão de imóveis e IPTU do município.

Correios Sistema adotado pelos correios para gestão de
envio/recebimento de correspondências

DOM Diário Oficial do Município de Belo Horizonte

ARTE-RH Sistema de gestão de recursos humanos da PBH

SIFAT Sistema de Registros de Elevadores e Aparelhos de
Transporte
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Visão da solução
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Funcionalidades da solução
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Atores

Usuário SUFIS Qualquer pessoa que possua acesso ao sistema SIF

Administrativo SUFIS Funcionários do setor administrativo

Fiscal SUFIS Fiscais que realizam as vistorias em campo

Gerente SUFIS Gerentes que realizam a distribuição de tarefas para os fiscais

Administrador Administrador do sistema SIF

Tempo Acionador de rotinas periódicas

Outros Sistemas Sistemas que irão interagir com o SIF solicitando fiscalizações e obtendo
dados de demandas/vistorias/autos

Funcionalidades - Retaguarda Acesso

Funcionalidade Descrição

Login
[Acesso PBH]

Autorização de acesso ao sistema incluindo perfil de usuário e permissão de
funcionalidades

Visualizar dados do
usuário do sistema

Interface que possibilita ao usuário visualizar seus dados cadastrais no SIF, tais
como: Matrícula, Nome, Telefones de Contato, E-mail, Lotação, Cargo.
Os dados são provenientes do Acesso PBH, AD e ARTE-RH.
Obs. Os telefones de contato serão atualizados por meio da abertura de ticket via
ServiceDesk.

Funcionalidades - Retaguarda Integração

Funcionalidade Descrição

Enviar relação de
autos para
o DOM

Relatório de geração de publicações de Auto no formato de publicação para envio
ao DOM.
Obs.

- Ao confirmar a data de publicação dos Autos de Infração no DOM o sistema
realiza o lançamento da guia de recolhimento no SIATU Tributário.

- Esta funcionalidade filtra os autos cujos estabelecimentos estão
cadastrados nas exceções de tipo de estabelecimento (Vide Cadastro de
Parâmetros do Sistema)

- A funcionalidade foi desenhada para operação manual, porém, em tempo de
projeto, deverá ser avaliada a possibilidade de automatizar este envio.

Esta funcionalidade permite:
1- Consultar os autos enviados/pendentes de envio para o DOM por filtros diversos
2- Assinalar a data de envio e data de publicação de Autos para o DOM
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3- Visualizar Publicação
4- Gerar Arquivo de Publicação - Gerar arquivo no formato do DOM

Realizar Lançamento
SIATU

Registra um lançamento de dívida no SIATU Tributário.
Por meio desta funcionalidade é possível registrar um lançamento de dívida no
SIATU e obter os dados de recolhimento de tributos [Código de Barras, Linha
Digitável, Data de Vencimento]
Obs. Custo coberto pelo ALI - “SIATU Tributário - Lançamentos”

Enviar Relação de
Autos Para o Correio

Interface que possibilita remeter os autos que foram sinalizados para entrega por
correios.
Quando o Fiscal em campo lavra um auto e assinala que a entrega é pelo correio,
é por meio desta funcionalidade, que o funcionário administrativo captura o número
do Aviso de Recebimento do sistema dos Correios.
Esta funcionalidade permite:
1- Consultar a relação de autos assinalados como entrega via correios por filtros
diversos [Período, Território, Fiscal, etc.]
2- Consultar os autos enviados/pendentes de envio
3- Enviar Auto - Gerar Arquivo [Gerar o arquivo no formato dos Correios para envio
à Gráfica ou Impressão local]
4- Assinalar a entrega dos Autos para Gráfica
6- Assinalar a entrega dos Autos para Correio
7- Enviar Auto - Impressão [Imprimir um Auto no formato dos Correios]
8- Visualizar histórico de status dos autos em [pendente, entregue para gráfica,
entregue para correios e demais status obtidos no rastreamento dos correios]
9- Possibilita anexar ao auto o comprovante digital fornecido assinado pelo cidadão
na entrega da correspondência.

Gerir inconsistências
Integração

Interface de validação da crítica das solicitações provenientes do BH Digital e
outros sistemas. Por meio desta interface, é possível identificar a rejeição de
solicitações e realizar ajustes manuais para reconhecer a demanda
Esta funcionalidade possibilita:
1- Consultar as solicitações que possuem pendências
2- Visualizar detalhes da solicitação
3- Realizar a vinculação manual de logradouros e envolvidos
4- Retornar solicitações devido à incompletude de dados, neste cenário não haverá
cadastro de demanda no SIF.
5- Gerar demanda a partir da solicitação consistida, retirando a pendência de
integração.

Importar Demandas
BH Digital

Rotina automática que critica e converte as solicitações do BH Digital em
demandas SIF.

Importar Recursos de
Autos BH Digital

Rotina automática que importa as informações de recursos de autos de infração
provenientes do “BH Digital - Junta de Recursos” para o SIF
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Obs. Os autos que forem cancelados pela Junta de Recursos no BHDigital, em 1º
instância, serão cancelados automaticamente no SIF e terão seus lançamentos
suspensos no SIATU Tributário.
Os autos que forem cancelados pela Junta de Recursos no BHDigital, em 2º
instância, serão cancelados automaticamente no SIF e terão seus lançamentos
cancelados no SIATU Tributário.

Importar
Fiscais ARTE-RH

Rotina automática que importa os dados de fiscais da SUFIS a partir do ARTE RH,
incluindo informações de férias, licenças e afastamentos.

Importar
Status AR Correios

Rotina automática que importa o status de rastreamento de entrega dos envios de
autos lavrados remetidos via correio a partir do sistema SIGEP (sistema dos
Correios)

Registrar Solicitação
[Serviço]

Webservice de registro de solicitações de fiscalização para consumo por sistemas
externos.
Este Webservice visa atender o BH Digital que já possui uma interface definida e
outros sistemas que venha a integrar com o SIF.

Consultar Demandas
[Serviço]

Webservice de consulta dos dados de demandas, por filtros diversos, para
consumo por sistemas externos.

Consultar Vistorias
[Serviço]

Webservice de consulta dos dados das vistorias relacionadas a uma demanda para
o consumo por sistemas externos.

Consultar Autos
[Serviço]

Webservice de consulta dos autos relacionadas a demandas ou vistorias para
consumo por sistemas externos.

Importar Demanda
Base Legada Migração inicial dos dados de Demandas do sistema legado para o nova solução.

Importar Vistoria Base
Legada Migração inicial dos dados de Vistorias do sistema legado para o nova solução.

Importar Auto Base
Legada Migração inicial dos dados de Autos do sistema legado para o nova solução.

Funcionalidades - Retaguarda Vistoria

Funcionalidade Descrição

Consulta Histórico
Demandas &
Expedientes

Consulta o histórico de demandas vinculadas a um logradouro, índice cadastral,
fiscalizado ou envolvido (cidadão ou estabelecimento)
Esta consulta possibilita visualizar todas as ocorrências de demanda, o status de
cada demanda, demandas vinculadas e demais dados pertinentes a vistoria.
Também permite consultar o histórico de atuação em cada demanda bem como o
registro dos trâmites do expediente vinculado a mesma.
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Agenda Atendimento
Demanda

Funcionalidade que possibilita ao gestor agendar o atendimento de demandas para
os fiscais a partir da interface de consulta de demandas.
O gestor pode designar mais de um fiscal para o atendimento de determinada
demanda, porém, o mesmo deve designar um responsável pelo preenchimento
desta. Os demais fiscais estarão restritos a visualizar a demanda apenas.
Esta funcionalidade possibilita:
1- Listar demandas por filtros diversos, inclusive matriz de prioridade.
2- Consultar o mapa geral de agendas filtradas por  território,  serviço ou fiscal.
3- Visualizar as agendas para um determinado fiscal.
4- Visualizar a capacidade ociosa/dia por fiscal.
5- Listar os fiscais envolvidos no atendimento a uma demanda.
6- Sugerir automaticamente o agendamento considerando a capacidade ociosa de
cada fiscal.
7- Agendar a vistoria para um ou mais fiscais, designando o responsável pela
demanda. Salientando que, ao designar vários fiscais, estes terão sua capacidade
de atendimento comprometida pela demanda assinalada de forma equivalente.
8- Substituir responsável, cancelar agenda,  alterar agenda.

Pesquisa Fiscal Pesquisa de fiscais por filtros diversos

Pesquisa Demanda Pesquisa de demandas por filtros diversos

Cadastrar Demanda

Funcionalidade de cadastro manual de demanda para suprir os casos que não são
cobertos por meio de interoperabilidade.
A funcionalidade é composta por uma interface que relaciona as demandas a partir
de filtros diversos.
Esta funcionalidade provê os seguintes recursos:
1- Consulta demandas por filtros diversos
2- Vincular o serviço de fiscalização relacionado a demanda
3- Vincular demandas similares. Ao realizar esta ação será designada uma
demanda principal para preenchimento. Os status e pareceres de uma demanda
principal, serão replicados para as demandas similares vinculadas, de forma
automática.
4- Vincular sub-demandas (novas demandas internas geradas a partir de uma
demanda principal)
5- Vincular o expediente físico, adotado pelas Regionais, para controle e
localização das pastas de trabalho.
6- Vincular um expediente de licenciamento ambiental a demanda, quando a
demanda tiver esta origem
7- Vincular os envolvidos que possuem relação com a demanda caso sejam
conhecidos previamente.
8- Inclusão/Edição/Exclusão e Visualização das demandas

Pesquisar Serviço Pesquisa o serviço de fiscalização que pode ser associado a uma demanda
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Consultar
Licenciamento
Ambiental [SGCE]

Consulta expediente de licenciamento no sistema de licenciamentos ambientais
SGCE.
Obs. Os processos de licenciamento ambiental originam necessidades de vistorias
que são atendidas pelos fiscais da SUFIS, o objetivo desta consulta é identificar
qual processo originou a demanda em questão.

Cadastrar Expediente

Funcionalidade de cadastro de expediente [pasta de arquivos física] que pode ser
associado a uma ou mais demandas.
Esta funcionalidade provê os seguintes recursos:
1- Listar expedientes por filtros diversos
2- Atualizar destinação de trâmite expediente [destinação/obs destinação]
3- Visualizar as movimentações de expediente
4- Inclusão/Edição/Exclusão e Visualização do expediente

Carregar Dispositivo
Mobile

Funcionalidade que possibilita ao fiscal carregar as informações de agendas de
demanda atribuídas ao mesmo no dispositivo mobile.
Esta carga é necessária uma vez que o dispositivo mobile possui capacidade de
funcionamento offline.
Estão contemplados nesta funcionalidade os seguintes recursos:
1- Listar demandas atribuídas ao fiscal, carregadas ou não, no dispositivo mobile
2- Carregar demandas e dados relacionados a mesma no dispositivo mobile
[Demanda, Vistoria, Auto]
3- Carregar dados auxiliares (endereçamento, tabelas auxiliares, etc.)
4- Limpar dados carregados no dispositivo mobile

Consultar MAPA
[Camadas GEO]

Funcionalidade que possibilita recuperar informações das bases cadastrais
geográficas da PBH.
Por meio desta consulta o fiscal pode visualizar a partir de um ponto selecionado
no mapa:
1- Visualizar Endereço / Território / Índice Cadastral
2- Listar Imóveis [Siatu Imobiliário]
3- Estabelecimentos [Siatu Mobiliário]
4- Alvarás e Licenças [Siatu Urbano]
5- Engenho de Publicidade [Siatu Mobiliário]
6- Cópia Índice Cadastral, Endereço, Razão Social, Licença/Alvará

Listar Agendas

Lista as agendas de demandas designadas ao fiscal por filtros diversos, ex
Período, Prioridade, Serviço, Índice Cadastral, etc.
Por meio desta funcionalidade o Fiscal poderá:
1- Listar as demandas designadas.
2- Visualizar o histórico vinculado a demanda
3- Visualizar o detalhamento das demandas
4- Realizar vistorias
5- Finalizar demanda
6- Registrar atividades fiscais

- Ao finalizar uma demanda o Fiscal SUFIS preenche o parecer de retorno
que será remetido para o BH Digital
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Realizar Vistoria

Registro de vistorias realizadas em campo pelos fiscais.
A partir desta interface o fiscal registra as informações do local da vistoria,
fiscalizados e envolvidos (pessoas físicas ou jurídicas), atividades fiscais
executadas além de vincular documentos e imagens pertinentes a mesma.
Possibilita selecionar os envolvidos a partir do logradouro consultado
Esta interface dá acesso a funcionalidade ao preenchimento de roteiros e lavratura
de autos.
Durante a vistoria poderão ser acrescentados novos roteiros.

Pesquisa
Logradouro

Pesquisa de logradouros na base cadastral de endereços corporativos da
prefeitura de BHTE.

Cadastrar
Logradouro a Validar

Possibilita cadastrar logradouros não oficiais em Bhte referente a áreas de invasão.

Pesquisa envolvidos
a partir do logradouro

Consulta os estabelecimentos e proprietários de imovel associados ao logradouro
informado.

Pesquisa
Cidadão
[Base Cidadão]

Possibilita pesquisar o cidadão a partir da base cadastral da PBH

Cadastrar Contatos
Cidadão
[E-mails, Telefones e
Endereços]

Possibilita cadastrar, na base local, telefone, e-mails e endereços de
correspondência do cidadão.
Possibilita assinalar os contatos preferências (em caso de haver mais de um)

Pesquisa
Estabelecimento
[SIATU Mobiliário]

Possibilita pesquisar estabelecimentos a partir da base cadastral do SIATU
Mobiliário

Cadastrar Contatos
Estabelecimento
[E-mails, Telefones e
Endereços]

Possibilita cadastrar, na base local, telefone, e-mails e endereços de
correspondência do estabelecimento.
Possibilita assinalar os contatos preferenciais (em caso de haver mais de um)

Preencher
Roteiro

Funcionalidade que possibilita preencher os roteiros de vistoria.
O sistema apresentará uma interface possibilitando selecionar quais seções do
roteiro deverão ser preenchidas (para roteiros que possuírem seções)
Os roteiros serão apresentados na ordem cadastral definida, respeitando a
hierarquia e obrigatoriedade de itens definidos no cadastro de roteiro.
A qualquer momento o fiscal poderá interromper o preenchimento do roteiro, o que
fará com que o primeiro item do próximo roteiro seja apresentado.
Os roteiros serão finalizados automaticamente ao preencher o último item ou ao
concluir o preenchimento caso não existam itens obrigatórios pendentes a serem
preenchidos.
As respostas dos itens preenchidos serão reaproveitadas caso apareçam
novamente em outro roteiro desta vistoria, dispensando novo preenchimento.
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Calcular
Poluição Sonora

Funcionalidade de cálculo de poluição sonora

Enviar
Retorno
BH Digital

Integração com o BH Digital para atualizar o retorno das solicitações provenientes
do mesmo

Listar Autos Lavrados

Funcionalidade de consulta de autos lavrados, para a demanda selecionada, por
filtros diversos
Esta funcionalidade possibilita a consulta histórico de autos lavrados relacionados
ao fiscalizados/envolvidos e também por logradouro.

Lavrar Auto
Notificação Funcionalidade responsável por visualizar,  lavrar e imprimir o auto de notificação

Lavrar Auto
Infração

Funcionalidade responsável por visualizar,  lavrar e imprimir o auto de infração
O Auto de Infração realiza o cálculo de penalidade utilizando os seguintes
parâmetros:
1- Avalia o item registrado nos roteiros de vistoria para identificar a legislação
infringida
2- Avalia a quantidade de ocorrências no local
3- Utiliza as fórmulas de cálculo vinculadas às infrações infringidas, por exemplo,
um auto que dependa de um cálculo de área utilizará o item de roteiro que
registrou a área em conjunto com a fórmula para calcular o valor.
4- Realiza o lançamento da dívida no SIATU Tributário, caso a entrega do auto seja
presencial, e obtém o código de barras, linha digitável e data de vencimento.

Consulta
Reincidência Auto

Pesquisa de reincidência de infrações.
O cálculo de algumas infrações considera a reincidência, motivo pelo qual foi
destacada uma funcionalidade de consulta.

Realizar Lançamento
SIATU

Registra um lançamento de dívida no SIATU Tributário.
Por meio desta funcionalidade é possível registrar um lançamento de dívida no
SIATU e obter os dados de recolhimento de tributos [Código de Barras, Linha
Digitável, Data de Vencimento]

Lavrar Auto
Apreensão

Funcionalidade responsável por visualizar,  lavrar e imprimir o auto de apreensão
Durante a lavratura deste auto é possível identificar o material apreendido, registar
o lacre e informar o local de guarda do material.

Pesquisar Local de
Guarda Pesquisa os locais de guarda do material apreendido pela SUFIS

Lavrar Auto
Conformidade

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de
conformidade
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Pesquisa Legislação Funcionalidade de pesquisa de legislação associada ao auto de conformidade por
filtros diversos

Lavrar Auto
Embargo Funcionalidade responsável por visualizar,  lavrar e imprimir o auto de embargo

Lavrar Auto
Interdição Funcionalidade responsável por visualizar,  lavrar e imprimir o auto de interdição

Lavrar Auto
Fiscalização

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de
conformidade

Funcionalidades - Retaguarda Gerencial

Funcionalidade Descrição

Emitir
REMFI

Emissão do relatório de produtividade dos fiscais, a pesquisa dos fiscais pode ser
realizada por filtros diversos.
A pontuação do REMFI é gerada conforme as atividades fiscais registradas no
período apurado.
Esta funcionalidade provê:
1- Consulta fiscais por filtros diversos.
2- Consulta REMFI emitidos.
3- Visualização prévia do REMFI.
4- Visualização dos REMFI emitidos.
5- Emissão/Impressão do REMFI.
6- Cancelar um REMFI emitido.

Gerir Fiscal

Funcionalidade utilizada pelo Gestor para gerenciar os fiscais sob sua
responsabilidade.
Por meio desta funcionalidade é possível:
1- Consultar fiscais por filtros diversos
2- Visualizar a capacidade ociosa dos fiscais/dia.
3- Visualizar plantões preenchidos e descobertos
4- Realizar atribuição automática de plantões considerando a capacidade ociosa
dos fiscais.
5- Atribuir um fiscal a um plantão
6- Remover fiscal de um plantão
7- Assinalar a capacidade de trabalho de um fiscal
8- Editar a capacidade de trabalho de um fiscal
9- Lançar bloqueios administrativos de período e capacidade de atendimento
10- Designar o território de atuação de um fiscal
11- Remover território de trabalho de um fiscal
12- Imprimir Escala de Plantões Fiscal [SE]
13- Imprimir Escala de Plantões Geral [SE]

Pesquisar Território Pesquisa de território SUFIS na “Camada GEO PBH”.
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Gerir Escala de
Plantões

Funcionalidade para cadastro do mapa de plantões de fiscalização.
Esta funcionalidade provê os seguintes recursos:
1- Consultar os plantões cadastrados para o mês
2- Planejar novos plantões
3- Duplicar os plantões existentes
4- Vincular plantões à regionais e serviços
5- Determinar o número mínimo de plantonistas necessários para cobrir um plantão
6- Consultar mapa de plantões por filtros diversos.
7- Alterar um determinado Plantão
8- Cancelar um determinado Plantão
9- Imprimir Planejamento de Plantões

Gerir Demandas e
Pendências

Consulta de pendências de vistoria, tais como, um auto de notificação que não teve
acompanhamento posterior, autos com recurso, demandas não finalizadas por
algum motivo.
Esta interface possibilita a geração de novas demandas a partir das pendências
observadas, bem como, o cancelamento destas caso a pendência não seja mais
pertinente.
Por meio desta funcionalidade é possível:
1- Consultar Demandas Atribuídas/Não Atribuídas, destacadas conforme matriz de
prioridade
2- Consultar pendências [Painel Geral de Pendências Categorizadas]
3- Visualizar detalhes de Pendências e Demandas
4- Converter pendência em Sub-Demanda [Demanda Interna]
5- Finalizar Pendência
6- Finalizar Demanda/SubDemanda
7- Cadastrar Demandas e Sub-Demandas [Demanda Interna]
Obs

- Ao finalizar uma demanda o Gestor SUFIS preenche o parecer de retorno
que será remetido para o BH Digital

Visualizar Histórico

Visualizar o histórico integrado de uma demanda, incluindo todas as
movimentações realizadas na vistorias, autos, demandas associadas por
similaridade, sub-demandas vinculadas e expediente

Gerir Autos
Interface que possibilita ao gestor consultar, suspender ou cancelar um auto.
Obs. Para os autos de infração, o sistema reflete as informações no SIATU.

Cancelamento
Lançamento [SIATU]

Cancelamento de lançamento de dívidas no SIATU Tributário.

Suspender
Lançamento [SIATU]

Suspensão de lançamento de dívidas no SIATU Tributário.
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Relatório Mensal de
Fiscalização
Integrada

Emite o relatório mensal de fiscalização integrada por filtros diversos.

Relatório de
Produtividade
por Território

Emite o relatório de produtividade de fiscais agrupada por território.

Relatório de
Produtividade
por Regional

Emite o relatório de produtividade de fiscais agrupada por regional.

Consulta Última
Vistoria de
Edificações com
Elevador

Painel de consulta que retorna as últimas vistorias de elevador realizadas nos
estabelecimentos de Bhte. A relação de estabelecimentos que possuem elevador e
a ultima atualização cadastral dos mesmos são obtidos por meio do sistema SIFAT.
A partir destas informações, o gestor possui condições de gerar demandas de
fiscalização dos estabelecimento que estiverem há mais tempo sem vistoria.

Obter Edificações
com Elevador SIFAT

Consulta ao sistema SIFAT para obter os estabelecimentos que possuem Elevador.

Gerar Demanda
Fiscalização
Edificação

Geração de demanda para estabelecimentos que possuem elevador.
Esta funcionalidade possibilita gerar, visualizar e cancelar a demanda a partir do
painel de consulta.

Relatório de
Fiscais por Território

Relaciona os fiscais por território por meio de filtros diversos.

Relatório de Plantões
por Fiscal

Relaciona os plantões cobertos/agendados para o fiscal selecionado.

Relatório de Autos

Relatório que apresenta a relação de autos por filtros diversos. Por meio deste
relatório é possível consultar o auto, recursos, status de envio por correio, etc.
Filtros sugeridos: Período, Status Auto, Status Recurso, Status Rastreamento
Correio, etc.

Consulta Roteiros &
Itens Roteiro

Consulta os roteiros / itens de roteiro preenchidos pelos fiscais por filtros diversos.
Ex.: Período, Palavra Chave, Fiscal, Numero Demanda, Logradouro Associado a
Demanda, Índice Cadastral Associado à Demanda, etc.

Acompanhamento
Geoespacial de
Demandas

Visualização geoespacial das demandas apresentadas sobre o mapa de Belo
Horizonte, Regionais ou Território SUFIS.
Por meio desta consulta o usuário pode visualizar as demandas realizadas em um
período de tempo, as mesmas serão apresentadas em pontos sobre o mapa
utilizando as coordenadas geográficas registradas no endereço da demanda ou de
fiscalização.
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Possibilita destacar as demandas por status (seleção de cores).
Possibilita filtrar as demandas por status, fiscal ou serviço.
Permite visualizar os detalhes da demanda, vistorias e autos lavrados com um
clique no ponto apresentado no mapa.

Funcionalidades - Retaguarda Cadastros

Cadastrar Atividades
Fiscais

Funcionalidade que mantém as atividades fiscais realizadas pelos agentes da
SUFIS. As atividades fiscais estão diretamente vinculadas à produtividade dos
profissionais.
As atividades fiscais podem estar vinculadas a uma vistoria, ao atendimento de um
plantão ou a realização de uma atividade específica.

Cadastrar Legislação

Funcionalidade que mantém o cadastro de legislação e seus componentes, a
mesma possibilita:
1- Pesquisa Legislação por filtros diversos Ex. pesquisa por palavra chave, número
lei, item de roteiro etc.
2- Vincular os componentes de legislação aos itens de roteiro, de forma possibilitar
a lavratura dos autos a partir do preenchimento dos mesmos.
3- Vincular os tipos de Auto que pode ser gerados a partir do componente de
legislação
4- Incluir, Alterar, Visualizar, Excluir Legislação e seus componentes

Cadastrar Parâmetros
Recolhimento de
Tributos

Possibilita registrar as fórmulas de cálculo para geração automática de guias de
recolhimento de tributos.

Cadastrar Tema
Roteiro

Mantém os temas associados aos roteiros de fiscalização.

Cadastrar Roteiro

Interface que mantém os roteiros de fiscalização, a mesma possibilita:
1- Pesquisar os roteiros por filtros diversos. ex Palavra Chave
2- Vincular um tema ao roteiro
3- Vincular uma palavra chave ao roteiro
4- Vincular os itens que compõem o roteiro
5- Vincular Serviços.
6- Criar uma hierarquia de preenchimento entre os itens de roteiro, bem como,
agrupar um determinado número de itens em “seções do roteiro”.
7- Possibilita definir a obrigatoriedade de preenchimento por item de roteiro e por
seções do roteiro (subgrupo de itens)
8- Incluir, Alterar, Excluir, Visualizar Roteiros e Imprimir Roteiros.

Pesquisar
Tema Pesquisa de temas de roteiro

Cadastrar Palavra
Chave

Funcionalidade que possibilita cadastrar palavras chave associadas que podem ser
associadas ao roteiro ou itens de roteiro
Esta palavra chave é utilizada nos mecanismos de pesquisa para recuperar
roteiros e/ou seus itens.
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Pesquisar
Parâmetros
Recolhimento de
Tributos

Pesquisa parâmetros de recolhimento de tributos

Cadastrar Item
Roteiro

Mantém os itens de roteiros de fiscalização, Um item é composto de uma
questão/resposta. Este cadastro possibilita:
1- Pesquisar os itens de roteiro por filtros diversos. ex. Palavra Chave
2- Vincular uma palavra chave ao item de roteiro
3- Definir o tipo de item de roteiro, tais como: simples, número, texto, booleano
(Sim/Não), anexo, caixa de seleção (opção única), caixa de seleção (opção
múltipla), medição de poluição sonora.
4- Permite parametrizar: quantidade de caracteres, filtrar caracteres especiais para
itens do tipo texto, consistir preenchimento de números com valores mínimo e
máximo para itens do tipo número.
5- Incluir, Alterar, Excluir e Visualizar Item de Roteiro
6- Vincular campos das fórmulas de cálculo para geração automática das guias de
recolhimento no SIATU Tributário ao item de roteiro [Parâmetros de Recolhimento
de Tributos]

Cadastrar Território
Atuação

Funcionalidade que mantém o cadastro de territórios de atuação da SUFIS.
Esta funcionalidade permite vincular o território a uma camada geoespacial
pré-existente, porém a mesma não realiza a manutenção da base geoespacial.

Cadastrar
Calendário

Mantém o cadastro de calendário, feriados e eventos.

Cadastrar
Local de Guarda

Cadastro de local de guarda de materiais apreendidos.

Pesquisar
Logradouro

Interface de pesquisa de logradouro na base de dados de cadastro geoespacial da
PBH

Cadastrar
Serviços

Cadastro de serviços atendidos pela SUFIS.
Os serviços de fiscalização são compostos pelo rol de serviços disponibilizados
pelo BH Digital mais os serviços internos da SUFIS.

Cadastrar Matriz de
Prioridade Cadastro da matriz de prioridade vinculada ao serviço de fiscalização.

Cadastrar Parâmetros
Sistema

Possibilita registrar diversas parametrizações utilizadas pelo sistema, tais como:
Retaguarda
- Definir "Tipos de Estabelecimento" sem publicação no DOM
Mobile
- Definir tempo de sessão mobile
- Definir status demanda/vistoria/auto para habilitar a sincronização automática do
dispositivo mobile
Além de outros que parâmetros que forem identificados em tempo de projeto.
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SIF Mobile

Funcionalidade Descrição

Sincronizar
Retaguarda

Funcionalidade de sincronismo de retorno de demandas, vistorias e autos
realizados em campo. Envia as informações destas entidades de forma automática
para o sistema de retaguarda
Obs. Em tempo de projeto, será definido o status a partir do qual a sincronização
automática será realizada para o retorno de demandas, vistorias e autos.

Sincronizar
Cidadãos
Base Cidadão

Recupera os dados oficiais do cidadão cadastrado por meio da API Cidadão a
partir das informações obtidas no cadastro provisório de cidadão.

Sincronizar
Estabelecimentos
SIATU

Recupera os dados dos Estabelecimentos oficiais cadastrados no SIATU a partir
das informações obtidas no cadastro provisório de estabelecimento.

Enviar Retorno
Demanda/ Vistoria/
Auto BH Digital

Serviço de envio de informações para o BH Digital, por meio deste serviço o
sistema envia as informações de retorno de demandas, vistorias e autos para o BH
Digital.
O objetivo deste serviço é retornar para o cidadão o status das solicitações
realizadas por meio do BH Digital. O mesmo difere dos serviços de consulta
previstos em  “Integrações Retaguarda”

Login
[Acesso PBH] Acesso ao sistema por meio da API Acesso PBH

Realizar Vistoria
Espontânea

Registro das vistorias espontâneas realizadas em campo pelos fiscais.
A partir desta interface o fiscal registra uma demanda de origem contemplando as
informações do local da vistoria, fiscalizados e envolvidos (pessoas físicas ou
jurídicas), atividades fiscais executadas. Permite vincular documentos e imagens
pertinentes a mesma.
Permite selecionar os envolvidos a partir do logradouro consultado
Possibilita adicionar novos dados de contato para os envolvidos/fiscalizados
[Cidadão/Estabelecimento]
Dá acesso a funcionalidade ao preenchimento de roteiros e lavratura de autos.

Cadastrar Demanda

Funcionalidade de cadastro manual de demanda utilizado nas vistorias
espontâneas realizadas pelo fiscal em campo.
A funcionalidade é composta por uma interface que relaciona as demandas a partir
de filtros diversos.
A funcionalidade provê os seguintes recursos:
1- Vincular o Serviço de fiscalização relacionado a demanda
2- Atribuir automaticamente o fiscal responsável pelo atendimento.
3- Vincular os envolvidos que possuem relação com a demanda caso sejam
conhecidos previamente.
4- Inclusão/Edição/Exclusão e Visualização das demandas
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Pesquisar Serviço Pesquisa o serviço de fiscalização que pode ser associado a uma demanda

Gerir Pendências
Sincronização

Realiza a gestão das pendências de sincronização com o sistema de retaguarda
possibilitando sua correção.
Por meio desta funcionalidade é possível:
1- Visualizar as pendências de vistoria
2- Ajustar Fiscalizados/Envolvidos
3- Sincronizar manualmente

Consultar MAPA
[Camadas GEO]

Funcionalidade que possibilita recuperar informações das bases cadastrais
geográficas da PBH.
Por meio desta consulta o fiscal pode visualizar a partir de um ponto selecionado
no mapa:
1- Visualizar Endereço / Território / Índice Cadastral
2- Listar Imóveis/Proprietários [Siatu Imobiliário]
3- Estabelecimentos [Siatu Mobiliário]
4- Alvarás e Licenças [Siatu Urbano]
5- Engenho de Publicidade [Siatu Mobiliário]
6- Copiar Índice Cadastral, Endereço, Razão Social, Licença/Alvará

Listar Agendas

Lista as agendas de demandas designadas ao fiscal por filtros diversos, ex
Período, Prioridade, Serviço, Índice Cadastral, etc.
Por meio desta funcionalidade o Fiscal poderá:
1- Visualizar as demandas designadas.
2- Visualizar o histórico vinculado a demanda.
3- Visualizar o detalhamento das demandas.
4- Realizar Vistorias.
5- Finalizar a Demanda
6- Registrar Atividades Fiscais
Obs

- Ao finalizar uma demanda o Fiscal SUFIS preenche o parecer de retorno
que será remetido para o BH Digital

Realizar Vistoria

Registro de vistorias realizadas em campo pelos fiscais.
A partir desta interface o fiscal registra as informações do local da vistoria,
fiscalizados e envolvidos (pessoas físicas ou jurídicas), atividades fiscais
executadas, além de vincular documentos e imagens pertinentes a mesma.
Permite selecionar os envolvidos a partir do logradouro consultado
Possibilita adicionar novos dados de contato para os envolvidos/fiscalizados
[Cidadão/Estabelecimento]
Dá acesso a funcionalidade ao preenchimento de roteiros e lavratura de autos.
Obs. Durante a vistoria poderão ser acrescentados novos roteiros.

Pesquisa
Logradouro

Pesquisa de logradouros na base cadastral de endereços corporativos da
prefeitura de Bhte.
Caso a solução esteja offline, o sistema possibilita consultar os dados de endereço
carregados durante a carga de dados.
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Cadastrar
Logradouro
a Validar

Possibilita cadastrar logradouros não oficiais em Bhte referente a áreas de invasão.

Consulta
Envolvidos a Partir
Do Logradouro

Consulta os estabelecimentos e proprietários de imovel associados ao logradouro
informado.

Pesquisa
Cidadão
[Base Cidadão]

Possibilita pesquisar o cidadão a partir da base cadastral da PBH

Cadastrar Contatos
Cidadão
[E-mails, Telefones e
Endereços]

Possibilita cadastrar, na base local, telefone, e-mails e endereços de
correspondência do cidadão.
Possibilita assinalar os contatos preferenciais (em caso de haver mais de um)

Cadastrar Cidadão
Provisório

Possibilita cadastrar um cidadão provisório com vistas a atender os cenários em
que a solução estiver offline.
Obs. O cidadão provisório deverá ser substituído por um cadastro oficial antes de
retornar o registro para o SIF Retaguarda.

Pesquisa
Estabelecimento
[SIATU Mobiliário]

Possibilita pesquisar estabelecimentos a partir da base cadastral do SIATU
Mobiliário

Cadastrar Contatos
Estabelecimento
[E-mails, Telefones e
Endereços]

Possibilita cadastrar, na base local, telefone, e-mails e endereços de
correspondência do estabelecimento.
Possibilita assinalar os contatos preferenciais (em caso de haver mais de um)

Cadastrar
Estabelecimento
Provisório

Possibilita cadastrar um estabelecimento provisório com vistas a atender os
cenários em que a solução estiver offline.
Obs. O estabelecimento provisório deverá ser substituído por um cadastro oficial
antes de retornar o registro para o SIF Retaguarda.

Preencher
Roteiro

Funcionalidade que possibilita preencher os roteiros de vistoria.
O sistema apresentará uma interface possibilitando selecionar quais seções do
roteiro deverão ser preenchidas (para roteiros que possuírem seções)
Os roteiros serão apresentados na ordem cadastral definida, respeitando a
hierarquia e obrigatoriedade de itens definidos no cadastro de roteiro.
A qualquer momento, o fiscal poderá interromper o preenchimento do roteiro, o que
fará com que o primeiro item do próximo roteiro seja apresentado.
Os roteiros serão finalizados automaticamente ao preencher o último item ou ao
concluir o preenchimento, caso não existam itens obrigatórios pendentes a serem
preenchidos.
As respostas dos itens preenchidos serão reaproveitadas caso apareçam
novamente em outro roteiro desta vistoria, dispensando novo preenchimento.
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Calcular
Poluição Sonora Funcionalidade de cálculo de poluição sonora

Listar Autos Lavrados

Funcionalidade de listagem/consulta de autos lavrados para a demanda
selecionada por filtros diversos
Esta funcionalidade possibilita também a consulta histórico de autos lavrados
relacionados ao fiscalizados/envolvidos e também por logradouro.

Lavrar Auto
Notificação

Funcionalidade responsável por visualizar,  lavrar e imprimir o auto de notificação

Lavrar Auto
Infração

Funcionalidade responsável por visualizar,  lavrar e imprimir o auto de infração
O Auto de Infração realiza o cálculo de penalidade utilizando os seguintes
parâmetros:
1- Avalia o item registrado no roteiro de vistoria para identificar a legislação
infringida
2- Avalia a quantidade de ocorrências no local
3- Utiliza as fórmulas de cálculo vinculadas às infrações infringidas, por exemplo,
um auto que dependa de um cálculo de área utilizará o item de roteiro que
registrou a área em conjunto com a fórmula para calcular o valor.
4- Realiza o lançamento da divida no SIATU urbano, caso a entrega do auto seja
presencial, e obtém o código de barras, linha digitável e data de vencimento.
Obs. Em tempo de projeto deverão ser avaliadas as contingências necessárias
para geração deste auto em regiões de sombra de conectividade com a rede 4G,
podendo até ser necessário restringir a emissão do auto de infração ou utilizar
como referência a “base de cálculo” de infrações ao invés do “valor calculado”
online.

Consulta
Reincidência Auto

Pesquisa de reincidência de infrações.
O cálculo de algumas infrações considera a reincidência, motivo pelo qual foi
destacada uma funcionalidade de consulta.

Realizar Lançamento
SIATU

Registra um lançamento de dívida no SIATU Tributário.
Por meio desta funcionalidade é possível registrar um lançamento de dívida no
SIATU e obter os dados de recolhimento de tributos [Código de Barras, Linha
Digitável, Data de Vencimento]

Lavrar Auto
Apreensão

Funcionalidade responsável por visualizar,  lavrar e imprimir o auto de apreensão
Durante a lavratura deste auto é possível identificar o material apreendido, registar
o lacre e informar o local de guarda do material.

Pesquisar Local de
Guarda Pesquisa os locais de guarda do material apreendido pela SUFIS

Lavrar Auto
Conformidade

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de
conformidade

Pesquisa Legislação Funcionalidade de pesquisa de legislação, associada ao auto de conformidade, por
filtros diversos
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Lavrar Auto
Embargo Funcionalidade responsável por visualizar,  lavrar e imprimir o auto de embargo

Lavrar Auto
Interdição Funcionalidade responsável por visualizar,  lavrar e imprimir o auto de interdição

Lavrar Auto
Fiscalização

Funcionalidade responsável por visualizar, lavrar e imprimir o auto de
conformidade

Obs. Os dados apresentados são uma inferência baseada nas entrevistas realizadas com o objetivo de subsidiar as
estimativas de esforço. Em tempo de projeto será necessário realizar o levantamento de requisitos de forma detalhada.

Considerações sobre Requisitos Não Funcionais

Sistema Responsivo

Devido a extensa jornada dos fiscais em campo, o cliente SUFIS necessita que
o sistema de retaguarda seja acessível por meio de dispositivos mobile, devido
a isto, a construção da solução de retaguarda deverá ser responsiva de modo a
possibilitar este acesso.

Funcionamento offline da solução Mobile

A solução mobile desenvolvida deverá possuir a capacidade de funcionar
offline (offline first). Apesar da autenticação utilizando o “Acesso PBH” requerer
que o dispositivo esteja online, assim que realizada a autenticação, a sessão
deverá ser mantida por um período parametrizável possibilitando o registro de
informações offline.

Uma vez que o sistema necessita ter a capacidade de funcionar offline, deverá
ser avaliado em tempo de projeto, as contingências necessárias ou a restrição
de funcionalidades que inerentemente necessitam da conectividade de rede,
como por exemplo, a lavratura do auto de infração contendo o valor calculado.

A sincronização dos dados registrados pelo fiscal será realizada em
background, podendo ser desabilitada, parametrizada para ocorrer apenas
quando o dispositivo tiver acesso à rede sem fio ou a qualquer momento em
que tiver acesso a uma rede sem restrição.

Trilha de Auditoria e Histórico
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O sistema deverá possuir mecanismos de registro de ações efetuadas, bem
como, o registro histórico das alterações realizadas pelo usuário. Em tempo de
projeto serão definidos quais conjuntos de informações farão uso deste
recurso.

Relatórios em múltiplas mídias

O sistema SIF deverá possibilitar que os relatórios sejam exportados para
múltiplas mídias, ex. PDF (Adobe), DOCx (Microsoft Word) e XLSx (Microsoft
Excel).

Considerações Gerais

Migração da base de dados do sistema Legado

Os dados de demandas, vistorias realizadas e autos lavrados devem estar
disponíveis para a nova solução, tanto para consulta do histórico quanto para
cálculo dos autos de infração que preveem reincidência.
Para evitar engessar a nova solução desenvolvida e permitir o desligamento da
solução legada, a solução proposta para migração perpassa por dois pontos
principais:
1- Migração em tabelas apartadas desnormalizadas dos dados contidos nestas
entidades: Demandas, Vistorias e Autos.
2- Possibilidade de importar manualmente, a partir das tabelas apartadas no
item 1 acima, os dados de demandas que estavam em andamento no sistema
legado para a nova solução.
Desta forma, dados históricos coletados pelo sistema legado estarão
disponíveis para consulta possibilitando inclusive os cálculos que consideram
reincidência que impacta a lavratura dos autos de infração.
Em tempo de projeto, esta migração será avaliada, para verificar se existe
algum empecilho técnico em relação às entidades citadas.

Assinatura Digital

O cliente SUFIS deseja incluir um recurso que possibilite aos fiscais, gestores e
diretores assinar digitalmente o relatório de produtividade.

Considerando a necessidade de contratação de infraestrutura específica para
armazenamento digital dos documentos, e considerando também a
complexidade do fluxo de controle necessário sobre os assinadores dos
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documentos, e também diante da incerteza da utilização do documento digital
em todo o processo fim-a-fim a recomendação da Prodabel é pela utilização do
Portal da Assinatura.

Acesso PBH

O novo SIF deverá utilizar a solução de acesso corporativo para fins de
autenticação e autorização.

Base Cidadão

A novo SIF deverá utilizar a base cidadão para fins de obtenção dos dados dos
mesmos.

Acesso às bases Geográficas

O novo SIF deverá utilizar a solução indicada pela equipe de
Geoprocessamento da Prodabel para obter o acesso a dados de endereço e
dados georeferenciados. Em tempo de projeto, será necessário realizar este
alinhamento.

Integração com SGCE (Licenciamento Ambiental)

O SIF legado recebe as solicitações de fiscalização originadas de processos de
licenciamento ambiental. Para realizar este vínculo é necessário o
desenvolvimento de um serviço de consulta no sistema SGCE. Em tempo de
projeto será necessário negociar com a célula responsável pela sustentação do
sistema o desenvolvimento deste serviço.

Integração com Correios

Os correios utilizam a solução SIGEP WEB para realização de serviços de
postagem e rastreamento. O Correio disponibiliza API´s que permitem realizar
a interoperabilidade com sistemas externos.
A nova solução SIF prevê uma interface em que, a partir de um auto
selecionado, será possível reservar o número de Aviso de Recebimento
(identificação da correspondência), emitir o documento no formato de envio
com os dados de remetente/destinatário preenchidos, acompanhar
diariamente os status de entrega destes objetos e por fim armazenar a imagem
fotografada contendo a assinatura do cidadão que recebeu o auto de infração.
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A principal restrição desta solução é o “não recebimento” do documento físico
assinado pelo cidadão, o correio disponibiliza uma fotografia do AR assinado
em até 10 dias, mas não realiza o envio do mesmo.
É necessário que a SUFIS avalie a possibilidade de adotar esta solução
considerando que não haverá o retorno “físico” do canhoto do aviso de
recebimento assinado.

Integração BH Digital - Solicitações de Atendimento

O SIF legado recebe as solicitações de fiscalização do BH Digital, estas são
consistidas podendo vir a tornar-se uma demanda no SIF. Esta integração de
mão única necessita ser evoluída de forma a possibilitar o retorno automático
de informações para o solicitante à medida que a ação fiscal evolui.
Este retorno deverá ser negociado junto à SUMOG em tempo de projeto.

Integração outros sistemas

Estão sendo previstos serviços de interoperabilidade para possibilitar que
outros sistemas registrem solicitações de fiscalização no SIF. Como o BH
Digital já possui interface construída, estes serviços estão sendo considerados
como diferentes dos adotados pelo BH Digital, porém, em tempo de projeto
deverá ser avaliado a possibilidade de unificar estas interoperabilidades.

Integração BH Digital - Junta de Recursos

A Junta de Recursos da SUFIS utiliza o BH Digital para receber os recursos de
auto de infração lavrados, bem como, para o registro de
deferimento/indeferimento destes recursos. Para avaliar estes recursos a Junta
necessita consultar informações do SIF, tais como AR, Data Ciência do
Autuado, Informações das Vistorias/Autos lavrados, etc. A SUFIS necessita
registrar no SIF quais Autos Lavrados por ela possuem recurso e o status de
deferimento/indeferimento dos mesmos. Em tempo de projeto, será necessário
negociar com a SUMOG os ajustes necessários no BH Digital para atender a
Junta de Recursos bem com a disponibilização de WebServices que
possibilitem a obtenção dos status dos recursos em andamento.

Integração SIATU Mobiliário

Os serviços de integração com o SIATU Mobiliário, para obtenção das
informações de engenho de publicidade e estabelecimentos cadastrados em
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Belo Horizonte deverá ser construído, sendo assim, em tempo de projeto será
necessário negociar com a célula de sustentação responsável o
desenvolvimento destes serviços.
Como as informações do SIATU Mobiliário são sincronizadas com os dados da
Receita Federal, serão sempre consideradas como referência para o sistema.

Integração SIATU Tributário

O SIATU Tributário possui uma API para o registro de lançamentos de dívidas,
geração de guias de recolhimento e consulta destas informações. O SIF deverá
comunicar com o sistema por meio desta API, sendo que para emissão de
segunda via das guias será necessário encaminhar o cidadão para o portal
“Dívida Ativa Online”.

Integração SIATU Urbano

Os serviços de integração com o SIATU Mobiliário, para obtenção das
informações de alvarás de localização, funcionamento e licenciamentos, deverá
ser construído, sendo assim, em tempo de projeto será necessário negociar
com a célula de sustentação responsável o desenvolvimento destes serviços.

Integração SIFAT

Os serviços de integração com o SIFAT, para obtenção das informações de
estabelecimentos que possuem elevador, deverá ser construído, sendo assim,
em tempo de projeto será necessário negociar com a célula de sustentação
responsável o desenvolvimento destes serviços.

Integração SIATU Imobiliário

Os serviços de integração com o SIATU Mobiliário, para obtenção das
informações de proprietários de imóveis, deverá ser construído, sendo assim,
em tempo de projeto será necessário negociar com a célula de sustentação
responsável o desenvolvimento destes serviços.

Integração ARTE-RH
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Em tempo de projeto, deverão ser negociadas junto aos gestores do sistema
ARTE-RH, o acesso às informações necessárias da base cadastral do
ARTE-RH.

Utilização do Business Objects

A solução SIF legada é integrada ao BO para extração de relatórios. A nova
solução deverá possuir o mesmo recurso, para tanto, será necessário negociar
demanda junto a equipe da GDAS da Superintendência de Arquitetura de
Sistemas.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Para fins desta análise de demanda, não foi feito o detalhamento sobre os
dados que compõem os formulários. Entretanto, no momento do detalhamento
do sistema, é necessário levar em consideração os requisitos para atendimento
à Lei Geral de Proteção de Dados.

ANEXO II - ATIVIDADES DE SUSTENTAÇÃO

Segue abaixo a transcrição do edital e seus aditivos (em itálico), em

relação aos serviços de sustentação, descritos no item 2.3 do Anexo I -

Projeto Básico do Edital de Chamamento Público 004/2019. Além da
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transcrição, a fim de ilustrar e deixar mais claro cada um dos serviços,

seguem também exemplos de cada serviço.

2.3 Sustentação de sistemas legados

2.3.1 São considerados serviços de sustentação os serviços de operação e

manutenção continuada de soluções de software em utilização na PBH,

cujo principal resultado é a correção de defeitos, prevenção, manutenção

da sua disponibilidade, estabilidade e desempenho, além de pequenas

melhorias necessárias à continuidade do sistema. Esses serviços

contemplam:

2.3.1.1 Manutenções Corretivas: análise, diagnóstico, restabelecimento da

disponibilidade, correção de falhas ou defeitos da solução de software em

ambiente de produção, abrangendo comportamentos inadequados que

causem problemas de uso ou mau funcionamento da aplicação e

quaisquer desvios em relação aos requisitos funcionais ou não funcionais

esperados para a solução, seja em rotinas “batch” ou “on line”. Estão

incluídas nessas manutenções todas as interfaces que fazem parte da

aplicação sustentada.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Inspeções de código fonte;

● Análise de logs;

● Análise de dados coletados por ferramentas de monitoração/APM;

● Análise de causa raiz;

● Correção de bugs e comportamentos inadequados;

● Acompanhamento, diagnóstico e correções de problemas

intermitentes.

2.3.1.2 Melhorias: Adequação da solução de software às necessidades de

melhoria.
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2.3.1.2.1 Melhorias sem alteração de funcionalidades sob o ponto de vista

do usuário, com a finalidade de promover a melhoria de desempenho,

manutenibilidade, solucionar não-conformidades de layout e sanar

aspectos ineficientes de usabilidade da aplicação. Estão incluídas nas

melhorias, mas não se limitando a elas, os seguintes itens: alterações de

elementos visuais, alterações de layout, alterações no fluxo de navegação

entre interfaces, alteração do texto de mensagens, padronização de nome

de campos e variáveis, adição ou reestruturação de menus de navegação

estáticos, alteração ou exclusão de páginas estáticas.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Alterações de elementos visuais, alterações de layout;

● Alterações no fluxo de navegação entre interfaces;

● Alteração de label e texto de mensagens;

● Padronização de nomes de campos e variáveis, adição ou

reestruturação de menus de navegação estáticos, alteração ou

exclusão de páginas estáticas;

● Alterações de obrigatoriedade de campos;

● Adequações em razão do Padrão de Interfaces de Sistemas Web -

PIWeb, disponível em https://piweb.pbh.gov.br;

● Avaliações de performance e aplicação das soluções para este mau

comportamento.

2.3.1.2.2 Melhorias em funcionalidades já existentes na aplicação, com a

finalidade de adequação da funcionalidade tais como

inclusão/exclusão/alteração de atributos, inclusão/exclusão/alteração em

regras de negócio.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Promover alterações em integrações devido a mudanças normativas

ou de legislação;

● Inclusão de novas informações em funcionalidades;
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● Mudanças de regras nos preenchimentos de campos;

● Inclusão e/ou alteração de regras de negócio na execução de alguma

funcionalidade

● Fazer alterações em integrações já existentes, por evoluções nos

sistemas que são integrados ou por qualquer outro motivo.

Exemplo: atualizações no sistema de autenticação/autorização

Acesso PBH, alterações no Novo Endereço Corporativo, alterações

na Log Cidadão e API Cidadão.

2.3.1.3 Manutenções adaptativas: adequação da solução de software às

mudanças de ambiente operacional, compreendendo hardware e software

básico, e de versão de software, de linguagem, de Browser, orquestrador

de contêineres, de servidor de aplicação e de Sistema de Gerenciamento de

Banco de Dados (SGBD), que não impliquem inclusão, alteração ou

exclusão de funcionalidades.

2.3.1.3.1 Considerando as constantes evoluções no contexto de tecnologia

da informação, fazem parte das manutenções adaptativas as evoluções

tecnológicas do sistema legado, podendo contemplar mudança de

tecnologia (reescrita total ou parcial), melhorias de arquitetura, alterações

em integrações com sistemas legados e evoluções no processo de

integração contínua e entrega contínua.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Fazer atualização de versão das tecnologias envolvidas quando

identificada a necessidade de evolução tecnológica;

● Efetuar as correções de vulnerabilidades de segurança identificadas,

seja adequando o código-fonte ou mesmo fazendo a evolução

tecnológica do sistema e seus componentes como banco de dados,

servidor de aplicação, frameworks, bibliotecas, etc;

● Configurações e atualizações relacionadas à Esteira de Integração

Contínua (EIC);

● Atualização de bibliotecas e dependências;
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● Atualização de imagens do projeto em razão da evolução

tecnológica.

● Adequação das aplicações face à evolução do Catálogo de

Tecnologia.

2.3.1.4 Operações de dados: serviços de inclusão, alteração, consulta ou

exclusão de dados no banco de dados do ambiente de produção para

elaboração de relatórios, correção ou adequação de informações mantidas

pelas soluções de software sustentadas e levantamento de informações

complementares e não disponibilizadas via aplicação ao usuário.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Desenvolver scripts e views de banco de dados com o objetivo de

extrair informações da base, sem inclusão desta funcionalidade no

menu da aplicação (no caso de relatório no menu, entende-se como

uma demanda evolutiva);

● Executar scripts para correções de dados devido ao mau

funcionamento ou bug de software;

● Executar scripts para anonimização, deleção ou expurgo de dados

caso seja necessário.

2.3.1.5 Suporte de segundo e terceiro nível ao usuário.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Esclarecer dúvidas relacionadas à implementação quando solicitado

pelo negócio para fins de planejamento de novas funcionalidades;

● Investigar sobre informações presentes na solução que os usuários

alegam estar incorretas ou com suspeitas de erro;

● Investigar falhas em módulos ou integrações da solução.

2.3.1.6 Apoio à produção: suporte e acompanhamento presencial das

equipes de infraestrutura para análise, diagnóstico, resolução de

incidentes e proposta de melhoria, quando couber.
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Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Atuar na resolução de problemas operacionais quando escalado

pelo N2;

● Atuar em RDMs de implantação de sistemas em ambiente

operacional que podem ocorrer em janelas fora do horário

comercial, finais de semana e feriados;

● Análise de degradação em uma ou mais funcionalidades no sistema,

com a execução de testes de desempenho quando for o caso.

2.3.1.7 Acompanhamento das aplicações: Monitoração preventiva e

gestão dos registros de Log gerados pelos sistemas sustentados.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Análise de logs;

● Análise de dados coletados por ferramentas de

monitoração/Application Performance Management (APM).

2.3.1.8 Operação de Sistemas: Consiste na execução de quaisquer

procedimentos operacionais rotineiramente requeridos pelo sistema em

função de suas regras de negócio ou forma de construção, incluindo

parametrizações necessárias.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Desenvolvimento e aplicação de scripts;

● Alteração de configurações;

● Re-deploy da aplicação.
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