
 

 

RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO 

 

 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2018-GS/SET, DE 07 DE FEVEREIRO DE 

2018 

   

Regulamenta o procedimento de solicitação, análise e 

priorização das demandas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC). 

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 63, V, do Regulamento da Secretaria de Estado da 

Tributação, aprovado pelo Decreto nº 22.088, de 16 de dezembro de 2010, 

 

Considerando a adequação da gestão de Tecnologia da Informação e 

Comunicações (TIC) às melhores práticas preconizadas pelos padrões nacionais e 

internacionais para as áreas de governança e gerenciamento de serviços de TIC; 

 

Considerando a necessidade de padronização de procedimentos para a 

identificação e análise das demandas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à 

gestão; e 

 

Considerando a necessidade de estabelecer mecanismo de priorização 

das demandas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) originadas nos 

diversos órgãos da Secretária Estadual de Tributação, 

  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Regulamentar o procedimento de solicitação, análise e priorização 

das demandas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

 

Art. 2º Para fins desta Instrução de Serviço, considera-se: 

I - Demandante da Solução: Secretário, Secretário Adjunto ou 

Coordenador da Secretaria de Estado da Tributação (SET/RN) que demande uma 

Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

II- Analista da Demanda: Auditor responsável por analisar e classificar a 

demanda; 

III- Responsável pela Priorização da Demanda: Secretário ou Secretário 

Adjunto da SET/RN, responsável por estabelecer a ordem de prioridade de atendimento 

das demandas; 

 



 
IV- Catálogo de Serviço: lista de serviços de tecnologia disponíveis e 

administrados pela Coordenadoria de Informática; 

V - Área de Tecnologia da Informação e Comunicação: unidade da 

SET/RN responsável por gerir a Tecnologia da Informação e Comunicação e realizar as 

análises das demandas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); 

VI - Documento de Oficialização da Demanda: documento que contém o 

detalhamento da necessidade do demandante da demanda de Tecnologia da Informação 

e Comunicação a ser realizada, consoante modelo constante no Anexo I desta Instrução 

de Serviço; 

VII - Documento de Análise da Demanda: documento que contém o 

detalhamento da análise da demanda da Solução de Tecnologia da Informação e 

Comunicação a ser realizada, consoante modelo constante no Anexo II desta Instrução 

de Serviço; 

VIII - Planejamento Estratégico Institucional (PEI): instrumento que 

define os objetivos, as estratégias e os indicadores de desempenho a serem alcançados 

pela SET/RN em um período determinado. 

 

Art. 3º Todas as demandas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) devem ser iniciadas com o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 

através de processo administrativo da SET/RN. 

 

Art. 4º São atribuições do Demandante: 

I - definir, sempre que possível e necessário, os requisitos:  

a) de negócio, que independem de características tecnológicas; 

b) de capacitação, que definem a necessidade de treinamento, número de 

participantes, carga horária, materiais didáticos, entre outros pertinentes; 

c) legais, que definem as normas com as quais a Área de Tecnologia da 

Informação e Comunicação deverá estar em conformidade; 

d) temporais, que definem os prazos previstos ou ideais da demanda; 

II – preencher o Documento de Oficialização da Demanda (DOD); 

III – participar das entrevistas necessárias para a análise da demanda; 

IV – disponibilizar os recursos humanos necessários para a execução da 

demanda, inclusive ministrando treinamento técnico do negócio; 

V – disponibilizar os recursos humanos necessários para a homologação 

da demanda. 

 

Art. 5º São atribuições do Analista da demanda: 

I - definir, sempre que possível e necessário, os requisitos:  

a) de arquitetura tecnológica, composta de hardware, software, padrões 

de interoperabilidade e de acessibilidade, linguagens de programação e interfaces; 

b) do projeto de implantação da demanda que definem, inclusive, a 

disponibilização da solução em ambiente de produção; 

c) de capacitação, que definem o ambiente tecnológico dos treinamentos, 

os perfis dos instrutores e o conteúdo técnico tecnológico; 

d) de experiência profissional da equipe que projetará, implantará e 

manterá a demanda; 

e) de metodologia de trabalho; 

f) de segurança sob o ponto de vista técnico; 

II – realizar entrevistas necessárias para a análise da demanda; 



 
III – realizar a análise da demanda, identificando a viabilidade ou não do 

projeto, assim como as possíveis soluções possíveis e opinar pela solução mais razoável 

para execução; 

IV – preencher o Documento de Análise da Demanda (DAD). 

 

Art. 6º São atribuições do Coordenador da Coordenadoria de Informática 

(CODIN): 

I – ratificar a análise da demanda realizada; 

II – submeter ao responsável pela priorização dos Documentos de 

Oficialização da Demanda (DOD) e de Análise da Demanda (DAD) de cada projeto. 

 

Art.7º São atribuições do responsável pela priorização: 

I – avaliar os Documentos de Oficialização da Demanda (DOD) e de 

Análise da Demanda (DAD) de cada projeto; 

II – ratificar, redefinir ou cancelar a demanda solicitada; 

III – dar publicidade ao planejamento dos projetos com suas prioridades, 

no âmbito da SET/RN. 

 

Art. 8º As diretrizes estabelecidas nesta Instrução devem ser observadas 

em todas as solicitações de demandas de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

sejam simples ou complexas, excetuados os serviços disponíveis em Catálogo de 

Serviço e as correções. 

 

Art. 9º O nível de detalhamento de informações necessárias para instruir 

cada documento poderá variar de acordo, principalmente, com a complexidade da 

demanda. 

 

Art. 10. Outros instrumentos complementares a estas diretrizes poderão 

ser elaborados e formalizados em normativos específicos, desde que não contrariem as 

disposições estabelecidas nesta Instrução. 

 

Art. 11. A Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, com apoio 

das demais unidades competentes da SET/RN, deverá: 

I – prover os meios necessários para que estas diretrizes sejam divulgadas 

e seu uso promovido de modo a serem alcançados os objetivos constantes nesta 

Instrução; 

II – capacitar as unidades com maiores demandas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação no tema contido nesta Instrução. 

 

Art. 12. Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 07 de 

fevereiro de 2018. 

  

 

Fernando José Oliveira de Amorim 

Secretário de Estado da Tributação 

Em substituição legal 


