
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO          Nº          17.672      , DE         15         DE        OUTUBRO          DE          2021.
REPUBLICAÇÃO

Dispõe  sobre  a  implantação  e
normatização do processo de solicitações
eletrônicas  (abertura  de  chamados),  no
que se refere a tecnologia da informação e
comunicação de dados via Sistema GLPI,
no âmbito da Prefeitura Municipal de Porto
Velho.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que
lhe confere o inciso IV do art. 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e ainda;

CONSIDERANDO a  implantação,  pela  Superintendência Municipal  de
Tecnologia  da  Informação  e  Pesquisa  –  SMTI da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho,  de
práticas que favorecem a governança e a gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação
de Dados;

CONSIDERANDO a  importância  de  definir  e  padronizar  os  processos
relativos aos serviços de TI, a fim de prover e manter serviços e soluções de Tecnologia da
Informação e comunicação de dados que viabilizem e priorizem o cumprimento  da função
institucional no âmbito da Prefeitura Municipal de Porto Velho;

CONSIDERANDO a necessidade de implantar e normatizar o processo de
abertura  de  chamados  e  solicitações  via  sistema,  referente  à  tecnologia  da  informação  e
comunicação  de  dados  desta  SMTI,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  gerir,  priorizar,
documentar,  mensurar,  avaliar  o  desempenho,  realizar  diagnóstico  de dados  e  melhorar  a
utilização dos recursos públicos envolvendo os serviços de TI desta SMTI; e

CONSIDERANDO que  o  sistema  GLPI  contribuirá  com  a  celeridade  em
resolução de problemas e controle de ativos de TI.

RESOLVE:

Art.  1º Instituir  o  Sistema  GLPI  como  sistema  oficial  de  abertura  de
chamados, para o atendimento e suporte de qualquer solicitação referente aos recursos de
Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados,  no âmbito da Prefeitura Municipal de
Porto Velho.

Art. 2º São objetivos do sistema de abertura de chamados:

I – Funcionar como a principal ferramenta de contato entre os usuários e a
SMTI;

II  –  Restaurar  e  restabelecer  os  serviços,  de maneira  célere  e  eficaz,  na
medida das possibilidades;

III – Prover suporte com qualidade para atender aos objetivos da SMTI;
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IV – Gerenciar todos os incidentes e requisições até o seu encerramento; 

V  –  Fornecer  a  comunicação  aos  usuários  sobre  o  agendamento  das
eventuais mudanças que envolverem os serviços de TI, prestando o necessário suporte para o
seu desenvolvimento e desempenho;

VI  – Aumentar  a satisfação do usuário,  promovendo um suporte de maior
qualidade, estando sempre  de prontidão para o atendimento, na busca de soluções para os
incidentes e requisições;

VII – Maximizar a disponibilidade dos serviços de TI;

VIII  –  Auxiliar  na  administração  e  no  inventário  dos  equipamentos  de
informática;

IX – Prover a equipe de TI de base de dados para estabelecer a identificação
e o diagnóstico dos serviços que mereçam maior atenção a fim de promover melhorias bem
como evitar reincidentes desnecessários;

X –  Promover  a  performance e  a  disponibilidade do ambiente  tecnológico
conforme  as  necessidades  institucionais,  por  meio  do  gerenciamento  da  infraestrutura  de
Tecnologia da Informação.

Art.  3º  As orientações para  acesso ao sistema GLPI  estarão no seguinte
endereço
https://SMTIP.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2018/07/20836/1532556926manual-do-
usuario-glpi-abertura-de-chamados.pdf e  para  abertura  de  chamados  será  realizada  no
endereço https://sistemas.portovelho.ro.gov.br/glpi/front/ticket.form.php.

Art. 4º A partir da implantação do Sistema GLPI, o setor responsável atenderá
somente  as  requisições  realizadas  via  sistema (não  sendo  mais  admitidas  outras  formas),
sendo obrigatório registrar todo andamento do chamado de forma a permitir  que o usuário
acompanhe cada passo da demanda até a fechamento do chamado.

Parágrafo único.  Em caso de problemas de acesso à plataforma GLPI, o
atendimento  será  efetivado  pelo  Help  DesK  via  telefone, Email,  Comunicador  Interno  da
Prefeitura, disponível no link https://SMTIP.portovelho.ro.gov.br/artigo/26163/atividades-do-glpi.

Art.  5º  O  solicitante  do  serviço  fica  responsável  por  abrir  o  chamado,
contestar, acompanhar e autorizar seu encerramento.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor a contar da data de 1º de março de 2021.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
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