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1. Objetivos 

 

O Manual de Procedimentos de T.I. do Instituto de Previdência dos Funcionários 
Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF tem o propósito de padronizar a realização 
das atividades envolvidas na gestão de T.I, demonstrando de forma simplificada os 
passos a serem seguidos. 
  
O Manual contribui de forma significativa na redução de riscos, principalmente 
operacionais, traduzindo-se em um instrumento de orientação e controle para as 
atividades de T.I. 
 
A elaboração e a implementação deste instrumento convergem com as diretrizes 
propostas pelo Manual do Pró-Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, 
instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, voltadas as Melhores Práticas em 
Procedimentos de T.I. 
 
Dentro deste contexto, essa ferramenta é capaz de potencializar o compromisso da 
gestão com a transparência, bem como é importante ressaltar que a implantação deste 
manual é um passo importante na questão da governança implementada na gestão do 
IPREF. 
 
Os procedimentos deste manual são aplicáveis na gestão dos projetos e procedimentos 
de T.I. do IPREF, observando as legislações específicas dos órgãos reguladores. Ele 
deve ser aperfeiçoado permitindo a realização das atividades de forma mais eficiente. 
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2. Seção de Tecnologia 

A seção de tecnologia da informação é a área, dentro da estrutura do IPREF responsável 

por operacionalizar e garantir o pleno funcionamento dos processos inerentes à 

Sistemas de informação, Backup, Planos contingenciais e tomadas de decisões. 

2.1 Aplicação e Procedimento de contingencia geral de TI no IPREF 
 

Este documento se aplica a todos os serviços e sistemas de Tecnologia da Informação que são 

providos no IPREF Guarulhos. 

2.2 Atividades 

 

Diária 

Mensal 

Anual 

2.3 Definições 
 

 Áreas Sensíveis: Áreas que sofrem fortes efeitos negativos quando atingidas pelas 

consequências da emergência. Dentre elas encontram-se os todo corpo administrativo 

do IPREF, DataCenter e demais locais que possuam equipamentos de informática. 

 

 Área Vulnerável: Área atingida pela extensão dos efeitos provocados por um evento de 

falha, como exemplo a gestão de benefício de Saúde do IPREF. 

 

 Contingência: Situação de risco com potencial de ocorrer, inerente as atividades, 

serviços e equipamentos, e que ocorrendo se transformará em uma situação de 

emergência. Diz respeito a uma eventualidade; possibilidade de ocorrer. 

 

 Backup: Cópia de um sistema completo ou de um ou mais arquivos guardados em 

diferentes dispositivos de armazenamento 
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2.4 Responsabilidade  
 

2.4.1 EQUIPE DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREFEITURA E IPREF 

Devem mitigar os impactos que por ventura venham a ocorrer decorrentes de 

emergências ou situações de emergência que afetem os sistemas, equipamentos 

ou infraestrutura de TI 

 

2.4.2 SERVIDORES DO IPREF 

Responsáveis por informar o Setor de TI da PREFFEITURA ou Setor de 

Infraestrutura, caso detectem algum tipo de emergência ou hipótese acidental 

que ocorram em alguma das áreas sensíveis do Ipref. 

 

2.5 Níveis de Incidentes 
 

Nível I – Hipótese acidental que pode ser controlada pela equipe de TI e que não afeta o 

andamento do trabalho do servidor. Ex: Problemas com equipamentos periféricos de 

computadores.  

Nível II – Hipótese acidental que impede a utilização do equipamento ou sistema e acaba 

impedindo a continuação do trabalho pelo servidor. Ex: Problema com o funcionamento do 

computador (não liga, travado, etc) ou ainda sistemas offline impedindo o uso do mesmo.  

Nível III – Hipótese acidental que impede o uso de sistemas ou equipamentos de todo o IPREF, 

impedindo assim o desenvolvimento do trabalho de todos os servidores. Ex: Falha na conexão 

com a internet ou queda de energia elétrica no Adamastor ou ainda problema técnico em algum 

servidor de rede que controla a conexão interna do IPREF. 

2.6 Principais Riscos 
 

O quadro abaixo define os principais riscos e aponta quais parâmetros para reportar as 

possíveis causas da ocorrência 

Riscos Parâmetros 

01- Interrupção de energia elétrica Causada por fator externo à rede elétrica do 

prédio ou de sua localidade com duração da 

interrupção superior a 60 (sessenta) 

minutos. Causada por fator interno que 

comprometa a rede elétrica do prédio com 

curto-circuito, incêndio e infiltrações. 
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02 - Indisponibilidade de rede Rompimento de cabos decorrente de 

execuções de obras internas, desastres ou 

acidentes. 

03 - Falha humana Acidente ao manusear equipamentos 

04- Falha de hardware Falha que necessite reposição de peça ou 

reparo cujo reparo ou aquisição dependa de 

processo licitatório 

05- Ataque externo Ataque virtual que comprometa o 

desempenho, acesso aos os dados ou 

configuração dos serviços essenciais 

 

2.7 Política e procedimento para BACKUP 
 

2.7.1 BACKUP 

Os servidores foram configurados para que diariamente, entre meia-noite e 06:00 

horas, sejam realizadas as atividades de Backup de arquivos localizados no Data 

Center Nuvem (SICSFOT) para um Hard Drive2 interno e para um servidor externo 

ao Data Center. Além do backup local (PREFEITURA), o Instituto conta com um 

outro servidor para receber os arquivos de backup, como um plano de 

contingência, armazenando os backups por até 15 (quinze) dias. 

 

2.7.2 SERVIDORES DO IPREF RESTAURAÇÃO E TESTE 

A restauração de dados deve ser solicitada ao departamento de TI e será realizada 

de acordo com os procedimentos específicos do mesmo. A verificação e o teste 

de restauração, serão realizados sempre que possível por meio de um software 

de backup, configurado para verificar automaticamente as condições do backup. 

 

2.8 Problemas de conexão e Banco com os seguintes: 

2.8.1 REDE INTERNA 
 

O Setor de TI identificará por meio de um sistema de monitoramento (DIT - PMG), que emitirá 

um alerta com a descrição do incidente, os dispositivos envolvidos e em qual departamento do 

IPREF está ocorrendo o problema; identificar e corrigir a causa do problema;  

Caso o problema de conexão seja em todo o IPREF, verifica se os servidores de endereços DHCP 

(protocolo de configuração dinâmica de host junto a SICSOFT) e de autenticação estão 

funcionando adequadamente. Informar a previsão do conserto ou solução aos demais 

servidores. 

Demais procedimentos:  
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2.8.2 PROBELMA DE CONEXÃO COM A INTERNET 
 

O Setor de TI identificará por meio de um sistema de monitoramento do Firewall 

que irá comutar automaticamente para o Link Backup e pelo (DIT PMG), ambos 

emitirão alertas com a descrição do incidente, os dispositivos envolvidos e em 

qual bloco do IPREF está ocorrendo o problema; 

Verificar se o Firewall comutou automaticamente para o Link de Backup; 

Identificar a causa do problema: Detectado problema externo de internet, abrir 

um chamado de suporte com a infraestrutura, visando o reestabelecimento do 

serviço, bem como nossa prestadora de serviço (Atual América Net). 

Informar a previsão do conserto ou solução aos demais servidores.  

 

2.8.3 PROBLEMAS FÍSICOS COM CABEAMENTO DA REDE INTERNA  

O Setor de TI identificará por meio de um sistema de monitoramento (DIT PMG), 

que emitirá um alerta com a descrição do incidente, os dispositivos envolvidos e 

em qual bloco do IPREF está ocorrendo o problema;  

 

Detectar a causa do problema por meio de testes no cabeamento; detectado 

problema de cabeamento de rede, refazer a conexões; 

Verificar as demais ligações caso seja em um rack com switch e testá-lo; 

Caso haja necessidade, agendar ou efetuar a troca dos cabos que estão 

apresentando falhas;  

Detectado problema de cabeamento de fibra, contingenciar com cabeamento de 

rede UTP, ou informar a NET TELECOM. 

 

2.8.4 ORDEM PARA O DESLIGAMENTO DOS SERVIDORES 

 Acessar o ambiente virtual e desligar primeiramente os servidores virtuais de 

serviços/web; desligar os demais dispositivos Rack 1, Central Wi-Fi, PABX e 

Firewall.  

 

2.8.5 ORDEM PARA RELIGAR OS SERVIDORES 

 Ligar os equipamentos Rack 1, Central Wi-FI, PABX e Firewall; ligar os servidores 

físicos; verificar se as Maquinas Virtuais (VM´s) ligaram automaticamente; caso 

não tenham sido ligadas verificar a causa e ligar manualmente; realizar testes de 

acesso à internet, autenticação e demais sistemas web do IPREF.  
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2.8.6 OUTROS PROBLEMAS Para qualquer outro tipo de problema que envolva a TI, 

como impressoras, problemas de acesso que envolvam login e senha e etc. Os 

passos a serem seguidos são: Informar o problema ao Setor de TI; O Sistema 

envia um e-mail para o setor de TI alertando para um novo chamado, o 

chamado é atribuído a um técnico que ficará responsável pelo atendimento; 

Após o atendimento o solicitante é informado da conclusão/resolução do 

problema; 

 

2.9 Comunicação 
 

2.9.1 QUEM DEVE COMUNICAR 

Qualquer servidor que detecte qualquer tipo de problema ou anomalia, 

referente aos sistemas, equipamentos e/ou infraestrutura de TI. 

 

2.9.2 A QUEM COMUNICAR 

A comunicação deve ser feita para o Setor de TI da PREFEITURA, em caso muito 

especifico conforme risco, informar a presidência e o setor de infraestrutura.  

 

2.9.3 COMO COMUNICAR  

Através do SIAGRU – com senha e login de rede própria 

Na indisponibilidade do sistema indicado acima: enviar um e-mail para o 

endereço infra.ipref@gmail.com ; Ou pelo Telefone de chamado: (11) 2475-

8609 

2.10 Composição 
 

Equipe técnica contratada pelo IPREF, e corpo do departamento de Tecnologia da 

informação da PREFEITURA de Guarulhos, e um membro da presidência do IPREF.  

 

2.11 Interface com outras áreas  

Diretoria  

Setor de infraestrutura do IPREF 

Presidência 

mailto:infra.ipref@gmail.com

