
 

 
 

 

Prefeitura Municipal de Louveira 

Secretaria de Administração – Departamento de Tecnologia da Informação 
 
 

Plano Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação para os próximos dois anos 
 

 

Contratação de serviço de fornecimento de internet de alta velocidade com dois ou mais links de velocidades e 
empresas distintas 
Trabalhando em paralelo, visando redundância, maior disponibilidade, velocidade e menor oscilação do serviço de 

internet 

 
Contratação de serviço para instalação de Fibra em áreas descobertas como área do Monterrey 
Visa ativação de pontos de monitoramento na região e inclusão dos prédios públicos na rede da prefeitura 

 
Contratação de serviço de manutenção da rede de Fibra Ótica aérea e subterrânea 
 

Implantação do Projeto E-cidade com passagem de fibra subterrânea 
Com menor índice de rompimento, e consequentemente menor custo de manutenção  

 
Implantação de links de Wifi nas Praças Públicas 
Disponibilidade de internet gratuita à população em pontos de aglomeração 

 
Substituição de equipamentos antigos com mais de 5 anos de uso 
Troca de equipamentos com fim de vida útil prevista, além de atualização de sistema operacional devido interrupção 

das atualizações de segurança do Windows 7 em Janeiro/2020 

 
Readequação da infraestrutura de rede de dados, telefonia e Instalação elétrica do Paço Municipal e demais 
Prédios Públicos 
Rede atual tem projeto antigo e, devido crescimento de pessoal e de novos setores, possui muitos pontos com hubs 

de menor velocidade distribuindo conexões adicionais de rede, comprometendo o desempenho da rede em geral  

 
Substituição de equipamentos de rede de todos os prédios públicos por switches gerenciáveis 
Switches gerenciáveis permitem o monitoramento dos equipamentos de rede em tempo real, além de facilitar 

diagnóstico e localização de falhas em micros e cabeamento 

 
Substituição das linhas telefônicas analógicas por sistema de PABX em nuvem e voz por IP 
Os novos sistemas de PABX em nuvem não necessitam de equipamento físico, e permitem trafegar voz pela rede de 

fibra ótica da Prefeitura, trabalhando como ramais, independentemente das distâncias entre os prédios, permitindo 

assim o cancelamento de muitas linhas analógicas e suas assinaturas mensais, gerando economia no serviço de voz 

 
Atualização do Sistema de Gestão Pública para plataforma WEB 
Sem necessidade de instalação de softwares, programas sob a plataforma Web podem ser rapidamente acessados e 

facilitam substituição de equipamentos 

 

Atualização do Sistema de Tributação Municipal - Dívida Ativa 
Permitir que o munícipe consulte, simule e parcele toda sua Dívida Ativa pelo site da Prefeitura, através do seu CPF, 

sendo considerado também quando da existência de planos de descontos 

 

Acréscimo de pessoal do Departamento de TI com funcionários efetivos 
Migração e treinamento contínuo de funcionários efetivos para a TI, tendo assim mais prestadores concursados no 

setor, aumentando a disponibilidade e melhorando a qualidade no atendimento de help desk  


