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Regimento Interno ATI/PI 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE, DA MISSÃO INSTITUCIONAL E DOS VALORES  

 

Art.1º A Agência de Tecnologia da Informação - ATI, autarquia, vinculada à Secretaria 

de Administração, dotada de personalidade jurídica de direito público e autonomia 

administrativa, patrimonial, técnica e financeira, tem por finalidade elaborar, coordenar 

e executar a Política Estadual de Informática e de Tecnologia da Informação do Estado 

do Piauí.  

 

Art.2º A ATI tem como missão proporcionar e executar soluções de tecnologia da 

informação e comunicação para melhoria da gestão do governo e dos serviços 

públicos ao cidadão, garantindo o controle e a integridade das informações 

estratégicas do Estado.  

 

Art.3º São valores da Agência de Tecnologia da Informação: 

I. Ética 

II. Inovação 

III. Eficiência 

IV. Segurança 

V. Colaboração 

VI. Responsabilidade 

VII. Comprometimento 
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS 

 

Art.4º À ATI, sem prejuízo de outras atribuições que lhe foram cometidas, tendo em 

vista o desenvolvimento de sua finalidade compete: 

I. elaborar a política e as diretrizes de informática dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual; 

II. planejar e coordenar a implantação de serviços especializados de informática 

nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual; 

III. supervisionar e coordenar os sistemas de administração de recursos de 

informação e informática da Administração Pública Estadual; 

IV. supervisionar e controlar o gerenciamento da Política Estadual de Informática 

e a prestação de serviços especializados de informática aos órgãos e entidades 

governamentais do Estado do Piauí; 

V. projetar e viabilizar a integração e a disponibilização de informações 

automatizadas dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual de 

interesse do Governo do Estado do Piauí; 

VI. promover o desenvolvimento tecnológico, o estudo, a formação, o 

aperfeiçoamento e a seleção de pessoas, mediante concurso público, da área 

de informática, necessários aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual, em consonância com a secretária da Administração; 

VII. planejar, juntamente com os órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual, a contratação de aquisição, locação e expansão de equipamentos, 

programas de computador e soluções de informática aos órgãos e entidades 

da Administração Pública Estadual, bem como promover a racionalização do 

uso desses recursos; 
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VIII. estabelecer mecanismos de segurança capazes de garantir a integridade da 

informação e de sistemas sob a responsabilidade da Agência; 

IX. administrar, manter e operar a infraestrutura de comunicações, representada 

pela Rede Governo, incluindo os equipamentos centralizados, como os 

servidores corporativos, além de planejar e coordenar a implantação de uma 

solução de rede multisserviço que suporte tráfego integrado a voz, dados e 

imagens, para as diversas demandas de comunicação no âmbito do Governo 

Estadual; 

X. orientar tecnicamente a implantação de projeto dos órgãos da Administração 

Pública Estadual, que visem ao atendimento de necessidades corporativas que 

compreendem a utilização de informática e tecnologia da informação, inclusive 

no que se refere aos sistemas de informações geográficas e de 

geoprocessamento, serviços eletrônicos governamentais, tratamento de 

imagens e microfilmagens; 

XI. prestar consultoria técnica e serviços especializados de informática aos órgãos 

e entidades da Administração Direta e Indireta, e a terceiros; 

XII. canalizar esforços para melhoria de serviços, sobretudo na atualização 

tecnológica e expansão do emprego da informática na Administração Pública 

Estadual; 

XIII. preservar a gestão, o controle e a integralidade das informações estratégicas 

de Estado; 

XIV. elaborar o seu orçamento a ser incluído na Lei Orçamentária Anual do Estado 

do Piauí; 

XV. manter, controlar e supervisionar os meios de comunicação de dados entre a 

capital e os demais municípios do Estado, dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual; 

XVI. elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Chefe do 

Poder Executivo Estadual; 
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XVII. praticar todos os atos necessários ao pleno e justo cumprimento dos seus 

objetivos; 

XVIII. celebrar convênios, ajustes, acordos, contratos ou outros instrumentos 

congêneres, com os órgãos ou entidades da União, Estados e Municípios, com 

outras empresas e com organizações não governamentais, para a consecução 

de suas finalidades, observado o disposto na Constituição Estadual. 
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CAPÍTULO III 

DO QUADRO DE PESSOAL 

 

Art.5º A Agência poderá requisitar para seu Quadro de Pessoal Permanente, 

servidores da administração direta ou indireta quando não houver pessoal qualificado 

no Quadro Remanescente da PRODEPI. 

 

§1º Os empregados da PRODEPI, que forem redistribuídos para o Quadro da ATI, 

manterão seu regime jurídico, remuneração e respectivas atribuições.  

 

Art.6º O quadro de pessoal da ATI será selecionado por concurso público e integrado: 

 

I. por cargos públicos de provimento efetivo e em comissão, regidos pelo Estatuto 

dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, expresso pela Lei Complementar 

nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e suas alterações; 

II. por empregos públicos, regidos pela legislação do trabalho. 

 

Art.7º Ficam criados os Cargos em Comissão e as Funções Gratificadas, com a 

finalidade de integrar a estrutura da Agência, relacionados no Anexo I da Lei Ordinária 

Nº 5.643 de 12/04/2007 do Governo do Estado do Piauí. 

 

Art.8º Fica criada a Carreira de Gestão de Tecnologia da Informação com os 

empregos públicos de Analista de Gestão de Tecnologia da Informação e Técnico de 

Gestão de Tecnologia da Informação; e, a Carreira de Gestão Administrativa com os 

empregos públicos de Analista de Gestão Administrativa e Técnico de Gestão 

Administrativa com a finalidade de integrar a estrutura da Agência, relacionados seus 

quantitativos no Anexo II desta Lei. 
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CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art.9º A estrutura administrativa da ATI compõe-se de: 

1. Diretor Geral 

a) Assistência de Serviços 

b) Assessoria Técnica de Segurança e Proteção de Dados - DPO-ATI-PI 

c) Assessoria Técnica 

d) Assessoria Jurídica  

e) Núcleo de Controle Interno 

 

2. Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

a) Gerência de Infraestrutura e Serviços Compartilhados 

I. Coordenação de Sistemas da Informação 

II. Coordenação de Sistemas Legados 

III. Coordenação de Bancos de Dados 

IV. Coordenação de Redes e Segurança da Informação 

 

b) Gerência de Relacionamento do Governo Digital 

I. Coordenação de Gestão do Governo Digital  

II. Coordenação de Núcleos Setoriais de Informática  

III. Coordenação de Atendimento ao Usuário  

 

3. Diretor de Gestão Estratégica e Operacional 

a) Gerência de Gestão Estratégica 

I. Coordenação de Acompanhamento e Gestão da Qualidade 

II. Autoridade de Registro 

 

4. Diretor Administrativo Financeiro 

I. Coordenação de Administração Geral  

II. Coordenação de Finanças e Orçamento  

III. Coordenação de Contratos e Convênios  
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IV. Coordenação de Gestão de Pessoas  

V. Protocolo Geral  

Art.10º Os Diretores e os ocupantes dos cargos em comissão da ATI são de livre 

nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Estadual. 
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CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Art.11º Compete à Diretoria, agindo conjuntamente e por deliberação da maioria de 

seus membros: 

I. aprovar o Regimento Interno da Agência; 

II. aprovar, em cada exercício, as estimativas da receita, as programações 

gerais de despesas, a previsão de investimentos e suas modificações; 

III. elaborar, em cada exercício, as demonstrações financeiras obrigatórias da 

Agência; 

IV. propor alterações deste regulamento, para aprovação pelo Governador do 

Estado; 

V. propor orçamento anual bem como os créditos adicionais. 

 

Art.12º O Diretor Geral exercerá as funções executivas da Diretoria Geral da 

Agência cabendo-lhe, nesta qualidade, o comando hierárquico sobre o pessoal e o 

serviço, com as competências correspondentes, e também: 

I. estabelecer as diretrizes funcionais, executivas e administrativas a serem 

seguidas pela Agência, zelando por seu efetivo cumprimento; 

II. propor o estabelecimento e alteração das políticas governamentais de 

tecnologia da informação e comunicação; 

III. exercer o poder normativo da Agência relativamente à tecnologia da 

informação e comunicação; 

IV. aprovar editais de licitação, homologar adjudicações, bem como decidir pela 

prorrogação, transferência, intervenção e extinção, em relação às prestações 

de serviços no regime público da tecnologia da informação e comunicação, 

obedecendo o plano aprovado pelo Poder Executivo; 
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V. resolver sobre a aquisição e alienação de bens; 

VI. autorizar a contratação de serviços de terceiros, na forma da legislação em 

vigor; 

VII. deliberar na esfera administrativa quanto à interpretação da legislação de 

tecnologia da informação e comunicações e sobre os casos omissos; 

VIII. exercer o poder de decisão final sobre todas as matérias da alçada da 

Agência; 

IX. deliberar sobre a direção da Agência pelos Diretores, nos termos da Lei de 

criação da Agência; 

X. representar a Agência, ativa e passivamente, firmando em conjunto com outro 

Diretor, os convênios, ajustes e contratos, respeitado o disposto na 

Constituição Estadual; 

XI. submeter ao Conselho Estadual de Informática os expedientes em matéria de 

competência deste; 

XII. cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Estadual de Informática; 

XIII. encaminhar ao Chefe do Poder Executivo, quando for o caso, as propostas e 

medidas aprovadas pelo Conselho Estadual de Informática; 

XIV. requisitar de quaisquer órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 

as informações e diligências necessárias; 

XV. aprovar os editais de concurso público e homologar seu resultado; 

XVI. convocar as reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Informática, bem 

como as reuniões extraordinárias. 

XVII. representar a Agência em juízo e fora dele, podendo nomear procuradores, 

prepostos e mandatários; 

XVIII. fixar as áreas executivas de responsabilidade dos demais membros da 

Diretoria, excetuadas aquelas de atribuição específica; 

XIX. convocar, coordenar e presidir as reuniões da Diretoria; 

XX. admitir, promover, transferir, licenciar, dispensar e demitir empregados, 

podendo delegar tais atribuições, salvo as de admitir e demitir; 

XXI. assinar, obrigatoriamente com outro Diretor, os atos que constituem ou 

alterem obrigações da Agência, como também aqueles que exonerem 

terceiros de obrigações para com ela, observadas as normas legais 

pertinentes; 
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XXII. designar o seu próprio substituto, dentre os demais Diretores, quando de suas 

ausências ou impedimentos eventuais; 

XXIII. atribuir tarefas específicas aos demais Diretores, além daquelas que lhes 

cabem como membros da Diretoria; 

XXIV. designar os titulares das unidades operacionais que venham a ser instaladas 

pela Agência; 

XXV. decidir sobre a admissão, acesso, progressão, punição e dispensa de 

servidores e empregados públicos. 

Art.13º À Assistência de Serviços compete:  

I. encarregar-se do preparo e despacho do expediente pessoal do Diretor Geral; 

II. acompanhar as providências adotadas pelo Diretor Geral e mantê-lo 

informado sobre seu andamento; 

III. organizar e copiar as reuniões da Diretoria; 

IV. redigir correspondência em geral do Gabinete, assinando aquela definida 

como de sua competência; 

V. recepcionar visitantes e convidados da Agência; 

VI. desempenhar outras atividades correlatas. 

Art.14º À Assessoria Técnica de Segurança e Proteção de Dados - DPO-ATI-PI 

compete: 

I. propor, gerir, acompanhar a implementação da política de segurança da 

informação no âmbito da ATI e dos contratos geridos pela mesma. 

II. aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e 

adotar providências; 

III. receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; 

IV. orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a 

serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e 

V. executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou 

estabelecidas em normas complementares. 

VI. apoiar os órgãos estaduais na implementação da LGPD 
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Art.15º À Assessoria Técnica compete:  

I. assessorar o Diretor Geral em sua representação política e social; 

II. assessorar as unidades, apresentando subsídios, analisando problemas, 

sugerindo e/ou aplicando soluções, indicando procedimentos, orientando 

tecnicamente e elaborando pareceres sobre matérias relativas à sua área de 

capacitação profissional ou atuação administrativa; 

III. propor ao superior imediato, medidas que possibilitem maior eficiência e 

aperfeiçoamento na execução das atividades da respectiva unidade; 

IV. exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas.  

Art.16º À Assessoria Jurídica compete:  

I. prestar os serviços de consultoria, apoio e assessoramento jurídico às 

diversas unidades da estrutura da ATI, especialmente à Presidência e aos 

demais Diretores quanto à tomada de decisão e assuntos diversos 

necessários ao funcionamento da ATI; 

II. apoiar e subsidiar a Procuradoria Geral do Estado - PGE na defesa e 

promoção dos interesses da ATI, em juízo e fora dele; 

III. elaborar e vistar os contratos, aditivos, convênios e instrumentos correlatos; 

proceder análise jurídica em processos administrativos ou procedimentos 

pertinentes às finalidades e competências da ATI, em vista ao controle da 

conformidade legal dos atos a serem praticados, submetendo à superior 

consideração do Presidente e/ou demais Diretores da Autarquia; 

IV. analisar previamente e vistar os termos de referência, editais licitatórios, 

minutas de: ata de registro de preços - ARP, instrução normativa - IN, 

instrução de serviço interno - ISI, de portarias e minutas de decretos; 

V. acompanhar a tramitação dos processos pertinentes a contratos, convênios, 

aditivos e correlatos junto à Procuradoria Geral do Estado - PGE; 

VI. definir e disseminar políticas e normas de serviços relativas à gestão de 

contratos; 

VII. planejar, gerir, coordenar, supervisionar, promover, acompanhar e controlar 

as atividades relacionadas à gestão de contratos; 
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VIII. manter atualizado o arquivo digital contendo informações dos contratos e 

convênios celebrados pela ATI; 

IX. e outras atividades correlatas, sempre observada a competência da PGE e 

das demais legislações vigentes; 

X. assessorar a Agência no tocante a orientação ao cumprimento das normas 

legais e regulamentares referentes às legislações no âmbito de competência 

da Agência; 

XI. analisar previamente, minutas de documentos e instrumentos jurídicos de 

interesse da Agência; 

XII. examinar e emitir parecer em processos administrativos no âmbito do Decreto 

de Execução Orçamentária, quando couber; emitir pareceres sobre assuntos 

que envolvam indagações técnicas jurídicas e examinar minutas de acordos, 

contratos, convênios e outros documentos, assessorando os diversos setores 

da Agência nas negociações que busquem a execução dos mesmos; 

XIII. auxiliar a Agência nas informações destinadas à Procuradoria-Geral do 

Estado; 

XIV. manter-se atualizada com a legislação específica da área, acompanhar  a 

evolução das iniciativas jurídicas e todo litígio que envolva a Agência; 

XV. zelar pelo cumprimento das disposições legais, regulamentares, e 

jurisprudenciais aplicáveis à empresa; 

XVI. emitir pareceres, assessorar e orientar o Presidente em questões jurídicas 

relacionadas à empresa; 

XVII. promover estudos quanto à adoção de medidas de natureza jurídica, em 

decorrência de norma legal ou de jurisprudência; 

XVIII. analisar, emitir pareceres e despachos em processos, editais, contratos, 

convênios, acordos, processos administrativos relacionados à administração 

de pessoal, administração financeira e processo de licitação, ou de dispensa 

ou inexigibilidade de licitação de iniciativa ou interesse da ATI; 

XIX. representar a agência perante qualquer Órgão da Administração Pública 

(direta e/ou indireta) ou Entidade de Direito Privado ou Órgão Judicial, de 

qualquer instância, para, com as cláusulas “ad judicia et extra”, propor 

XX. ações e/ou delas variar, transigir, oferecer defesa, direta ou indireta, tais como 

exceção de suspeição, impedimento ou incompetência, em qualquer 
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instância, interpor recursos judiciais, reconvir, protestar, interpelar, reclamar, 

requerer assistência do Ministério Público, observadas as competências da 

PGE; 

XXI. acompanhar o andamento das ações judiciais ou processos administrativos 

de interesse da empresa, inclusive em interface com escritórios externos, 

fiscalizando suas atividades; 

XXII. emitir relatórios, subsidiar de informações a diretoria e os Conselhos Fiscais e 

Administrativos, quando solicitado, quanto ao contingenciamento e riscos 

processuais; 

XXIII. elaborar, a pedido do Presidente, atos normativos de interesse da agência; 

XXIV. prestar orientação jurídica às demais unidades administrativas da empresa; 

XXV. emitir pareceres, assessorar e orientar o Conselho de Administração, quando 

solicitado, em questões jurídicas relacionadas à empresa, inclusive podendo 

se fazer presente nas reuniões do referido conselho; 

XXVI. Instrumentar processo para licitação, elaborando termo de referência em 

conjunto com a área técnica, demandante e administrativa. 

XXVII. executar outras atividades correlatas. 

Art.17º O Núcleo de Controle Interno apoiará a gestão e realizará a supervisão das 

atividades desenvolvidas no âmbito do primeiro componente, abrangendo o 

gerenciamento de riscos, a conformidade e verificação de qualidade, o controle 

financeiro e a orientação. 

I. exercer os controles no que tange a atividades institucionais ou administrativas, 

objetivando a observância a legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca 

da eficiência operacional; 

II. exercer o controle interno sobre o uso e guarda de bens públicos; 

III. exercer o controle sobre a execução dos contratos, convênios e instrumentos 

congêneres, bem como realizar Tomada de Contas Especial, quando 

determinado pela Controladoria-Geral do Estado; 

IV. comunicar à Controladoria-Geral do Estado sobre irregularidades ou 

ilegalidades de que tenha conhecimento; 
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V. contribuir com as funções de auditoria, corregedoria, ouvidoria e prevenção da 

corrupção, sempre que solicitado pela Controladoria-Geral do Estado; 

Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais – CONTRAG/GAC; 

VI. acompanhar a implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de 

controle interno e externo; 

VII. requerer as informações, processos e documentos necessários às ações de 

controle; e 

VIII. exercer as demais ações demandadas pela Controladoria-Geral do Estado, no 

âmbito de suas competências. 

Art.18º Compete ao Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação: 

I. atuar como agente disseminador da política e da cultura de informática na 

Administração Estadual, cumprindo as orientações emanadas da Diretoria; 

II. coordenar e apoiar os órgãos usuários, proporcionando-lhes consultoria, 

treinamento e acesso às bases de dados e ao desenvolvimento de aplicativos 

específicos; 

III. pesquisar, analisar e selecionar, juntamente com os órgãos usuários, softwares 

de apoio e aplicativos gerais necessários à Administração Pública; 

IV. apoiar a consolidação técnica e o desenvolvimento profissional do pessoal de 

informática e dos usuários com especialização nessa área; 

V. propor as metodologias, métodos e técnicas de análise, programação, 

manutenção e documentação de sistemas de informação; 

VI. elaborar e manter documentação para os sistemas em produção; 

VII. desenvolver, adaptar, integrar e/ou manter aplicativos de interesse geral da 

Administração Pública; 

VIII. executar as atividades centralizadas de desenvolvimento de sistemas de 

interesse e uso gerais, visando a atender às necessidades da Administração 

pública e à melhor utilização dos equipamentos e demais recursos informáticos 

disponíveis; 

IX. analisar, opinar e selecionar equipamentos de processamento de dados, 

propondo o dimensionamento da configuração do equipamento a ser instalado 

em cada local; 
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X. planejar, coordenar e executar as atividades relativas ao desenvolvimento do 

treinamento dos órgãos da Administração Pública que utilizam produtos e 

serviços de informática; 

XI. propor à Diretoria da Agência diretrizes para a área técnica, de forma articulada 

com as demais Diretorias; 

XII. elaborar, em consonância com a área competente, a proposta orçamentária 

anual da Diretoria, projetando a sua execução; 

XIII. identificar as necessidades de treinamento do pessoal diretamente 

subordinado à Diretoria; 

XIV. coordenar a execução das atividades de operações dos sistemas centralizados 

de processamento de dados; 

XV. executar as atividades centralizadas de digitação de dados, medindo e 

avaliando a produtividade do pessoal, software e equipamentos; 

XVI. estabelecer planos e programas para a área de produção, visando atingir 

padrões de qualidade e eficiência na execução dos serviços e utilização de 

equipamentos; 

XVII. executar a guarda e conservação de arquivos magnéticos dos serviços 

centralizados em produção; 

XVIII. promover a integração das informações armazenadas nos arquivos 

magnéticos, visando a alta eficiência na sua administração; 

XIX. desenvolver e implantar rotinas de segurança para os equipamentos e arquivos 

sob sua guarda; 

XX. controlar a entrada de documentação para digitação e criticar a mesma, 

segundo normas e instruções previamente estabelecidas; 

XXI. executar as atividades de suporte técnico relativas à pesquisa e análise de 

equipamentos e software básicos, geração e manutenção de sistemas 

operacionais, administração de bases de dados físicos e administração de 

comunicação de dados; 

XXII. fornecer a outras Diretorias as informações necessárias ao faturamento dos 

serviços executados pela Agência; 

XXIII. assegurar a regularidade de manutenção dos equipamentos acompanhando e 

fiscalizando os serviços executados; 

XXIV. exercer outras atividades que lhe forem cometidas pelo Diretor Geral 
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XXV. praticar os atos que, segundo este regulamento, devam ser praticados em 

conjunto com o Diretor Geral. 

Art.19º À Gerência de Infraestrutura e Serviços Compartilhados, unidade orgânica de 

execução e controle diretamente subordinada à Diretoria de Tecnologia da Informação 

e Comunicação, compete:  

I. coordenar e supervisionar as atividades do Data Center, compreendendo 

produção de serviços, manutenção de infraestrutura, gestão de demandas e 

capacidades de processamento e armazenamento; 

II. coordenar e supervisionar os processos de gestão e controle dos bens 

patrimoniais integrantes das infraestruturas técnicas da Agência; 

III. coordenar e supervisionar a configuração, operação e manutenção da rede 

multidigital; 

IV. coordenar e supervisionar os processos de segurança, certificação digital e 

chaves públicas; 

V. dar suporte e assessoramento ao Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. 

VI. apoiar teste e hospedagem de novos servidores de acordo com as normas de 

segurança e políticas de armazenamento da ATI; 

VII. gerenciar o uso e armazenamento dos dados dos setores; 

VIII. gerir a alta disponibilidade e escalabilidade dos recursos comuns em servidores 

de aplicação; 

IX. gerenciar ambientes culsterizados; 

X. gerenciar ambientes de aplicações; 

XI. apoiar documentação das configurações de sistemas; 

XII. apoiar realização de ajustes para melhorar a performance das aplicações e 

sistemas; 

XIII. apoiar a instalação, configuração e manutenção de hardwares e softwares da 

infraestrutura computacional; 

XIV. apoio nos serviços de Webmail do Governo; 

XV. gerenciar o acesso físico ao data center. 

XVI. acompanhar as manutenções corretivas e preventivas; 
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XVII. acompanhar as atividades relativas aos serviços compartilhados e 

infraestrutura corporativa de tecnologia da informação do Poder Executivo 

Estadual, incluindo ainda a operacionalização e o suporte técnico 

especializado; 

XVIII. disseminar políticas e normas, e analisar aquisições de equipamentos, serviços 

e ambiente de processamento e armazenamento de dados e ativos de 

segurança em datacenter para o Poder Executivo Estadual; 

XIX. gerenciar a disponibilização de infraestrutura e ambiente seguro e disponível 

para a hospedagem de equipamentos de computação, de serviços eletrônicos, 

sistemas aplicativos, bancos de dados, páginas e portais de internet e 

armazenagem de dados do Poder Executivo Estadual; 

XX. realizar a gestão e o monitoramento da disponibilidade das aplicações e 

serviços hospedados e da infraestrutura corporativa de tecnologia da 

informação do Poder Executivo Estadual; 

XXI. e outras atividades correlatas; 

Art.20º  À Coordenação de Sistemas da Informação compete: 

I. coordenar o desenvolvimento; 

II. dirigir as atividades da Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Gerência 

de Sistemas de Gestão; 

III. elaborar as políticas e programas relativos aos Sistemas de Informação; 

IV. implementar e acompanhar projetos e atividades voltadas para o 

desenvolvimento, normatização e padronização dos sistemas; 

V. estabelecer diretrizes para contratação, desenvolvimento e utilização de 

plataformas “inteligentes”, digitais nos diversos órgãos da administração 

pública; 

VI. coordenar as atividades de diagnóstico, prospecção e difusão de novas 

soluções relacionadas à Sistemas de Informação; 

VII. propor, incentivar e viabilizar a implantação de soluções de governo eletrônico; 

VIII. viabilizar a integração e a compatibilidade de dados e aplicações, visando 

disponibilizar informações com qualidade para subsidiar a tomada de decisões 

estratégicas; 
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IX. desenvolver, adaptar, integrar e/ou manter aplicativos de interesse geral da 

Administração Pública; 

X. executar as atividades centralizadas de desenvolvimento de sistemas de 

interesse e uso gerais, visando a atender às necessidades da Administração 

pública e à melhor utilização dos equipamentos e demais recursos informáticos 

disponíveis; 

Art.21º À Coordenação de Sistemas Legados compete: 

I. coordenar a gestão e manutenção da arquitetura de dados 

II. manter e avaliar os sistemas de informação, oferecendo subsídios para o seu 

contínuo aprimoramento e compatibilização com as necessidades nos diversos 

órgãos da administração pública 

III. estabelecer e aplicar critérios para elencar os sistemas legados da 

organização; 

IV. levantar e manter documentação; 

V. controlar atualizações sistêmicas, analisando a vulnerabilidade quanto a bugs 

e ameaças virtuais. 

VI. verificar se a tecnologia contida nas soluções está obsoletas e propor 

alternativas; 

VII. mitigar os riscos da falta de colaboradores capacitados que saibam operar e 

realizar manutenções. 

VIII. definir rotinas de migração dos dados contidos em infra legada para infra atual 

contendo: Extração, transformação, limpeza e validação; 

IX. definir política para mitigar os impactos causados por esses sistemas caso os 

mesmos deixem de operar; 

X. propor e aplicar ações de prevenção com apoio das áreas.   

Art.22º À Coordenação de Bancos de Dados compete: 

I. estabelecer critérios de auditoria junto a Superintendência de Infraestrutura e 

Serviços e a Presidência da ATI; 

II. definir técnicas de auditoria que serão utilizadas; 
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III. gerenciar as atividades de auditoria em bancos de dados, de administração de 

banco de dados e de arquitetura de banco de dados; 

IV. configurar e manter a disponibilidade dos bancos de dados; 

V. propor soluções inovadoras em sistemas gerenciadores de bancos de dados; 

VI. realizar procedimentos de ajustes de desempenho de bancos de dados, com a 

finalidade de reduzir o tempo de acesso às informações neles contidas; 

VII. definir e adotar padrões, metodologias e documentação dos procedimentos do 

DBA; 

VIII. implantar e administrar políticas de segurança para garantir a integridade da 

informação e a disponibilidade do banco de dados; 

IX. disponibilizar o acesso aos bancos de dados, aos diferentes tipos de usuários 

com seus respectivos privilégios, concedendo as permissões solicitadas 

obedecendo aos critérios da política de segurança de banco de dados; 

X. monitorar o banco de dados a fim de garantir que as políticas estabelecidas 

estão sendo efetivas; 

XI. identificar e documentar as situações de risco, os problemas que foram 

identificados e apresentar planos de ação corretiva aos seus superiores; 

XII. criar, analisar, validar e manter base de conhecimento de todas as ferramentas 

utilizadas no setor; 

XIII. criar, configurar e manter ambientes de banco de dados; 

XIV. configurar e manter a disponibilidade dos bancos de dados; 

XV. realizar periodicamente procedimentos de ajustes de desempenho de bancos 

de dados; 

XVI. avaliar, especificar e instalar softwares para a administração de banco de 

dados; 

XVII. analisar as solicitações para executar a criação e manutenção de tabelas nos 

bancos de dados; 

XVIII. propor, se necessário, otimização nos códigos para melhorias de desempenho; 

XIX. avaliar o dimensionamento do servidor de banco de dados e propor à diretoria 

as possíveis melhorias; 

XX. implantar e administrar políticas de backup e restauração dos bancos de dados;  

Art.23º À Coordenação de Redes e Segurança da Informação compete: 
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I. planejar, gerir, coordenar, supervisionar, promover e acompanhar as atividades 

relativas aos serviços e infraestrutura da rede corporativa de comunicação 

digital e conectividade do Poder Executivo Estadual, planejar, gerir e 

operacionalizar o núcleo compartilhado de serviços de suporte de TI setorial, 

provendo serviços de suporte técnico para órgãos e secretarias que não 

dispõem de Núcleo Setorial de Informática estruturado; 

II. definir e disseminar políticas e normas, bem como analisar aquisições e 

contratações relativas a serviços relacionados a projeto, instalação, 

manutenção, operacionalização, gerência e segurança de redes de 

comunicação e conectividade do Poder Executivo Estadual; 

III. prospectar tecnologias e soluções para o desenvolvimento das atividades da 

competência da gerência, relativas aos serviços e infraestrutura de 

comunicação digital e conectividade, no âmbito do Poder Executivo Estadual; 

e desenvolver outras atividades correlatas; 

IV. assegurar a disponibilidade de recursos de conectividade para a operação, 

integração das plataformas e interoperabilidade das aplicações do governo; 

V. planejar, implementar, configurar, controlar  e manter a estrutura tecnológica e 

operacional da rede de dados; 

VI. gerenciar e administrar os serviços e os recursos tecnológicos, de infraestrutura 

física e lógica da rede de dados; 

VII. gerenciar o uso da capacidade da rede de dados; 

VIII. acompanhar e avaliar estatísticas de utilização e desempenho da rede de 

dados; 

IX. acompanhar e avaliar estatísticas de uso da WEB; 

X. executar atendimento a incidentes com links de comunicação e Internet; 

XI. criação e alteração de acessos dos usuários a rede; 

XII. alteração e criação de serviços de DNS do Governo; 

XIII. administração de serviços de perfil de acesso de usuários; 

XIV. Instalação de aparelhos IPs; 

XV. administração e gerenciamento dos Firewalls; 

XVI. configurar e gerir a solução AntiSpam e antivírus instalados nos servidores da 

ATI; 

XVII. configurar roteadores e Switchs; 
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XVIII. configurar serviços transversais de rede; 

XIX. administração de serviços de roteamento; 

XX. gestão de políticas de monitoramento de ativos; 

XXI. manutenção e suporte a ferramentas de monitoramento de ativos; 

XXII. monitoramento de performance e disponibilidade de ativos; 

XXIII. acompanhar o cumprimento das normas e diretrizes de segurança da 

informação; 

XXIV. registrar e disponibilizar, às áreas competentes, os registros de acessos e 

ocorrências relacionadas à segurança de informações; 

XXV. propor e acompanhar, junto às áreas executoras, medidas e contramedidas 

para correção de problemas causados por falhas de segurança; 

XXVI. reportar todas as avaliações, decisões e propostas diretamente ao superior; 

XXVII. realizar análise de riscos; 

XXVIII. analisar e elaborar relatórios gerenciais sobre a avaliação do Nível de 

Segurança das áreas de risco; 

XXIX. realizar a monitoração ativa, com foco em segurança, do ambiente 

computacional; 

XXX. coordenar e supervisionar os processos de segurança, certificação digital e 

chaves públicas; 

XXXI. desenvolver, implementar, manter e exercitar, junto com as áreas apropriadas, 

o plano de continuidade que vise garantir as operações em casos de desastres 

e indisponibilidade dos sistemas de informação e submeter para avaliação do 

Comitê de Segurança; 

XXXII. operacionalizar e manter um grupo de tratamento de incidentes; 

XXXIII. ajudar a identificar o tipo de problema e propor controles para minimização dos 

riscos; 

XXXIV. propor, revisar procedimentos para classificação das informações; 

Art.24º À Gerência de Relacionamento do Governo Digital, unidade orgânica de 

execução e controle diretamente subordinada à Diretoria de Tecnologia da Informação 

e Comunicação, compete: 
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I. apoiar e articular junto aos diversos órgãos e entidades da Administração 

Pública Estadual, especialmente através dos Núcleos Setoriais de Informática 

– NSIs, as atividades para o desenvolvimento, implantação, apoio à operação 

e suporte ao SEI-PI, Piauí Conectado e ao funcionamento do Governo Digital; 

II. coordenar e supervisionar as atividades de prospecção, disseminação e 

suporte tecnológico de TIC às estruturas técnicas e usuárias do Governo 

Digital; 

III. coordenar as demandas e necessidades dos NSIs para o uso e disseminação 

da TIC e do Governo Digital no âmbito dos órgãos e entidades do Governo do 

Estado, promovendo suporte e consultoria na negociação dos termos e 

condições para seu atendimento e no desenvolvimento dos serviços e apoio 

contratados com a ATI; 

IV. acompanhar o dimensionamento de capacidade e as disponibilidades de 

recursos tecnológicos, físicos e humanos do Governo Digital; 

V. acompanhar e avaliar o nível de desempenho dos recursos tecnológicos de 

TIC; 

VI. dimensionar junto aos NSIs as necessidades de recursos humanos para a 

gestão, operação e suporte das atividades do Governo Digital; 

VII. gerenciar o apoio técnico de TIC nos órgãos e entidades do Governo Estadual; 

VIII. acompanhar os níveis de serviço e de satisfação dos usuários do Governo 

Digital e dos serviços da ATI, promovendo ações para correção e melhoria 

contínua; 

IX. coordenar o processo de certificação dos NSIs; 

X. dar suporte e assessoramento ao Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação; 

Art.25º À Coordenação de Gestão do Governo Digital compete: 

I. coordenar o planejamento, desenvolvimento, implantação e funcionamento do 

Governo Digital; 

II. coordenar e supervisionar a operação, implantação e manutenção dos 

sistemas corporativos, administração e produção dos serviços públicos; 
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III. coordenar e supervisionar as atividades de prospecção, disseminação e 

suporte tecnológico de TIC às estruturas técnicas e usuárias do Governo 

Digital; 

IV. coordenar o planejamento da infraestrutura de informática e comunicação 

requerida para a operação do Governo Digital; 

V. desenvolver, implantar e coordenar a gestão de conhecimento técnico 

relacionado com o modelo, organização e gestão do Governo Digital; 

VI. dar suporte e assessoramento ao gerente de relacionamento de Governo 

Digital;  

Art.26º À Coordenação de Núcleos Setoriais de Informática compete: 

I. planejar, gerir, coordenar, supervisionar, promover e acompanhar as atividades 

relativas à governança e melhoria da gestão da tecnologia da informação nos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual; 

II. coordenar, apoiar e articular, junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Estadual, as atividades de planejamento, desenvolvimento, implantação e 

certificação do funcionamento dos Núcleos Setoriais de Informática - NSIs, 

realizando a implementação e evolução de sistemas corporativos, fomentando 

as melhores práticas; 

III. coordenar o dimensionamento das necessidades e a distribuição de recursos 

humanos do quadro técnico da ATI para a gestão, operação e suporte das 

atividades dos Núcleos Setoriais de Informática - NSIs; 

IV. prestar serviços de consultoria em gestão de tecnologia da informação aos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual; 

V. auxiliar as gerências técnicas na análise e emissão de parecer conclusivo sobre 

aquisições de recursos de tecnologia da informação para o Poder Executivo 

Estadual, de acordo com as diretrizes do Governo e os padrões estabelecidos 

VI. coordenar a comunidade de gestores de tecnologia da informação dos órgãos 

parceiros da ATI; 

VII. fomentar e acompanhar as demais comunidades e subcomunidades (gestores 

estratégicos, técnicos e usuários); 

VIII. e desenvolver outras atividades correlatas. 
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Art.27º À Coordenação de Atendimento ao Usuário compete: 

I. gerenciar as atividades da Central de Chamados, do atendimento de campo, 

do atendimento remoto e controle de Nível de Serviços SLA; 

II. suprir as necessidades de clientes e dar suporte às operações da agência; 

III. planejar e orientar atividades de equipes de atendimento ao cliente; 

IV. desenvolver procedimentos, estabelecendo normas e administrando atividades 

para garantir o acompanhamento eficiente de remessas e entrega de produtos 

aos usuários; 

V. dar respostas eficaz a solicitações, problemas e necessidades especiais do 

usuário; 

VI. propor e negociar planos de ação; 

VII. impulsionar resultados para a melhoria do atendimento; 

VIII. desenvolver processos para identificar problemas do cliente e resolvê-los 

rapidamente; 

IX. coordenar a performance operacional do atendimento; 

X. definir e implementar estratégias, processos, sistemas e ferramentas de 

relacionamento e atendimento aos usuários; 

XI. definir e acompanhar as normas de desempenho e desenvolvimento de 

atendimento ao usuário; 

XII. realizar a gestão das demandas de serviços dirigidas à ATI, tanto de usuários 

como de qualquer parte interessada, avaliando os resultados do atendimento, 

aferindo a qualidade e elaborando relatórios gerenciais; 

XIII. executar outras atividades correlatas; 

Art.28º Compete ao Diretor de Gestão Estratégica e Operacional: 

I. responsável pelo planejamento e gestão estratégica da ATI; 

II. desenvolver, acompanhar e manter atualizado planejamento estratégico da 

Agência;  

III. propor à Diretoria planos de ação estratégica, em consonância com os 

objetivos da Agência; 

IV. propor à Diretoria diretrizes para a área de Administração e Finanças da 

Agência, de forma articulada com as demais Diretorias; 
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V. planejar, coordenar e executar as atividades relativas à Administração de 

recursos humanos no que se refere ao recrutamento, seleção e 

desenvolvimento de pessoal; 

VI. administrar os serviços de apoio, de manutenção e gráficos necessários ao 

desempenho das atividades da Agência, ressalvada, quanto à manutenção de 

equipamentos, a competência do Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação; 

VII. exercer a administração e o controle das atividades de digitalização; 

VIII. identificar as necessidades de treinamento do pessoal subordinado 

diretamente à sua Diretoria; 

IX. promover, junto aos órgãos da Administração Pública e a entidades da área 

privada, a obtenção de recursos para implementação das atividades da 

Agência; 

X. cuidar junto aos órgãos da Administração Pública e às entidades do setor 

privado, de acordos, parcerias, convênios e contratos para prestação de 

serviços da Agência; 

XI. propor à Diretoria da Agência os preços dos serviços e as taxas ou preços 

públicos a serem cobrados a título de prestação de serviços, de acordo com a 

política geral da Agência; 

XII. executar as deliberações da Diretoria na área de sua atribuição; 

XIII. exercer outras atividades que lhe forem cometidas pelo Diretor Geral; 

XIV. praticar os atos que, segundo este regulamento, devam ser praticados por ele 

em conjunto com o Diretor Geral. 

Art.29º À Gerência de Gestão Estratégica, unidade orgânica de execução e controle 

diretamente subordinada à Diretoria de Gestão Estratégica, compete: 

I. apoiar o desenvolvimento dos processos de planejamento e controle 

estratégico e operacional da ATI; 

II. acompanhar e avaliar os indicadores de gestão e desempenho dos níveis de 

serviço da ATI; 
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III. acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - PDTI em conjunto com a comissão previamente 

nomeada em portaria.  

IV. coordenar os programas de desenvolvimento organizacional e institucional da 

ATI; 

V. apoiar as atividades de articulação institucional da ATI; 

VI. assessorar a Diretoria Geral e demais órgãos da ATI no desenvolvimento e 

execução das atividades de comunicação social, inclusive o relacionamento 

com a imprensa; 

VII. analisar e vistar previamente os contratos, convênios, instrumentos correlatos 

e editais. 

VIII. planejar, dirigir, supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades 

relacionadas ao planejamento estratégico e tático, à gestão e o 

desenvolvimento das pessoas, à gestão das atividades administrativas, 

financeiras e orçamentárias, à regulamentação e normatização do 

funcionamento da ATI, ao aprimoramento das atividades e a melhoria dos 

processos de trabalho no âmbito da ATI, à proposição de políticas e normas 

relativas a todas as atividades de sua competência e ao atendimento das 

demandas dos órgãos de controle externo; 

IX. gerenciar e prover atendimento e suporte em conformidade com a legislação 

da Transparência; 

X. e desenvolver outras atividades correlatas; 

Art.30º À Coordenação de Acompanhamento e Gestão da Qualidade compete: 

I. supervisionar as atividades de planejamento, desenvolvimento institucional e 

suporte aos serviços prestados pela ATI apoiar a direção da ATI na negociação, 

formalização e acompanhamento dos serviços prestados pela ATI  

II. subsidiar a Diretoria de Gestão Estratégica na melhoria e gestão continuada de 

processos, assim como a sua correta execução. 

Art.31º À Autoridade de Registro compete: 

I. identificar e cadastrar usuários na presença destes ou por vídeo conferência; 
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II. solicitar contratação de AC (Autoridade Certificadora); 

III. aprovar solicitações de certificados junto às AC (Autoridade Certificadora); 

IV. apresentar os critérios para seleção de pessoal para trabalhar como agente de 

registro; 

V. manter registros de suas operações; 

VI. solicitar contratação de auditoria operacional anual; 

VII. e desenvolver outras atividades correlatas; 

Art.32º Compete ao Diretor Administrativo Financeiro: 

I. propor à Diretoria diretrizes para a área de Administração e Finanças da 

Agência, de forma articulada com as demais Diretorias; 

II. planejar, coordenar e executar as atividades relativas à Administração de 

recursos humanos no que se refere ao recrutamento, seleção e 

desenvolvimento pessoal; 

III. planejar, coordenar e executar as atividades relativas à Administração de 

material e patrimônio, no que se refere à guarda e controle dos bens móveis; 

IV. administrar os serviços de apoio, de manutenção e gráficos necessários ao 

desempenho das atividades da Agência, ressalvada, quanto à manutenção de 

equipamentos, a competência do Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação; 

V. planejar, coordenar e executar as atividades relativas à Administração 

Financeira no que se refere à execução, escrituração dos atos e fatos da gestão 

econômica e financeira da Agência e à prestação de contas. 

VI. planejar, coordenar e executar as atividades relativas ao planejamento dos 

recursos financeiros da Agência; 

VII. monitorar a organização e atualização das pastas de processos e demais 

documentos relativos à Diretoria Administrativo-Financeira; 

VIII. elaborar relatórios e controles referentes ao faturamento e à movimentação 

financeira dos recursos oriundos da prestação de serviços; 

IX. acompanhar e controlar a conservação de veículos, a manutenção predial, os 

contratos de asseio, conservação e terceirização de mão de obra; 

X. proceder à movimentação contábil e financeira; 
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Art.33º À Coordenação de Administração Geral compete: 

I. gerir as atividades administrativas no âmbito da ATI, provendo o suporte 

necessário ao funcionamento da Agência; 

II. prover os órgãos da ATI dos equipamentos e serviços de apoio necessários; 

III. coordenar as atividades de segurança física e patrimonial, manutenção, 

limpeza e conservação, transportes, comunicação, documentação, biblioteca e 

outros serviços auxiliares; 

IV. gerir os bens patrimoniais, registrando-os, controlando-os e propondo e 

executando suas alienações quando autorizado; 

V. promover a articulação da ATI com a Secretaria de Administração do Estado 

junto aos sistemas de compras eletrônicas e centralizadas do Governo do 

Estado, relativamente à aquisição de produtos e serviços administrativos; 

VI. coordenar as atividades de compras de bens e serviços, instrumentalizando os 

processos de licitação e encaminhando-os à Comissão Permanente de 

Licitação – CPL; 

VII. apoiar a CPL na condução dos processos licitatórios; 

VIII. gerir e controlar a guarda e arquivo dos documentos a serem preservados; 

IX. desempenhar outras atividades correlatas. 

X. executar as atividades administrativas referentes à logística, material, 

patrimônio, segurança, documentos e transporte; 

XI. analisar o estoque e subsidiar a programação das aquisições e distribuições de 

materiais; 

XII. acompanhar a execução da programação de aquisições,recebendo, 

conferindo, armazenando e avaliando os produtos, a fim de assegurar a 

conformidade, a qualidade e a atualização dos controles; 

XIII. executar tombamentos de bens; 

Art.34º À Coordenação de Finanças e Orçamento compete: 

I. gerir as atividades de suporte e provisão dos meios administrativos e 

financeiros necessários ao funcionamento da ATI, compreendendo a gestão e 

controle orçamentário, contábil, financeiro e patrimonial; 

II. controlar as entradas e saídas nas contas caixa e bancos; 
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III. efetuar os pagamentos e recebimentos em geral; 

IV. verificar saldos efetuando aplicações e resgates diários; 

V. conciliar contas e extratos bancários; 

VI. controlar os avisos de créditos; 

VII. emitir notas de empenho, boletins de caixa, acompanhando a sua tramitação 

junto à Diretoria; 

VIII. efetuar depósitos, analisando as documentações apresentadas; 

IX. quitar, solicitando recibos ou comprovantes comprobatórios de transações 

efetuadas para a Agência; 

X. desmembrar documentos enviando às áreas competentes; 

XI. efetuar e controlar as retiradas de numerários para movimentação do Fundo de 

Caixa; 

XII. responsabilizar-se pela guarda de numerários, títulos e documentos existentes 

no caixa; 

XIII. desempenhar outras atividades correlatas. 

Art.35º À Coordenação de Contratos e Convênios compete: 

I. dirigir as atividades da Gerência de Fiscalização de Contratos 

II. definir e disseminar políticas e normas relativas à Gestão de Contratos; 

III. planejar, gerir, coordenar, supervisionar, promover, acompanhar e controlar as 

atividades relacionadas à gestão de contatos; 

IV. gerenciar as atividades de monitoramento de contratos, vistoria de aquisições 

de TI, controle de fornecedores materiais e serviços; 

V. elaborar minuta de designação do Gestor e Fiscal de contrato; 

VI. encaminhar para publicação, a portaria do Gestor e Fiscal de Contrato da ATI; 

VII. possuir cópia digital do Contrato, Edital de Licitação, seus anexos e a proposta 

vencedora; 

VIII. encaminhar ao Gestor e Fiscal designados do Contrato da ATI a documentação 

relativa ao processo, para que eles tenham pleno conhecimento dos termos 

contratuais que fiscalizarão; 

IX. acompanhar o  processo de designação do Fiscal do Contrato da ATI; 

Art.36º À Coordenação de Gestão de Pessoas compete: 



 

 

 

33 

 

33 

 

Regimento Interno ATI/PI 

I. orientar e dar suporte às unidades da ATI em matéria de gestão do capital 

humano; 

II. coordenar as atividades de apontamento dos registros funcionais do pessoal, 

controle de frequência, cálculo e pagamento de salários e direitos e 

fornecimento de informações; 

III. gerir os riscos das relações trabalhistas; atuar proativamente nas relações com 

entidades, órgãos e associações de classes; 

IV. estruturar e gerir o quadro de pessoal, desenvolvendo e mantendo atualizados 

planos de cargos, carreiras e remuneração; 

V. planejar e coordenar as atividades de procura de pessoal, contratação e 

entrada em serviço; 

VI. planejar e coordenar os programas de avaliação e de desenvolvimento e 

capacitação dos recursos humanos; 

VII. planejar e coordenar programas de qualidade de vida dos empregados, 

incluindo a política social da Agência e as atividades de medicina e segurança 

do trabalho; 

VIII. articular a ATI com a política, diretrizes e programas de gestão de pessoal do 

Governo Estadual; 

IX. levantar anualmente as necessidades de treinamento de todas as áreas da 

Agência; 

X. subsidiar a Diretoria no planejamento estratégico de sua área; 

XI. desempenhar outras atividades correlatas. 

Art.37º Ao Protocolo Geral compete: 

I. receber, autuar, registrar, distribuir, arquivar e expedir documentos, 

correspondências e processos, no âmbito da agência, em observância aos 

princípios da administração pública; 

II. controlar o recebimento e expedição de documentos, correspondências e 

processos por meio de malote, correios ou em mãos; 

III. encaminhar diretamente ao destinatário a correspondência de caráter particular 

recebida; 
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IV. garantir a segurança dos processos, documentos e correspondências que se 

encontram no setor, assim como do arquivo geral; 

V. observar princípios éticos dispensados aos documentos, mantendo absoluta 

discrição com relação às informações neles contidas. 

VI. dispensar adequado tratamento físico aos documentos, preservando as 

informações ao apor elementos, como carimbos, etiquetas, dentre outros; 

VII. tramitar com celeridade a correspondência, documento e processo 

caracterizados como urgente; 

VIII. emitir os Termos de desentranhamento de peças; desmembramento; 

desapensação; encerramento; abertura de volume subsequente; juntada de 

folha ou peça; retirada de folha ou peça; juntada por anexação; juntada por 

apensação; de ressalva; dentre outros, observando as normas legais; 

IX. operar o sistema de protocolo, realizando os procedimentos necessários; 

X. prestar informações sobre o trâmite de processos; 

XI. arquivar, desarquivar e controlar os documentos constantes do arquivo geral; 

XII. manter atualizados os relatórios gerenciais da área de competência; e 

XIII. desempenhar outras atribuições correlatas à área que lhe forem atribuídas pela 

chefia imediata ou superior. 
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CAPÍTULO VI 

DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA 

Art.38º Constituem patrimônio da ATI: 

I. os bens, direitos e valores que, a qualquer título, Ihe sejam adjudicados ou 

transferidos; 

II. saldo dos exercícios financeiros, transferidos para sua conta patrimonial; 

III. o que vier a ser constituído, na forma legal; 

IV. o atual acervo da Empresa de Informática e Processamento de Dados do 

Estado do Piauí — PRODEPI, necessário ao desempenho de suas atribuições, 

a ser definido por regulamento. 

§1º Em caso de extinção da ATI seus bens reverterão ao patrimônio do Estado do 

Piauí, salvo disposição em contrário expressa em Lei. 

Art.39º Constituem receitas da ATI: 

I. recursos provenientes de dotações orçamentárias; 

II. rendas patrimoniais e as provenientes dos seus serviços, bens e atividades; 

III. doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza 

realizada por entidade não regulada; 

IV. transferência de recursos consignados nos orçamentos da União, do Estado 

e dos Municípios; 

V. rendas patrimoniais provenientes de juros e dividendos; 

VI. recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com 

órgãos de direito público ou entidades privadas, nacionais, estrangeiras e 

internacionais; 

VII. quaisquer outras receitas não especificadas neste artigo. 
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CAPÍTULO VII 

DOS RELACIONAMENTOS 

Art. 40º A subordinação hierárquica das unidades orgânicas define-se por sua posição 

na estrutura administrativa da Agência e no enunciado de suas competências.  

Art. 41º As unidades se relacionam:  

I. entre si, na conformidade dos vínculos hierárquicos e funcionais expressos na 

estrutura e no enunciado de suas competências;  

II. entre si, os órgãos e as entidades do Estado, em conformidade com as 

definições e as orientações dos sistemas a que estão subordinadas;  

III. entre si, os órgãos e as entidades externos ao Estado, na pertinência dos 

assuntos de interesse da Agência. 
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CAPÍTULO IX 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 42º Considerando a natureza dos serviços prestados pela ATI, o horário de 

funcionamento da Agência será compreendido das 07h às 13h, de segundas a sextas-

feiras.  

§1º As frequências serão atestadas pelos chefes imediatos, ratificados pelas chefias 

imediatas; 

§2º Os servidores poderão ser convocados para jornada complementar sempre que 

houver interesse da Administração Pública.  

§3º O atendimento ao público será realizado das 7h às 13h, de segundas a sextas-

feiras. 
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CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.43º A programação e a execução das atividades compreendidas nas funções 

exercidas pela Agência observarão as normas técnicas e administrativas, a legislação 

orçamentária e financeira e de controle interno.  

Art.44º Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento 

Interno serão resolvidos pelo (a) titular da Agência.  

Art.45º Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
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