ANEXO 1
VOLTAR

1) Termo de Abertura de Projeto

(NB CBMDF/EMG/SUPLE - 00053-00065261/2020-66)
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

O COMANDANTE-GERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7°, incisos II, III, VI e VII, do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que
regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF e em atenção ao item 4.2.5 referente a
aprovação e publicação do Termo de Abertura do Projeto constante do Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF: Metodologia aplicada aprovado por
meio da portaria nº 11, de 12 de setembro de 2018, publicada no Boletim Geral nº 176, de 14 de setembro de 2018, resolve aprovar o Termo de Abertura do
Projeto "Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD", o qual faz parte dos Projetos Estratégicos para o ano de 2020 relacionados à
execução do PLANES 2017-2024.
Organização
BombeiroMilitar
responsável:

ESTADO-MAIOR-GERAL - EMG

Responsável
por aprovar:

Comandante Geral do CBMDF - Cel. QOBM/Comb. LISANDRO PAIXÃO DOS SANTOS

Gerente do
projeto:

Tenente Coronel QOBM/Comb RRm Walter Fernandes

Patrocinador: Comandante Geral do CBMDF - Cel. QOBM/Comb. LISANDRO PAIXÃO DOS SANTOS

Justificativa:

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal tem a necessidade de recuperar, tratar e difundir informações contextualizadas a nível
social e econômico, gerando dessa forma uma vantagem prévia organizacional e mitigação de deficiências em seus fluxos de atendimento,
gestão de recursos e informações.
Essa complexidade quase que diária por parte dos administradores e gestores, demonstram a necessidade de implementar sistemas de
gestão de dados, informações e conhecimentos com intuito de aumentar e melhorar a sinergia entre os membros da instituição que se
utilizam dessa informação/conhecimento e a sociedade.
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O presente projeto encontra alinhamento com o PLANES 2017-2024, por meio da iniciativa 1.4 "Mapear e melhorar os processos finalísticos,
bem como atualizar os indicadores de desempenho, pois dá suporte à atualização dos indicadores de desempenho.
A implementação do relatório padronizado de ocorrências operacionais possibilitará a categorização adequada dos serviços prestados
facilitando os estudos estatísticos sobre o quantitativo de atendimentos das diversas especialidades operacionais do CBMDF,
aumentando a credibilidade das informações decorrentes de dados das ocorrências prestadas.
Objetivo:

Implementação do Relatório de Ocorrências Operacionais padronizados pelo CBMDF até o final de dezembro de 2020. Visando a maior
qualidade possível, das informações coletadas no local da ocorrência.

Implementação do Relatório de Ocorrências Operacionais do CBMDF com campos que possibilitem a inserção de dados fidedignos dos
atendimentos.
Declaração de
Deve ser capaz de gerar insumos para o mapeamento e a categorização eficiente dos diversos serviços prestados, pelo CBMDF, à
Escopo:
sociedade.
O nível de detalhamento deverá ser suficiente para melhorar a confiabilidade dos dados decorrentes dos atendimentos da corporação.
Não escopo:

Geração de análise dos dados coletados, gráficos e estatísticas.
Não haverá a criação de aplicativo móvel
Não haverá módulos de Georreferenciamento

Tempo
estimado:

281 dias a contar do dia 09 de março de 2020. Entrega prevista para o dia 31 de dezembro de 2020.

Custos
estimado e
fonte de
recurso:

Para a execução desse projeto não haverá a utilização de recursos financeiros, pois toda a estrutura lógica e física, assim como os ativos
de rede e TI já encontram-se consolidados e disponibilizados para o desenvolvimento.

Premissas:

Aplicabilidade à todas as ocorrências operacionais atendidas pelo CBMDF;
Disponibilidade de pessoal capacitado e habilitado para o desenvolvimento do projeto;
O prazo será suficiente para a execução do projeto;
Acesso ao sistema da Secretaria de Segurança Pública do DF para o uso de dados das ocorrências;
Existência de possibilidade de customização do sistema, podendo haver a necessidade de custos adicionais.

Restrições:

O tamanho e o formato do formulário limitam a quantidade de dados a serem inseridos no formulário;
A linguagem utilizada no formulário deve ser clara, objetiva e inteligível por todos os militares do CBMDF;
O tempo disponível para preenchimento no atendimento, apesar de variável, limita a quantidade de campos a serem estabelecidos no
formulário.

Riscos
previamente
identificados:

Número de pontos de integração (SGO/FENIX, SEIOP, ESCALADOR, GCORP e outros)
Mudanças Requisitos
Infraestrutura de Integração Inadequada
Prazos impossíveis
Rotatividade de pessoal
Gestão Inadequada de Procedimentos de Mudança
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Novos Processos de Negócios
Nova infraestrutura de integração
Infraestrutura: Pessoal e equipamentos de infraestrutura da DITIC, para sustentação de ambiente.
Observações:

Grupo de
entregas,
prazos e
custo:

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descrição
Análise do Sistema de Relatórios
Modelagem de Dados (Física)
Desenvolvimento do Softwere
Planejamento de Implantação
Preparação de Ambientes (Teste e Produção)
Implantação do Softwere
Validação de Ambientes
Liberação de Ambiente de TESTE
Expansão da Implantação
Fechar Ambiente de Teste
Migração de Dados Para Produção
Geração de Relatórios

Partes
Interessadas
e fatores
externos:

COMOP
EMG
DINVI
DITIC
COCB
OBMs

Equipe do
projeto:

Tenente Coronel RRm WALTER FERNANDES
Tenente Coronel QOBM/Comb JEAN
Major QOBM/Comp CÉZAR
Capitão QOBM/Comp FONTENELLE
Terceiro Sargento THÁLITA
Subtenente RRm KEBLER
Segundo Sargento RRm HENRIQUE
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Prazo (dias)
30
18
126
5
6
21
11
29
25
1
1
8
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