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RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO DO CGTIC nº 001/2020

O Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC, criado pelo Decreto nº
52.616/2015, tem como objetivo definir as estratégias, as diretrizes e as orientações quanto à aplicação da política de TIC-RS e
o estabelecimento de padrões de governança e padrões técnicos.

Na busca de avançar na ressignificação da relação do Estado com o cidadão, simplificando a prestação de
serviços e colocar o governo na palma da mão dos cidadãos, o Governo do Estado aderiu a Rede Nacional de Governo Digital -
Rede Gov.BR. Esta Rede visa impulsionar a transformação digital no Estado brasileiro com integração, coordenação e
monitoramento de iniciativas para um Governo 100% Digital, através da utilização de plataforma digital para centralizar serviços
ofertados, autenticar de forma unificada os usuários, compartilhar e analisar dados e informações e facilitar a integração entre
sistemas.

Nesse sentido, o Comitê, no que se refere a todo novo serviço digital que vier a ser disponibilizado, estabelece o
que segue:

a) o serviço deverá ser disponibilizado no site do RS|:Digital

b) o serviço deve possuir interface responsiva (acessível em diferentes tamanhos de telas e suporte a touch
screen) e disponível na plataforma única digital, sendo possível a forma de APP (publicado nas lojas) para os casos em que
seja necessário seu uso off-line ou com recursos de hardware do dispositivo.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2020.
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