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Introdução  

Este relatório tem como objetivo realizar a avaliação intermediária do período de janeiro a junho de 
2021, referente à execução do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP 
(Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019. 

Indicadores gerais 
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Ações concluídas  

Lista das ações concluídas no período de janeiro a junho de 2021. 

 

ID CATEGORIA AÇÃO 

A-001 Governança Construir e aprovar o PDTI na Câmara Municipal 

A-007 Governança 
Implantar repositório centralizado de códigos-fonte e esteira de 
entrega e integração contínuas 

A-015 Governança Revisar o referencial estratégico de TI (missão, visão e valores) 

A-017 Infraestrutura 
Planejar e construir a infraestrutura de TI do edifício do Paço 
Municipal 

A-077 
Desenvolvimento e 

Soluções 
Avaliar, contratar e implantar ferramenta Business Intelligence e 
Analytics na PMSP 

A-085 Governança Implantação e certificação da ISO9001 

A-091 Infraestrutura 
Substituição do serviço de call center (Help Desk) da SMTI, e da SMCC 
(Ouvidoria) com nova tecnologia de Voip. 
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Novas ações 

Lista das novas ações no período de janeiro a junho de 2021. 

 

ID CATEGORIA AÇÃO 

A-091 Infraestrutura 
Substituição do serviço de call center (Help Desk) da SMTI, e da 
SMCC (Ouvidoria) com nova tecnologia de Voip. 

A-092 
Desenvolvimento e 

Soluções 

Suporte à Administração Municipal para enfrentamento da 
pandemia de covid-19 no desenvolvimento e modificação de 
sistemas 

A-093 Infraestrutura 
Suporte à Administração Municipal para enfrentamento da 
pandemia de covid-19 nos itens de infraestrutura 

A-094 Governança 
Estudo de viabilidade, técnico e orçamentário para terceirizar 
serviços de HelpDesk e manutenção de Hardware 

A-095 Infraestrutura 
Alteração dos serviços de outsourcing de impressão para atender 
ao novo perfil de consumo e prover mais flexibilidade na alocação 
de recursos 

 
  

DocuSign Envelope ID: F3903E32-EC7A-4D06-A15A-C41BC582954B



 

 
 

 
 

 

6 

Todos os direitos reservados Baymetrics Tecnologia Ltda  2020  
Baymetrics Tecnologia Ltda - Alameda Mamoré, 503 - Conjunto 33 – CEP: 06454-040 - Alphaville – Barueri – SP – +55 11 3181-8444 

 

 

Ações revisadas 

Lista das ações revisadas no período de janeiro a junho de 2021 em algum dos parâmetros 
estabelecidos na elaboração do PDTI, como, período de início e término previstos, indicadores, dentre 
outros. 

 

ID CATEGORIA AÇÃO 

A-008 Governança 
Instituir metodologia de gerenciamento de portfolio e projetos, 
incluindo o faseamento, artefatos, documentação, repositórios de 
códigos-fontes e dados, e aprovações 

A-013 Governança 

Implantar solução de gestão de serviços baseada no ITSM (Gestão de 
Serviços de TI), incluindo abertura de chamados no Help Desk, gestão 
de contratos, ativos, homologação e compra de software, 
licenciamento, catálogo de serviços e demais processos do ITIL. 

A-014 Governança 
Revisar o Decreto Municipal 3837/2016, de uso adequado de 
recursos da TI, considerando sua atualidade e responsabilidades dos 
envolvidos 

A-015 Governança Revisar o referencial estratégico de TI (missão, visão e valores) 

A-016 Governança 
Elaborar as políticas, normas e procedimentos necessárias para  
complementar o atual conjunto de normativas 

A-018 Infraestrutura 
Planejar e construir as instalações do Data Center no edifício do Paço 
Municipal 

A-019 Infraestrutura 
Identificar opções financeiras para viabilizar a construção da Infovia 
através de parceria, financiamento ou outros meios 

A-022 
Desenvolvimento e 

Soluções 

Definir modelo de contratação para terceirizar pontualmente o 
desenvolvimento de aplicações e implantá-lo nas áreas que precisem 
viabilizar demandas extraordinárias de recursos, escopo ou prazo de 
entrega 

A-026 Infraestrutura 
Reestruturar a infraestrutura de rede e telefonia das unidades da 
Administração Municipal, conforme as prioridades da gestão 

A-029 Infraestrutura 
Realizar estudo de viabilidade para implementação de DNS 
proprietário e ponto de troca de tráfego (PTT) entre a Prefeitura e as 
operadoras 

A-031 Infraestrutura 

Revisar a atual plataforma de virtualização e sistemas operacionais e 
implantar estratégia aderente às premissas de redução de custos de 
licenciamento, de adoção de plataformas em nuvem e código aberto 
(open source) 
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A-032 Infraestrutura 

Disponibilizar e migrar as informações para novo servidor de arquivos 
através de políticas de uso e da parceria com as Secretarias para a 
atribuição da responsabilidade pela administração do conteúdo das 
pastas 

A-035 Segurança 
Avaliar e implantar melhorias na segurança física do Data Center do 
edifício da SMTI 

A-036 Segurança 

Implantar a política de segurança da informação e instituir o Comitê 
de Segurança da Informação ou usar um fórum existente, desde que 
este assuma 
de forma explícita e formalizada, as atividades de gestão da 
segurança da informação 

A-037 Segurança 
Implantar um Processo de Resposta a Incidentes de Segurança da 
Informação 

A-038 Segurança 
Implantar um Programa de conscientização e treinamento de 
usuários em Segurança da Informação  

A-041 Segurança 

Revisar a arquitetura de segurança da informação e adquirir os 
serviços, soluções e equipamentos que forem necessários para 
atender às necessidades de disponibilização de dados, auditoria, 
defesa em camadas e segmentação de ambientes 

A-053 
Desenvolvimento e 

Soluções 

Disponibilizar módulo on-line para possibilitar ao cidadão consultar a 
disponibilidade e localização de medicamentos na rede pública de 
Saúde, oferecendo maior agilidade e conforto ao munícipe. 

A-068 
Desenvolvimento e 

Soluções 

SISPEP (Prontuário Eletrônico - SMS) - Implementação de melhorias e 
adequações (backlog) visando expansão para as Unidades Básicas de 
Saúde 

A-079 Pessoal 
Definir objetivos e metas individuais para todos os colaboradores da 
SMTI 

A-080 Pessoal 
Definir a nova estrutura organizacional e aprovar a criação dos novos 
cargos 

A-089 Infraestrutura 
Definir plano de ações de mudança para o Centro Administrativo 
Bandeirantes (todas as áreas) 
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Ações canceladas 

Não houve o cancelamento de ações no período de janeiro a junho de 2021. 
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