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Às 10 horas do dia 21 de janeiro do ano de 2020, tendo por local a Secretaria Municipal 
de Tecnologia da Informação, localizada na Rua R. São Miguel Arcanjo, 100 - Centro, 
Santana de Parnaíba - SP, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento 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, com a 
finalidade de definir o planejamento e método de acompanhamento de sua execução. 

Estiveram presentes os seguintes representantes da SMTI (Secretaria Municipal de 
Tecnologia da Informação) e da Baymetrics Tecnologia, empresa contratada para 
realizar tal acompanhamento. 

A presente ata será assinada pelo Secretário de Tecnologia da Informação de Santana 
de Parnaíba e pelo Consultor designado pela Baymetrics Tecnologia. 

 

 

 

______________________________________________________                              

SMTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
     

 

______________________                         

BAYMETRICS TECNOLOGIA 
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Participantes presentes: 

 

 

Leonidas Neto SMTI 

Rodrigo Hernandes G de Siqueira SMTI 

Celso Colli Baymetrics Tecnologia 

 

  

Assunto: Acompanhamento da execução do PDTI – Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação 

 

Às 10 horas do dia 21 de janeiro do ano de 2020, tendo por local a Secretaria Municipal 
de Tecnologia da Informação, localizada na Rua São Miguel Arcanjo, 100 - Centro, 
Santana de Parnaíba – SP, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento 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,  com a 
finalidade de definir o planejamento e método de acompanhamento de sua execução. 

 Os seguintes itens foram considerados para a elaboração do plano de 
acompanhamento (Referência: Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0): 

• O objetivo do Processo de Acompanhamento do PDTI consiste em auxiliar a 
gestão e a governança de TI com foco na mensuração do desempenho da TI 
organizacional. Essa mensuração visa monitorar e avaliar a implementação das 
ações, o uso dos recursos e a entrega dos serviços, com o objetivo de atender às 
estratégias e aos objetivos da Administração Municipal.  

• Fases do acompanhamento do PDTI a serem observadas: 
o Planejamento   
o Monitoramento  
o Avaliação Intermediária  
o Avaliação Final ao final do PDTI, em 3 anos    

• Tipos de indicadores: 
o Monitoramento: para mensuração de esforço que, em suma, refletem a 

execução, a economicidade e a excelência na realização das ações. 
o Resultado: refletem a eficácia das ações, utilizados durante as avaliações 

Intermediárias e Final do PDTI. 

Adicionalmente, foram abordados os seguintes itens: 

• Definição do modelo do instrumento de acompanhamento, através da Planilha 
de Acompanhamento do PDTI anexa; 

• Definição dos indicadores de monitoramento e de resultado, conforme 
especificado na Planilha de Acompanhamento do PDTI anexa; 
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• Definição da periodicidade mensal para monitoramento e trimestral 

para a Avaliação Intermediária; 

 

As seguintes ações foram acordadas e servirão de insumo para a próxima reunião de 
acompanhamento: 

• Envio do modelo final da Planilha de Acompanhamento do PDTI para ser utilizada 
como instrumento de acompanhamento do PDTI. Resp.: Baymetrics. 

• Definir os responsáveis pelo acompanhamento da execução de cada uma das 
ações; Resp. SMTI 

• Atualizar o status das ações definidas no Plano de Ações e Metas durante o 
processo de elaboração do PDTI; Resp. SMTI 

• Incluir ações que porventura tenham sido iniciadas após a definição do Plano de 
Ações e Metas durante o processo de elaboração do PDTI. Resp. SMTI. 

• As atas e a Planilha de Acompanhamento do PDTI serão publicadas em portal 
acessível pelo público em geral. Resp. SMTI 

 

Finalizada a reunião. 

 

ANEXO I – Planilha de Acompanhamento do PDTI 
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