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4.7.1. PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PDTIC

2016 2018 MÉDIA 2020 2021 2022 2023

- 11,43% 11,43%

10% 100% 10% 100%

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO INDICADOR
1) Quantidade de ações concluídas = quantidade de ações concluídas até o fim do semestre avaliado.

2) Quantidade de ações planejadas = quantidade de ações planejadas para todo o PDTIC.

INSTRUÇÕES PARA COLETA

OBSERVAÇÕES

Os dados serão coletados de pastas especificas a serem determinadas sob controle da COMAG e dos relatórios gerados a partir dos painéis de controle dispostos no PLANNER.

UNIDADE DE MEDIDA

Devido as características dos projetos de TI e da formatação do PDTIC, a maioria das entregas se dá ao fim do período abarcado. Poucos são os projetos e ações de curta duração que possam ser planejados para entrega em um ou 

dois semestres. Desta forma, ainda que tenhamos uma coleta semestral de dados, o resultado será esperado para um período anual com a maior parte das entregas ao fim do período do Plano. A meta sugerida é baseada no 

histórico de entregas do PDTIC 2017.

FONTE DE DADOS Planilhas de controle COMAG e controle do PDTIC no PLANNER

COLETA DE DADOS

PERIODICIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS Semestral

UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA

META 2020 10

INFORMAÇÕES GERAIS DO INDICADOR

OBJETIVO

CÁLCULO DO INDICADOR

Acompanhar a execução do PDTIC.

Avalia o percentual de execução do Plano Diretor de Tecnologia e Comunicação (PDTIC).DESCRIÇÃO

INTERPRETAÇÃO Quanto 5 melhor

OBJETIVO ESTRATÉGICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO 4.7 Aprimorar e consolidar a implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

RESULTADO

META

JUSTIFICATIVA DAS METAS

Foi levantado o histórico de entregas dos dois últimos PDTIC's que apontou no PDTIC 2018/2019 uma entrega de 11,43% para o primeiro ano. Em relação ao PDTIC 2016/2017, não foi possível aferir as entregas do primeiro ano 

devido a forma de captação e disponibilização de dados no processo de monitoramento da época. 

Desta forma, a meta para o primeiro ano de cada PDTIC será de 10% e para o segundo ano de 100%. Essa diferença se justifica tendo em vista que o Plano é bianual e que os projetos/ações constantes nele são em sua grande 

maioria de duração superior a um ano.

SÉRIE HISTÓRICA METAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA META

ANO

%

GETI (julio.alves)

Quantidade de ações concluídas

Quantidade de ações planejadas
∗ 100


