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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TIC

DATA: 08 de março de 2017
LOCAL: Sala de Reunião da SETIN
HORA: 14:00h às 15:35h

PRESENTES:
Marco Aurélio Rêgo
Diretor da SETIN

Mônica Guimarães
Coordenadora de Sistemas da Informação

Flávio Ramos
Assistente de Governança de TIC

Leonardo Ferraz
Governança de TIC

Raphael Vilela
Governança de TIC

                   
                Diego Guilherme Moraes
                Governança de TIC

ASSUNTOS ANDAMENTO

1. Contratações

- PA 579/17 - Serviço de digitalização: O contrato
está  na  COLIC  e  a  demandante  Narlicelma  foi
informada.

-  PA  481/17  -  Wildcard  (a  contratação  foi
realizada,  o  empenho  já  enviado  para  empresa):
Marco  solicitou  que  Mônica  tome  providências,
considerando  que  o  prazo  de  vencimento  do
certificado atual está próximo.

-  QlikView: O DOD e ETP recebidos continham erros
no objeto de contratação e Marco solicitou à COGES
a correção dos documentos.

-  Flávio informou que irá juntamente com Guilherme
desenvolver  uma  planilha  para  controle  do
portifólio de contratos.
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2. Relatório de 
conformidades da 
SETIN

- Leonardo apresentou o relatório de conformidades
da  SETIN  com  diversas  normas  e  regulamentos  de
órgãos externos (TCU, CNJ, resoluções e leis)

- Neste primeiro momento, Marco solicitou a emissão
de um relatório detalhado sobre cada requisito das
normas iGov CNJ,  iGov TCU e Resolução 211/2015 do
CNJ.

- Foi sugerida e aprovada a proposta de utilização
do  Risk  Manager  como  ferramenta  de  centralização
das informações de conformidade.

3. API de consulta 
a processos

-  Raphael  apresentou o resultado da Reunião com o
TRT18  sobre  a  solução  de  interoperabilidade  com
empresas que consultam processos jurídicos.

-  Marco  solicitou,  para  entrega  até  22/03,  um
levantamento  dos  preços  cobrados  por  empresas  que
consultam processos jurídicos.

4. Sistemas 
essenciais

- Ficou clara a necessidade de alinhar na SETIN o
conceito de 'Sistema Essencial'  para que esse seja
validado  pelo  Comitê  de  Governança  e  esse  possa
elencar  a  lista  final  dos  sistemas  essenciais  do
TRT8.

- Marco solicitou uma reunião em 09/03 às 11 horas
para definição dos sistemas essenciais em conjunto
com  Gilmara,  Monica,  Thiago  e  participantes  da
Governança.

- A partir  da seleção do Comitê de Governança dos
sistemas essenciais, essa seleção será publicada em
portaria/resolução do TRT8 e no Risk Manager.

-  Foi  salientado  que  para  cada  Sistema  Essencial
deverá  ser  elaborado  um  Plano  de  Continuidade,  o
que  provavelmente  exigirá  investimentos  do
Tribunal.

5. Capacitação em 
BPM

- Marco ficou de enviar a documentação de um curso
de  bpmn  para que  avaliemos  se  é  interessante  a
participação.

-  Raphael  registrou  que  foi  instrutor  de
Capacitação em BPM no TRT15.
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6. Regulamentação 
da CNJ 182

-  Marco  solicitou  que  seja  dado  um  prazo  para
conclusão  da  regulamentação  da  resolução  182  no
âmbito do TRT8. Guilherme ficou de fazer a análise
e um cronograma para apresentarmos.

A  equipe  de  Governança  irá  indicar  um  prazo  para
normatizar  a  resolução  182  do  CNJ  no  âmbito  do
TRT8.

7. Análise de 
pendências 
anteriores

Marco  foi  informado  das  seguintes  ações
provenientes de reuniões anteriores:

-  Visita  ao  TRF1  para  conhecer  a  solução  de
gravação de audiências.

- Análise de viabilidade da ferramenta de trabalho
para  servidores  PNE,  com  deficiência  visual.  Esta
pendência ficou com Gilmara.

-  Relatório  de  análise  quantitativa  e  qualitativa
do  quadro  de  servidores  da  SETIN  -  Flávio  está
encarregado disso, sendo que este trabalho está em
curso.

-  Divulgação pela ASCOM da lotação de um servidor
de TI em Macapá. Esta pendência ficou com Gilmara.

-  Marco  ficou  de  providenciar  a  formalização  das
Portarias  ITIL  e  Controles  de  segurança,  após
revisar  as  minutas.  Destacamos  que  a  portaria  de
ITIL é importante para que iniciemos o projeto de
implantação  de  alguns  dos  processos  desta
biblioteca.

- Implementação do controle de bloqueio que impede
a  inserção  de  novos  cálculos  no  pje-calc.  Mônica
está avaliando uma solução téncnica.

8. Plano de 
Capacitação

- Marco informou que conversou com Gilmara e Mônica
e que não há necessidade de repriorização, pois no
PAC já existe essa informação.

9. Pesquisa de 
satisfação interna 
e externa

 - Marco enviou um e-mail para os diretores de TIC
dos  outros  tribunais  para  que  os  mesmos  possam
enviar  modelos de avaliação que sirvam para que o
TRT8 possa se basear, uma vez que foi destacado que
não sabemos que pontos devemos avaliar.  O meio de
avaliação ficou de ser definido.
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10.  Centralização 
de atividades da 
SETIN

-  Marco  neste  momento  solicitou  para  que  a
Governança  também  desenvolva  uma  forma  para  que
torne  transparente  todas as  ações  que estão  sendo
executadas  pela  SETIN.  Iremos  fazer  uma  reunião
para  definir  que  ações  e  informações  deverão  ser
mapeadas.

O diretor solicitou que a equipe de Governança faça
um  estudo  sobre  algum  mecanismo  para  centralizar
todas as ocorrências da SETIN (projetos, demandas,
contratações, processos etc).

Sem mais, a reunião foi encerrada e lavrada essa at a que será
enviada por e-mail  aos presentes e caso não tenham nada a alterar até
24/03/2017 será considerada assinada para todos os efeitos.


