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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: 28 de agosto de 2017 
LOCAL: Sala de Reunião da SETIN 
HORA: 11:00h às 12:30h 
 

PRESENTES: Marco Aurélio Rêgo 

 Diretor da SETIN 

 
 Mônica Guimarães 
 Coordenadora de Sistemas da Informação 
 

 Gilmara Santos 

 Coordenadora de Infraestrutura e Suporte 

  

 Flávio Ramos 

 Assistente de Governança de TIC 

 

                Thiago Gilla 

 Assistente de Segurança da Informação 

                

 Leonardo Ferraz Feliciano 

 Governança de TIC                 

 

                Raphael Vilela 

 Governança de TIC 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ASSUNTOS ANDAMENTO 

1 – Ata da reunião 

do Comitê de 

Governança de TIC e 

Pendências 

Flávio Ramos abriu a reunião informando que seriam 

apresentadas as pendências da última reunião do 

Comitê Gestor de TIC. O Diretor Marco Aurélio 

aproveitou para informar que as atas das reuniões do 

Comitê de Governança de TIC já estavam concluídas. A 

Assistência de Governança irá lançar as providências 

na planilha, passando a incluir um campo que indicará 

a reunião do Comitê de Governança de TIC que deu 

origem a demanda. Informou que também irá atualizar 

a planilha com as demandas da 3ª e 4ª reuniões do 

Comitê de Governança de TIC. 

O Diretor antecipou que foi apresentada no Comitê de 

Governança de TIC a planilha dos sistemas essenciais, 

mantendo os parâmetros de continuidade que foram 

sugeridos pela SETIN. A portaria dos sistemas 

essenciais já foi publicada, bem como a portaria da 

política de continuidade de serviços de TIC. 

Leonardo Feliciano começou a relatar as pendências 

da reunião anterior. Dentre elas, a pendência de 

envio de ofício para os TRTs da descontinuidade do 

Juris-Calc para cálculos do sistema legado. O Diretor 

informou que já encaminhou para a Presidência do 

Tribunal as orientações emissão do ofício. 

2 – Portfólio de 

Projetos de TIC 

Raphael Vilela informou que os projetos mais 

relevantes ao negócio e que sejam demanda externas à 

SETIN deverão ser aprovados pelo Comitê de Governança 

de TIC. E sugeriu que os projetos de TIC sejam 

aprovados no âmbito da SETIN. Marco Aurélio ficou de 

levar o assunto para deliberação do Comitê de 

Governança de TIC, para que delegue ao Diretor da 

SETIN a aprovação de projetos essencialmente de TIC. 

3 - Aquisição de 

Pacote MS-Office e 

Licenças de Word e 

Excel 

Raphael Vilela apresentou a situação da aquisição do 

Pacote MS-Office e Licenças de Word e Excel. Na 

reunião foi decidido que a melhor opção é realizar 

uma licitação, devido as peculiaridades da nossa 

aquisição. Na oportunidade Mônica Guimarães destacou 

a necessidade de mais licenças para a equipe da 

Coordenadoria de Sistemas da Informação, que Raphael 

Vilela ficou de incluir no quantitativo a ser 

adquirido. 

4 – Capacitação 

MGP-TIC 

Ficou estabelecida nova data para o treinamento da 

Metodologia de Gestão de Projetos, agendada para ser 

realizada de 17/10 a 20/10/2017.     
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ASSUNTOS ANDAMENTO 

5 – Apresentação do 

Plano de 

Contratações 2018 

com as revisões 

Marco Aurélio solicitou uma apresentação do trabalho 

de revisão do Plano de Contratações de TIC, que 

passará a contemplar os investimentos e custeios. A 

reunião ficou de ser marcada ainda para o início de 

setembro, mas sem data definida. Flávio informou que 

vai esperar Diego Guilherme retornar de férias para 

marcarmos a reunião. 

6 – Pesquisa de 

Satisfação Externa 

- Definição do 

Formulário 

Leonardo informou que devemos aprovar o formulário 

com as questões da pesquisa de satisfação externa, 

já que a estimativa de preços da empresa que executará 

a pesquisa depende do questionário. O Diretor sugeriu 

que realizemos uma reunião para apresentarmos a 

pesquisa de satisfação externa com as coordenações 

da SETIN presentes, para aprovação das questões que 

irão pertencer ao questionário. Reunião marcada para 

dia 30/08/2017 às 10h. 

7 – 2ª Reunião de 

Acompanhamento da 

Estratégia de TIC 

Flávio falou da segunda reunião de acompanhamento da 

estratégia de TIC (RAE). O Diretor solicitou que a 

mesma fosse adiada em uma semana, que assim ficou 

para acontecer no dia 22/09/2017, de 10h às 12h, no 

auditório da EJud, com a presença em massa dos 

servidores da SETIN, do Presidente do Comitê de 

Governança de TIC e representantes das áreas 

estratégicas do Tribunal. 

8 – PETIC - 1ª 

Revisão - 

Apresentação para 

os Gestores da 

SETIN 

Flávio falou da necessidade de apresentar a minuta 

do PETIC revisado para os gestores da SETIN. A minuta 

da revisão segue sugestões da última RAE e de reuniões 

do Comitê de Gestão de TIC, também passará a conter 

as matrizes de correlação entre objetivos 

estratégicos PETIC (PEI x PETIC-CNJ x PETIC-CJST). A 

apresentação ficou marcada para o dia 04/09/2017 às 

10h. Por fim, Flávio informou que irá disponibilizar 

a minuta para os gestores antes da reunião. 

9 – PDTIC 2018 

Flávio Ramos informou da situação da elaboração do 

PDTIC 2018, que existe um atraso no preenchimento 

pelas áreas da SETIN de Sistemas e Infraestrutura das 

ações que serão realizadas em 2018. O PETIC passará 

a ser anual. Falou também da nova estrutura do PDTIC, 

que passará a incluir uma Análise SWOT, Análise 

quantitativa e Qualitativa do quadro de servidores, 

gestão de riscos de TI e inventário de ativos. A 

previsão é de conclusão do PDTIC até o final de 

outubro. 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ASSUNTOS ANDAMENTO 

10 – Execução do 

Plano de 

Capacitação 2017 

Flávio informou que já foram executados R$ 89.000,00 

do Plano de Capacitação de TIC. Marco Aurélio 

repassou que o valor inicialmente definido de 

R$ 50.000,00 foi redefinido para R$ 115.000,00. Mas 

pediu para mantermos a meta de gasto como foi 

inicialmente levantado no Plano de Capacitação, que 

é de R$ 252.000,00. Marco Aurélio comunicou as 

Coordenadoras de Infraestrutura e Sistemas que os 

treinamentos que ainda não foram executados sejam 

solicitados. 

11 - Relatório do 

Levantamento 

Integrado de 

Governança 

Organizacional 

Pública - ciclo 

2017 

Flávio informou que o referido relatório está 

concluído, que estamos dentro do prazo para entrega 

para a Presidência, que é dia 01/09. A pendência é 

informar as portarias que instituem os processos de 

Gerenciamento de Serviços de TIC, que serão 

publicadas até dia 30/08. 

12 – Relatório de 

Previsão de 

Execução 

Orçamentária com 

Recursos do CSJT 

O Diretor Marco Aurélio irá elaborar um ofício para 

ser encaminhar ao CSJT informando sobre o 

posicionamento do uso dos recursos, bem como da 

confirmação da devolução de valores que não foram 

executados. 

 

Pendência Responsável 

1.1 Lançamento das novas demandas originárias da 3ª e 4ª 

Reuniões na planilha de providências das reuniões do 

Comitê de Governança de TIC 

Flávio Ramos 

1.2 Confirmação do envio do ofício pela Presidência para 

os Tribunais sobre a descontinuidade do Juris-Calc 

Marco Aurélio 

2. Levar para deliberação do Comitê de Governança de TIC 

para que delegue ao Diretor da SETIN a aprovação de 

projetos essencialmente técnicos 

Marco Aurélio 

3. Concluir o ETP e inciar a licitação dos produtos 

Microsoft 

Raphael Vilela 

4. Realização da Capacitação do MGP-TI. Reservar 

laboratório na Escola do TRT8 para o período. 

Raphael Vilela 

5. Apresentação do Plano de Contratações 2018 com as 

revisões 

Diego 

Guilherme 

6. Pesquisa de Satisfação Externa - Definição do 

Formulário - Reunião 30/08 as 10h 

Leonardo 

Feliciano 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Pendência Responsável 

7. 2ª RAE-TIC - 22/09 10h às 12h - Fazer apresentação 

Reservar sala da Ejud 

Enviar convite via Google agenda 

Flávio Ramos 

Zilá 

Leonardo 

Feliciano 

8.1 PETIC - 1ª Revisão - Apresentação para os Gestores 

da SETIN - 04/09 às 10h. 

Enviar PETIC para gestores 

Enviar convite via Google agenda 

 

 

Flávio 

Leonardo 

11. Relatório do Levantamento Integrado de Governança 

Organizacional Pública 

Publicação de portarias e envio para Presidência das 

respostas até dia 01/09 

Marco Aurélio 

12. Resposta ao ofício do CSJT sobre o Relatório de 

Previsão de Execução Orçamentária com Recursos do CSJT 

Marco Aurélio 

 
Sem mais, a reunião foi encerrada e lavrada essa ata que será 

enviada por e-mail aos presentes e caso não tenham nada a alterar até 

04/09/2017 será considerada assinada para todos os efeitos. 


