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Diego Guilherme
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Leonardo Feliciano
Servidor da Governança e Projetos de TIC

Marcelo Oliveira
Chefe da Seção de Infraestrutura e Redes

Rafael Cruz
Seção de Infraestrutura e Redes

Alfredo Serrão
Assistente de de Segurança da Informação
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PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO DELIBERAÇÕES

1 - Abertura

Marco Aurélio, Diretor da SETIN, abriu a reunião
saudando a todos e pedindo para fazer alguns
informes. São eles: Em reunião com o Comitê de
Governança de TIC, o Dr. Sérgio (Des.
Coordenador do Comitê de Governança de TIC) com
concordância dos demais membros, solicitou que o
PDTIC tenha uma vigência que consiga ter
abrangência de duas gestões, ou seja, com início
no segundo ano da administração e fim no
primeiro ano da próxima administração. Esse
formato vamos discutir e propor nas próximas
revisões do plano.

Todos os anexos do PDTIC foram analisados e
aprovados pelo CGOV-TIC. O PDTIC está tramitando
no processo administrativo 3377/2021, estando
pendendo somente a assinatura da Portaria PRESI
nº 459/2021 pela Presidente do TRT8, de forma
que esteja publicada até final de julho de 2021.

Marco Aurélio solicitou que as coordenadoras
leiam as duas últimas atas do Comitê de
Governança, que já estão disponíveis no Portal
de Governança de TIC, pois nela há vários
direcionamentos importantes a serem seguidos.

2 - Projetos

O Diretor da SETIN, Marco Aurélio, informou que
das sete demandas enviadas para o Comitê de
Governança de TIC, seis foram arquivadas e uma
deverá ficar em sobrestado (2640399: [APP-TRT8]
Desenvolvimento de serviço de achados e perdidos
virtual).

O servidor Leonardo Feliciano recomendou às
equipes que monitorem os prazos dos projetos já
planejados no PDTIC. O servidor orientou que
sejam elaborados os documentos de visão dos
projetos e submetidos para aprovação dos
demandantes. Salientou que mesmo que neste
momento o TRT8 esteja sem sistema de projetos o
processo de projetos deverá ser seguido. Além
disso, indicou que quando o sistema de projetos
estiver operacional todos os projetos deverão
ser registrados no sistema, mesmo que de forma
retroativa.

3 - Contratações

O Diretor da SETIN comunicou a todos que a SETIN
recebeu elogios da Alta Administração do Tribunal
pela gestão e execução do orçamento de TIC. E
também destacou que foi sinalizado pela
Administração, a possibilidade de haver recursos
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adicionais para a SETIN executar até o fim do
ano. Dessa forma, o Sr. Marco pediu para que as
áreas possam dar celeridade nos processos de
compras a fim de registrar as respectivas Atas de
Registro de Preços para realizar a contratação,
caso surja recursos até o fim do ano. A
Coordenadora de Infraestrutura e Suporte, Gilmara
Santos, mostrou preocupação no atraso das
entregas de equipamentos que vem ocorrendo de
maneira geral pelos fabricantes devido ao
contexto atual, o que aumenta ainda mais os
riscos da não execução orçamentária neste ano em
comparação aos anos anteriores. Assim, ela
destacou a importância dos pedidos de
fornecimento serem antecipados o máximo possível
a fim de diminuir os riscos de não entrega do
exercício.

O servidor Diego Moraes deu um panorama geral
sobre a execução do Plano de Contratações de TIC
2021, salientando que a execução está ocorrendo
de maneira normal, com cerca de 60% dos itens
planejados já executados.

Em relação a contratação do serviço de
automatização de processos na solução de BPMS do
Tribunal com a empresa Interact, Leonardo
informou que a contratada não realizou as
entregas previstas no cronograma e, além disso,
há uma grande dificuldade de comunicação com o
preposto da contratada, que até o momento não
tomou as providências necessárias para sanar os
atrasos das entregas. o servidor Leonardo
informou que já foram realizadas as devidas
notificações que alertam a contratada pelos
atrasos ocorridos e cobram providências. O
Diretor recomendou que, com a iminente
possibilidade da não entrega do objeto pela
contratada, seja enviada uma notificação
indicando as possíveis penalidades que poderão
ser aplicadas e apontando quais cláusulas
contratuais a contratada está incorrendo.

Diego Moraes falou sobre uma demanda de aquisição
de Tablets oriunda da Comissão de Combate ao
trabalho infantil a qual foi indeferida pela
Predidência. Marco confirmou que tal demanda foi
encaminhada da SEADM para a ASJUR, a qual
manifestou-se pela impossibilidade de aquisição
dos tablets devido a intenção de posterior e
imediata doação dos equipamentos após a compra.
Assim, tal parecer foi acolhido pela Presidente
do Tribunal e a demanda indeferida.
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Sobre o pedido de reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato 19/2020,
licenças PowerBI, Marco explicou a todos que a
comprovação enviada pela CONTRATADA tinha sido
insuficiente e negada preliminarmente pela
Secretaria Administrativa. Dessa forma, o Diretor
da SETIN entrou em contato na
segunda-feira(26/07)com o representante da
LanLink em Belém, Sr. Reginaldo Pontes,
reforçando quais eram as comprovações necessárias
a fim de que o reequilíbrio fosse aceito pelo
Tribunal. Nessa conversa, o Sr. Reginaldo disse
que já está buscando essas informações e que as
enviará durante a semana.

Em relação ao contrato com o Gartner, vence em 09
de setembro de 2021. O ponto de contato com o
Gartner foi transferido do Diretor Marco Rêgo
para Flávio Ramos, Assistente de Governança de
TIC. A transferência já foi confirmada, ficou
marcada uma reunião no dia 02 de agosto de 2021.
O foco principal será a execução do “IT Score” na
área de Governança e Segurança da Informação e no
enxugamento financeiro de alguns contratos de
links com Operadoras, manutenção de Sala Cofre e
Banco de Dados Oracle.

Sobre a Contratação da Nuvem, O Diretor da SETIN,
pediu para que seja dada prioridade para que esta
contratação seja realizada no mês de agosto.

Sobre a contratação da Solução de Antivírus,
Marco disse que ficou decidido com a Assistência
de Segurança da Informação que seria melhor fazer
o pedido de prorrogação emergencial do contrato
atual, enquanto os trâmites da compra nacional do
TRT13 são finalizados. Sobre esta compra
nacional, Marco disse que já recebeu o feedback
do TRT13, órgão gerenciador, de que a Solução
vencedora é diferente da Solução atual que temos
implantada no TRT8, o que demandará uma atenção
maior das áreas da SETIN se for decidido pela
implantação dessa nova Solução. Marco informou
também que existe a possibilidade do recurso para
essa demanda ser descentralizado pelo CSJT. Se
isso ocorrer, a implantação terá que ocorrer
ainda em 2021.

Plano
Orçamentário de
TI 2022

O servidor Diego Moraes informou que no dia
28/07, o Coordenador da Coordenadoria de
Finanças, Rodrigo Bezerra, solicitou
esclarecimentos à SETIN a respeito de alguns
itens previstos no Planejamento Orçamentário de
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TIC 2022. As dúvidas foram sanadas pela Equipe da
SETIN e a proposta enviada para o Rodrigo.

Sobre os valores previstos para 2022, Diego
Moraes informou que foi enviado para a COGIN em
maio, uma previsão com valor estimado em 17
milhões. Entretanto, com a antecipação de algumas
demandas para 2021, esse valor caiu para cerca de
12 milhões em 2022. Diego destacou que esse valor
é uma estimativa e que até o fim do ano poderá
haver alteração desse valor, a depender
principalmente da execução de 2021.

4 - Capacitações
da SETIN

Flávio Ramos, Assistente de Governança de TIC,
irá enviar uma consulta para a ASDEP para que
possamos saber dados dos valores que já foram
executados e quanto ainda temos disponível. Os
dados serão enviados por e-mail para todos os
gestores da SETIN.

5 - Pesquisas de
Satisfação

O Servidor Guilherme Moraes, da equipe de
Governança, propôs que a pesquisa de satisfação
seja executada entre agosto e setembro, informou
que irá enviar o formulário para os gestores
revisarem e pediu para que seja marcada uma
reunião para que a versão final do formulário de
pesquisa seja validada. Quanto à data de
execução, Marco Aurélio sugeriu de 13 de
setembro a 1 de outubro de 2021, com tempo hábil
de divulgação. Todos acataram a data. Marco
Aurélio pediu para Gilmara que crie
questionamentos no formulário, específicos para
o público de trabalho remoto/teletrabalho de
forma a identificar e ter uma percepção dessa
modalidade.

Guilherme informou ainda que já enviou uma ordem
de serviço para ASCOM, solicitando que a
campanha de divulgação seja idêntica a da
pesquisa de 2019, com e-mails, banners físicos.

Por fim, Diego informou ao Marco que o Documento
de Visão deste projeto já foi enviado por e-mail
para a devida avaliação.

6 - Aprovação do
PDTIC

O PDTIC e seus anexos foram aprovados pelo Comitê
de Governança de TIC, autuado processo
administrativo 3377/2021, que foi encaminhado
para presidência para a assinatura da Portaria
PRESI 459/2021, que formaliza o plano.

7 - Plano de
Transformação
Digital

Dr. Sérgio, Coordenador do Comitê de Governança
de TIC orientou que o Diretor da SETIN que
encaminhe um ofício para cada área envolvida
comunicando os trabalhos que devem ser
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iniciados. Será autuado um PROAD para que
possamos fazer a formalização e monitoramento do
Plano de Transformação Digital.

8 - Retorno das
Atividades
Presenciais

Está sendo aguardado o ato formal da Presidência
que oriente a data e o percentual de retorno, bem
como os protocolos que devem ser seguidos para a
retomada. Provavelmente, esse retorno se dará no
início da segunda metade de agosto de 2021. O
Diretor da SETIN informou que irá planejar com as
coordenadoras das áreas (COINS e COSIS) o retorno
das atividades presenciais da equipe da SETIN.

O Diretor salientou que houve um amadurecimento
da modalidade de teletrabalho na SETIN e, de
forma geral, está constatando um relevante
desenvolvimento das atividades por parte dos
servidores em teletrabalho. Também informou que
houve respostas negativas para os pedidos de
intenção de redistribuição para os servidores
César Makoto e Renato Camargos. o Diretor
explicou que as negativas foram justificadas
justamente porque esses servidores estão em
teletrabalho, além de estarem desenvolvendo, com
êxito, atividades que são muito relevantes para o
Tribunal.

9 - Alteração da
chefia da SEINF

Gilmara informou que a partir 01 de agosto de
2021, o servidor Rafael Cruz assumirá a chefia
da SEINF substituindo o servidor Marcelo de
Oliveira. A equipe de governança de TIC entrará
em contato para que as alterações de
responsabilidade de processos e gestão de
contratos sejam alteradas, caso haja
necessidade.

Sem mais, a reunião foi encerrada pelo Diretor da SETIN e
lavrada esta ata que será enviada por e-mail aos presentes e caso não
tenham nada a alterar até às 18h do dia 05/08/2021 será considerada
assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de
Governança de TIC.
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