PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

COMISSÃO DE INFORMÁTICA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

ANA
CRISTINA
MAGALHÃ
ES
BARBOSA

1a
Local
Sala de audiências da CAE

Item

PAUTA E ATA DE REUNIÃO
Data
19/02/2019

MAURÍCIO
AUGUSTO
FIGUEIRE
DO

Horário
13:30 às 15hr.

Pauta da Reunião 01/2019

MARY
LIDIAN
DE LIMA
FERRAZ

ID do item

1. Revisão da Minuta de Política de Governança de TIC do TRT19 e
atualização dos nomes dos membros da Comissão.
2. Ratificação do Plano Anual de Contratações de TIC 2019 e
alinhamento sobre os procedimentos de aprovação e prosseguimento
das ações.
3. Deliberação sobre o Documento de Demanda Orçamentária – DDO
direcionado ao CSJT e destinado à aquisição de servidores de rede
(Blades).
4. Deliberação sobre o DDO direcionado ao CSJT e destinado à
manutenção de licenças do gabinete virtual (CITRIX).
5. Criação do Comitê Gestor de Sistemas Administrativos e Portais –
CGSADM.

2019.01.01
2019.01.02

2019.01.03
2019.01.04
2019.01.05

Participaram da reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:
Nome
DRA. ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA
MARY LIDIAN LIMA FERRAZ
MANOEL MESSIAS FEITOSA
VICTOR REZENDE DOREA
MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO
ARNÓBIO JOSÉ REIS DE ARAÚJO

Unidade
VT05
DG
SJ
SGE
SETIC
VT07

Função
Presidente
Membro
Convidado
Membro
Membro
Membro

Ausentes da reunião os seguintes membros e convidados:
Nome
AURICÉLIO FERREIRA LEITE

Unidade
SCR

Função
Membro

Justificativa
Conflito de agenda
(Correição na 2º VT)

Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora da Comissão de Informática do TRT da 19ª
Região encaminhou a discussão dos itens da pauta:
1.
Item

Pendências de reuniões anteriores.
Revisão da ata da última reunião

Situação atual:

ID

-

Não houve outra reunião da Comissão em 2019.

Encaminhamento (Reunião 01/2019):

-
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Itens para análise e deliberação dos membros:
Item

Política de Governança de TIC do TRT19

ID

2019.01.01

Descrição:

Deliberação sobre a Minuta de Política de Governança de TIC do TRT19 e atualização
dos nomes dos membros da Comissão.

Situação
atual
(Reunião
01.2019):

A SETIC encaminhou aos membros minuta de resolução administrativa dispondo
sobre de Política de Governança de TIC do TRT da 19ª Região (Anexo I), baseada
nas diretrizes estabelecidas pelo CSJT (Resolução CSJT nº 208/2017) e pelo CNJ
(Resolução nº 211/2015).
Nela estão contidas os principais elementos de governança de TIC cuja existência é
pelos órgãos de controle externo, com destaque para as demais Políticas de TIC,
para o Comitê de Governança de TIC - CGTIC, que substituiria a atual Comissão de
Informática, o Comitê Gestor de TIC - CGESTIC, a ser formado pelos gestores da
SETIC, e os Comitês Gestores de Sistemas, que teriam como responsabilidade gerir,
organizar, priorizar e acompanhar as demandas por sistemas informatizados no
âmbito do TRT, como já ocorre com o Comitê Gestor Regional do Sistema PJe.
A SETIC propõe que a minuta de resolução seja submetida à deliberação do Tribunal
Pleno por meio de processo administrativo (PROAD), e que a composição do futuro
Comitê de Governança de TIC – CGTIC inclua os atuais gestores das unidades
administrativas prevista na política.

Encaminh
amentos
(Reunião
01.2019):

Messias solicitou a correção do termo Secretário-Geral Judiciário para Secretário
Judiciário.
Foi proposto o ajuste no artigo 12 na minuta, definindo que as reuniões ordinárias
deveriam ser bimestrais e agendadas pelo próprio Comitê.
Todos os presentes tiveram ciência da proposta e deliberaram favoravelmente à
submissão da referida proposta de resolução ao Tribunal Pleno.

Item

Plano Anual de Contratações de TIC - PCTIC 2019

ID

2019.01.02

Descrição:

Ratificação do Plano Anual de Contratações de TIC 2019 e alinhamento sobre os
procedimentos de aprovação e prosseguimento das ações.

Situação
atual
(Reunião
01.2019):

A SETIC encaminhou aos membros o extrato do Plano Anual de Contratações de TIC
relativo ao ano de 2019 (Anexo II), e que foi aprovado pela gestão anterior do
Tribunal.
No PLC estão contidas todas as ações relacionadas a investimentos e ao custeio de
TIC para o ano de referência, e a existência da demanda no plano de contratações
é uma exigência para que os processos de contratação possam ser iniciados.
O Diretor da SETIC informa que encontram-se em elaboração o Plano Diretor de TIC
relativo ao biênio 2019-2020, e que o PCTIC integra este documento. Alertou, ainda,
que o Plano Anual de Contratações de TIC deve ser sempre formalmente submetido
à aprovação da Administração do TRT até o dia 30 de novembro do ano anterior,
conforme determinado no Art. 7º da Res. CNJ 182/2013.
Cada iniciativa prevista no PCTIC possui um processo administrativo aprovado,
iniciado a partir de um Documento de Oficialização de Demanda – DOD devidamente
aprovado pelo gestor da unidade demandante da ação, que, no caso das ações
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exclusivas de TI, é a Comissão de Informática. Com o advento do PROAD, viabilizouse maior agilidade neste procedimento, uma vez que os representantes da Comissão
podem assinar os DOD de forma eletrônica.
A SETIC propõe que:


A Comissão ratifique o PCTIC 2019 nos termos aprovados pela administração
do TRT em 2018;



Os Documentos de Oficialização de Demandas - DOD das ações previstas no
PCTIC 2019 sejam autorizados pela Comissão de Informática, representada
por sua Coordenadora, quando incluídos em processos administrativos
eletrônicos;



Demandas não previstas no PCTIC 2019 ou aquelas previstas cujos valores
efetivos superem 25% do montante originalmente orçado pra o ano devem
ser submetidas individualmente à deliberação da Comissão.

Encaminh
amentos
(Reunião
01.2019):

Todos os presentes tiveram ciência das propostas da SETIC e deliberaram
favoravelmente em relação aos três itens.

Item

Aquisição de servidores de rede do tipo BLADE

Descrição:

Aquisição de servidores de rede do tipo BLADE, destinados a substituir os atuais
equipamentos do datacenter, adquiridos em 2012 e já fora do período de garantia.

Situação
atual
(Reunião
01.2019):

Está previsto no PCTIC 2019 (Permanentes - ITEM 8) a aquisição de servidores de
rede do tipo BLADE, com valor estimado em R$ 100.000,00.

Encaminh
amentos
(Reunião
01.2019):

Victor destacou a importância de que seja verificada a fixação das etiquetas de
patrimônio das blades adquiridas em 2012.

Item

Manutenção das licenças do Gabinete Virtual (CITRIX)

Descrição:

Manutenção das licenças do Gabinete Virtual (CITRIX).

Situação
atual
(Reunião
01.2019):

Está previsto no PCTIC 2019 (Serviços - ITEM 33) a manutenção das licenças do
Gabinete Virtual (CITRIX), com valor estimado em R$ 49.254,60.

Encaminh
amentos
(Reunião

Todos os presentes tiveram ciência da proposta de SETIC e concordam com o
prosseguimento da demanda e com o envio do DDO ao CSJT.

ID

2019.01.03

Ocorre que a demanda de servidores de rede é usualmente custeada pelo CSJT em
função do PJe, a estimativa orçamentária total da ação para 2019 soma R$
2.560.600,00, razão pela qual será enviado ao Conselho um Documento de
Oficialização de Demanda Orçamentária – DDO (Anexo III), solicitando a
disponibilização desse total de recursos financeiros para a aquisição pretendida.

Todos os presentes tiveram ciência da proposta de SETIC e concordam com o
prosseguimento da demanda e com o envio do DDO ao CSJT.

ID

2019.01.04

Ocorre que o projeto teve origem em ação nacional e, devido às restrições
orçamentárias do TRT, a SETIC propõe o envio ao CSJT de Documento de
Oficialização de Demanda Orçamentária – DDO (Anexo IV), solicitando a
disponibilização desse total de recursos financeiros para a manutenção da solução.
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01.2019):

Item
Descrição:
Situação
atual
(Reunião
01.2019):

Encaminh
amentos
(Reunião
01.2019):

Criação do Comitê Gestor de Sistemas Administrativos
ID 2019.01.05
e Portais - CGSADM
Criação do Comitê Gestor de Sistemas Administrativos e Portais - CGSADM
Considerando a necessidade de aprimorar os mecanismos de governança de TIC e
atribuir adequadamente as responsabilidades sobre a gestão dos sistemas
administrativos e portais do TRT19, a SETIC propõe a criação do Comitê Gestor de
Sistemas Administrativos e Portais – CGSADM (Anexos V e VI), cujas principais
atribuições englobam a priorização das ações de implantação e melhoria dos
sistemas administrativos, bem como a definição das respectivas unidades gestoras
executivas da solução, responsáveis por definir, monitorar e garantir a adequação
negocial dos sistemas informatizados às necessidades do Tribunal.
Deliberado pela exclusão do Controle Interno, afim de se evitar a caracterização de
cogestão no Comitê.
Todos os presentes tiveram ciência da proposta e deliberaram favoravelmente à
submissão da minuta de ato de criação do Comitê Gestor de Sistemas
Administrativos e Portais – CGSADM à Presidência.

2. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião
2.1. Tarefas Pendentes
SETIC – Abertura do PROAD para inclusão das atas de reunião da Comissão e seus anexos, para
ciência e assinatura dos membros, com posterior encaminhamento à ciência da Presidência;
SETIC – Envio da minuta de Política de Governança de TIC e do ato de criação do CGSADM para
análise e revisão da DG;
SETIC – Envio dos DDOs relativos à aquisição de servidores de rede e manutenção de CITRIX para
o CSJT;
SETIC – Elaboração do PDTIC 2019-2020 para análise na próxima reunião ordinária da Comissão.
3. Agendamento da próxima reunião
Local

Data

Horário

Sala de audiências da CAE

19/03/2019

13:30 às 15hr.

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue assinada
eletronicamente por sua coordenadora.
Maceió, 19 de fevereiro de 2019.
ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA
Juíza Coordenadora da Comissão de Informática
TRT da 19ª Região
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