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PAUTA E ATA DE REUNIÃO
Data

Local
Sala de reuniões da SETIC

Horário

21/02/2020
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Item

Pauta da Reunião 01/2020

ID do item

1.

Acompanhamento da execução orçamentária de TIC 2019.

2019.03.01

2.
Definições sobre a absorção de demandas de outras unidades pela
SETIC e a fiscalização administrativa dos contratos de TIC.
3.
Ajustes no Plano de Contratações de TIC 2020.

2020.01.01

4.

Proposta Orçamentária Prévia de TIC de 2021.

2020.01.03

5.

Recomposição do CGTIC

2020.01.04

2020.01.02

Participaram da reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:
Nome
DRA. ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA

Unidade
VT05

Função
Coordenadora Executiva

MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO

SETIC

Membro

ARNÓBIO JOSÉ REIS DE ARAÚJO

VT07

Membro

AURICÉLIO FERREIRA LEITE
ANDRÉ LUIZ FERREIRA SANTOS

SCR
SJ

Membro
Convidado

MARY LIDIAN LIMA FERRAZ
VICTOR REZENDE DOREA

DG
SGE

Membro
Membro

Ausentes da reunião os seguintes membros e convidados:
Nome

Unidade

Função

Justificativa
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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.

Itens para análise e deliberação dos membros:
Item

Acompanhamento da execução orçamentária de TIC.

ID

2019.03.01

Descrição:

Acompanhamento da execução orçamentária de TIC do TRT19.

Situação
atual
(Reunião
05.2019):

A SETIC apresentou as planilhas de acompanhamento das ações orçamentárias
prevista no Plano de Contratações de TIC 2019 (Anexos I e II), com dados relativos
a 30 de agosto de 2019.
Atualmente, considerando a revisão do plano de contratações proposta pela SETIC,
16,65% do valor total previsto foi executado (liquidado), sendo esta execução
correspondente a 47,00% referentes a itens de custeio (serviços) e 0,41%
relativos a investimentos de TIC (aquisições).
Maurício informou que a execução orçamentária continua abaixo do esperado para
o mês de agosto, pois há dificuldade na entrega dos servidores de rede (Blades),
e ainda há indefinição sobre a aquisição de storages, pois a licitação do TRT18 não
foi concluída.
As alterações no PLC TIC 2019 foram aplicadas no sistema de controle
orçamentário pela SOF nesta semana, e a SETIC aguarda dados atualizados para
nova revisão da execução orçamentária.

Encaminha
mentos
(Reunião
05.2019):

Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC.

Situação
atual
(Reunião
01.2020):

A SETIC apresentou as planilhas de acompanhamento das ações orçamentárias de
TIC 2019 (Anexos I), com os dados relativos completos da execução anual.
Do orçamento de TIC total disponibilizado em 2019 (R$ 7.140.585,65), foram
executados (liquidados) R$ 7.083.200,59, que correspondem a 99,20% do valou
disponibilizado, e a 160% do originalmente previsto no PLCTIC 2019 (R$
4.402.113,00).
Maurício informou que este esse índice de execução só foi possível mediante muito
esforço da equipe da SOF e da SETIC, principalmente no final do exercício, quando
as atividades de recebimento e implantação dos equipamentos adquiridos
passaram a concorrer com o período de homologação e implantação da versão
2.5.0 do PJe.
Destacou que houve dificuldades no acompanhamento da execução orçamentária,
e que ajustes nos itens orçamentários tiveram que ser reiteradamente solicitados
à SOF de forma que não houvesse sobras não previstas (PROAD 6034/2019).
Ainda assim, houve erro no uso de orçamento do TRT19 (ACJT) em ações que
deveriam ter sido custeadas prioritariamente com orçamento do CSJT (MGTI).
Foi esclarecido que todo acompanhamento orçamentário está sendo feito via
planilhas, mas que o ideal é o uso adequado do sistema SIGEO, com a devida
alimentação de dados pela SOF e demais unidades demandantes.
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Encaminha
mentos
(Reunião
01.2020):

Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC, e
deliberaram por reforçar junto à Presidência a importância de que todas as
informações orçamentárias de TIC estejam adequadamente lançadas no sistema
SIGEO para o devido acompanhamento.

Item

Definições sobre a absorção de demandas de outras
ID 2020.01.01
unidades pela SETIC e a fiscalização administrativa
dos contratos de TIC.
O Diretor da SETIC relatou que têm disso recorrentes divergências de cunho
administrativo na relação entre a SETIC e outras unidades do TRT, com destaque
para:
a)
Reiteradas tentativas de transferir demandas de unidades, de natureza
adversa à área de TIC, para a responsabilidade da SETIC, sem a devida
autorização da Administração e estruturação da unidade para absorvê-las. Como
exemplo, cita a intenção da S.A. em transferir a responsabilidade pela demanda
de telefonia fixa do TRT para a SETIC, que já absorveu a gestão da Central
Telefônica, anteriormente gerida pela CMP, sem que fosse criada a unidade de
telecomunicações destacada como pré-condição no ETP que regeu a sua
aquisição.
b)
A resistência de alguns fiscais administrativos dos contratos de TIC,
lotados na S.A., em atuar em questões puramente administrativas das
contratações, como validação e contestação de faturas, prorrogações e reajustes
contratuais, em desacordo com as determinações contidas da Res. CNJ 182/2013
e no Ato GP nº 6/2016, que regem as contratações de TIC;
c)
Recorrentes solicitações de uso do orçamento de TIC para custeio de
ações que deveriam ter sido formalizadas previamente à SETIC pelas unidades
demandantes em 2019 ou previstas no orçamento das próprias unidades
gestoras, como a manutenção de nobreaks, modernização de fibras ópticas,
aquisição de softwares de design gráfico, licenças para expansão da solução de
videomonitoramento, dentre outros.

Situação
atual
(Reunião
01.2020):

Alega que estas situações resultam em dificuldades adicionais para a SETIC, que
já possui um quadro de pessoal muito defasado e não tem capacidade de
absorver novas atribuições e responsabilidades de outras unidades sem a
Administração proveja meios para tal.

Encaminha
mentos
(Reunião
01.2020):

Informa que as discussões e entraves causados por estas solicitações já têm
inclusive prejudicado o andamento tempestivo de processos de contratação e de
renovação contratual.
Os membros do CGTIC tiveram ciência das informações prestadas pelo Diretor da
SETIC e deliberaram por recomendar à Presidência do Tribunal que:
a)
Determine às unidades administrativas do TRT que observem o contido na
Res. CNJ 182/2013 e no Ato GP nº 6/2016, formalizando tempestivamente por
meio de DOD direcionado ao CGTIC as suas demandas que envolvam a área e o
orçamento de TIC, que analisará o pleito e deliberará sobre necessidade e
oportunidade de inclusão da ação no orçamento de TIC e sobre a viabilidade de
sua execução pela SETIC, de acordo com sua estrutura funcional e atribuições;
b)
Determine à S.A. que atue como demandante nas questões relacionadas à
contratação de prestadoras de serviços de telefonia, uma vez que este é um
serviço básico a ser dimensionado e gerido por aquela unidade, assim como o
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fornecimento de água e energia elétrica, sem prejuízo do apoio técnico da SETIC
nas contratações que envolvam o uso de equipamentos da infraestrutura de TIC.
c)
Determine à S.A. que os fiscais administrativos das contratações de TIC
atuem em todos os aspectos e trâmites administrativos da contratação solicitados
pelo Gestor do Contrato, incluindo a validação e contestação de faturas e as
comunicações relativas a prorrogações e reajustes contratuais junto às empresas
contratadas.

Item

Ajustes no Plano de Contratações de TIC 2020.

ID

2020.01.02

Descrição:

Ajustes no Plano de Contratações de TIC 2020.

Encaminha
mentos
(Reunião
05.2019):

SETIC informa a necessidade de ajustes de valores, classificações orçamentárias e
inclusão de novos itens no Plano de Contratações de TIC 2020, conforme planilha
apresentada ao comitê (Anexo II).
Maurício informou que todos os itens previstos no PLC constarão na revisão do
Plano Diretor de TIC 2020/2021, que está sendo atualizado pela SETIC e será
submetido ao CGTIC na próxima reunião.
Foram destacados os novos itens criados para custeio de ações sob a
responsabilidade de outras unidades, mas que afetam diretamente o
funcionamento da TIC.
Foi informado que a Presidente e a Diretora-Geral informaram que pode haver a
necessidade de uso de parte do orçamento de TIC oriundo do TRT19 para custeio
de ações críticas do Tribunal, como manutenção de estações de energia elétrica e
de combate a incêndio.
Nesse aspecto, como ainda não há valores definidos, a SETIC propõe que essas
demandas sejam trazidas à deliberação do CGTIC quando tiverem seus valores
estimados pela DG.
Foi também proposto que a SETIC tenha liberdade de promover eventuais ajustes
nos valores do PLC até o limite de 25% do valor originalmente aprovado, sem a
necessidade de levar a ação à nova avaliação do CGTIC, uma vez que essas
variações são comuns durante a execução dos contratos continuados e também na
economia obtida em licitações a serem promovidas.

Situação
atual
(Reunião
01.2020):

Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC, e
deliberaram:
a) Pela aprovação de todas as alterações no PLC TIC 2020.
b) Por aguardar a definição do valor requerido pela Administração para
custeio de ações críticas fora do escopo de TIC para que possam ser
adequadamente avaliadas.
c) Por autorizar a SETIC a promover ajustes nos valores do PLC TIC até o
limite de 25% do valor originalmente aprovado, sem a necessidade de
levar a demanda à deliberação do CGTIC
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2.

Item

Proposta Orçamentária Prévia de TIC de 2021.

ID

2020.01.03

Descrição:

SETIC informou que está sendo elaborada a Proposta Orçamentária Prévia de TIC
para o ano de 2021, a pedido da Diretoria-Geral

Encaminha
mentos
(Reunião
05.2019):

SETIC propõe que na elaboração da POP TIC 2021 estão sendo incluídas todas as
ações continuadas de TIC que deverão ser mantidas, com os respectivos valores
reajustados em 5%, além de todas as demandas já identificadas de aquisição.

Situação
atual
(Reunião
01.2020):

Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC, e
deliberaram pelo prosseguimento da POP TIC 2021 nos moldes propostos pela
SETIC.

Item

5.

Encaminha
mentos
(Reunião
05.2019):

SETIC propõe que o CGTIC seja recomposto, com a substituição do colega Manoel
Messias por André Luiz Ferreira Santos, novo Secretário Geral Judiciário.

Situação
atual
(Reunião
01.2020):

Os membros deliberam favoravelmente à recomposição do CGTIC nos moldes
propostos.

Propõe que o restante do montante total equivalente ao orçamento de TIC de 2020
será relacionado na POP TIC 2021 na demanda de contratação de mão de obra
especializada de TIC, e dele serão derivadas eventuais novas demandas
identificadas durante o ano de 2020 para o ano de 2021.

Recomposição do CGTIC

ID

2020.01.04

Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião
2.1.

Tarefas Pendentes

SETIC – Atualização do PROAD 956/2019 com a inclusão da ata de reunião da Comissão e seus
anexos, para ciência e assinatura dos membros, com posterior encaminhamento à deliberação da
Presidência.
SETIC – Encaminhamento da revisão do Plano de Contratações de TIC 2020 para ajustes
orçamentários da SOF.
SETIC – Atualizar o PDTIC 2020/2021 e submeter à análise e deliberação do CGTIC.
3.

Agendamento da próxima reunião
Local

Data

Horário

Sala de reuniões da DG

20/03/2020

10 às 12hr.
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A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue assinada
eletronicamente por sua coordenadora.
Maceió, 21 de fevereiro de 2019.

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA
Juíza Coordenadora da Comissão de Informática
TRT da 19ª Região

Página 6 de 6

