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JUSTIÇA DO TRABALHO
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27/11/2020
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ES
BARBOSA

Horário
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Item

Pauta da Reunião 01/2020

ID do item

1.

Acompanhamento da execução orçamentária de TIC 2020.

2019.03.01

2.

Ajustes no Plano de Contratações de TIC 2020.

2020.01.02

3.

Encerramento da Gestão 2018-2020.

2020.02.01

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

Unidade
VT05
SETIC

Função
Coordenadora Executiva
Membro

ARNÓBIO JOSÉ REIS DE ARAÚJO

VT07

Membro

AURICÉLIO FERREIRA LEITE

SCR

Membro

MANOEL MESSIAS FEITOZA
MARY LIDIAN LIMA FERRAZ

SJ
DG

Membro

Membro

Ausentes da reunião os seguintes membros e convidados:
Nome
VICTOR REZENDE DOREA

Unidade
SGE

Função

Membro

Justificativa
Conflito de agenda.
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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
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.

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.

Situação
atual
(Reunião
02.2020):

A SETIC apresentou as planilhas de acompanhamento das ações orçamentárias de
TIC 2020 (Anexos I e II), com os dados relativos à execução orçamentária.
Do orçamento de TIC total disponibilizado em 2020 (R$ 4.680.277,00), foram
contingenciados R$ 1.015.859,22 pela DG para uso em outras ações do TRT,
restando R$ 3.586.328,54 para a TIC. Até o momento, foram empenhados R$
3.186.303,93, equivalente a 88,89% do total disponível, e executados (liquidados)
R$ 1.698.489,82, que correspondem a 47,38% do valor disponível.
Maurício informou a execução dos contratos continuados está dentro do esperado
para o período e que restam pendentes de recebimento ações de grande valor,
como Switches SAN, Notebooks, Licenças Microsoft e Digifort, e equipamentos de
videoconferência, que totalizam cerca de R$ 1.185.000,00.
Também restam pendentes o empenho referente à aquisição da solução de
gerenciamento de demandas e projetos, cuja licitação está em curso no TRT19, e

Página 2 de 5

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

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC (CGTIC)
2a REUNIÃO DE 2020
de licenças VMware, em execução pelo Ministério de Economia, totalizando cerca
de R$ 164.000,00.
A SETIC estima que, havendo sucesso no recebimento tempestivo de
equipamentos e licenças de software, a execução orçamentária supere novamente
os 95%.
Encaminha
mentos
(Reunião
02.2020):

Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC.

Item

Ajustes no Plano de Contratações de TIC 2020.

Descrição:

Ajustes no Plano de Contratações de TIC 2020.

Encaminha
mentos
(Reunião
01.2020):

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).

ID

2020.01.02

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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Situação
atual
(Reunião
02.2020):

SETIC informa a necessidade de formalizar em ata as demandas de aquisição de
Switches SAN e 60 Notebooks, aprovada pelos membros do CGTIC por e-mail, e
também a necessidade de incluir as seguintes ações orçamentárias no PLC TIC
2020:
1. Contratação de videoconferência JT: Está em andamento no âmbito do
TST licitação nacional para contratação de serviço de videoconferência
padronizado para toda a Justiça do Trabalho, tendo em vista que a atual
plataforma Cisco Webex provida pelo CNJ será descontinuada ao final de
dezembro de 2020. O TRT 19 está participando da ação, e foi estimado um
pequeno valor (R$ 10.000,00) a ser executado ainda em 2020, apenas para
viabilizar a contratação do serviço.
2. Contratação de subscrição Power BI – A SGE demandou a contratação
de subscrição POWER BI para uso na criação de gráficos dinâmicos a serem
disponibilizados para o público na futura página de Estatística do TRT19. As
subscrições foram licitadas pelo TRT16, registradas a um custo mensal de
R$ 43,01 cada. Estima-se a necessidade de se contratar 5 licenças, sendo
duas para a SGE, uma para a SCR e duas para a SETIC.
3. Aquisição de uma impressora A3 para a CMP: A impressora plotter
utilizada pela CMP apresentou defeito e já está fora de garantia. A unidade
solicitou a compra de uma impressora A3, menor e mais barata do que a
plotter. Estima-se um custo de cerca de R$ 10.000 reais para a aquisição,
já considerando um kit inicial de suprimentos. Não há orçamento disponível
para a ação, que somente poderá ser concretizada caso haja sobras
inesperadas de outros itens.
SETIC também informa que a ARP de webcams do TRT4 será cancelada, de forma
que a aquisição de 150 equipamentos será prejudicada, e o empenho no valor de
R$ 31.191,00 terá de ser cancelado, gerando sobra orçamentária em ACJT.
Também informa que a empresa fornecedora das 90 Licenças Microsoft Office
solicitou reajuste de preços, o que deverá resultar num acréscimo de R$ 12.000
no valor final da compra, o que ainda depende de aprovação do TRT16, que é o
órgão gestor da ARP.
Foi destacado que eventuais atrasos na entrega dos produtos e licenças adquiridas
ensejará na inscrição automática dos valores empenhados em restos a pagar, o
que não compromete o objetivo da ação, mas pode representar diminuição do
orçamento de TIC para o ano de 2021.

Encaminha
mentos
(Reunião
02.2020):

Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC, e
deliberaram:
1) Por ratificar a aprovação da compra dos Switches SAN;
2) Por ratificar a aprovação da compra de 60 notebooks;
3) Por aprovar a inclusão dos itens contratação continuada de
videoconferência JT e de subscrição Power BI no PLC 2020.
4) Por aprovar a aquisição de impressora A3 à CMP, condicionada à existência
de sobras orçamentárias e de tempo hábil para a instrução pela SETIC.
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Item

Relatório da gestão de TIC 2018-2020.

ID

2020.02.01

Descrição:

Apresentação do relatório de gestão de TIC 2018-2020.

Encaminham
entos
(Reunião
02.2020):

Conforme determinação da Diretoria Geral no PROAD 1296/2020, foi elaborado
pela SETIC relatório resumido sobre as principais contribuições da TIC para o
Plano de Gestão 2018-2020.
Foi destacado que o planejamento da TIC é refletido em seu Plano Diretor, e
elencadas as principais ações de destaque cuja execução teve impacto direto no
cumprimento das diretrizes da atual gestão do TRT.
A SETIC destaca a importância da atuação e comprometimento da equipe da
unidade, que venceu todos as dificuldades impostas pelo significativo aumento
de demais decorrente da implantação de 17 novos serviços e das mudanças
ocasionadas pela pandemia de COVID-19.

Situação
atual
(Reunião
02.2020):
2.

Todos os presentes tiveram ciência da informação prestadas pela SETIC.

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 – Recompor o CGTIC de acordo com os membros da nova gestão do TRT.

3.

Agendamento da próxima reunião
Local

Data

Horário

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue assinada
eletronicamente por sua coordenadora.
Maceió, 27 de novembro de 2020.

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