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PAUTA E ATA DE REUNIÃO 

Local Data Horário 

Sala de reuniões da DG 05/06/2019 13:30 às 15hr. 

 

 

Item Pauta da Reunião 03/2019 ID do item 

1. Acompanhamento da execução orçamentária de TIC 2019.03.01 

  

 

 

Participaram da reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:  

Nome Unidade Função 

DRA. ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA VT05 Coordenadora Executiva 

MANOEL MESSIAS FEITOSA SJ Membro 

VICTOR REZENDE DOREA SGE Membro 

MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO SETIC Membro 

ARNÓBIO JOSÉ REIS DE ARAÚJO VT07 Membro 

MARIA VERONICA TORRES L. PEREIRA DG Membro substituto 

AURICÉLIO FERREIRA LEITE SCR Membro 

 

Ausentes da reunião os seguintes membros e convidados: 

Nome Unidade Função Justificativa 

MARY LIDIAN LIMA FERRAZ DG Membro Afastamento por motivo de saúde. 
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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. Pendências de reuniões anteriores. 

Item Revisão da ata da última reunião ID - 

Situação atual:  

ID 2019.01.01 – A Política de Governança de TIC - PGTIC foi aprovada por meio da Res. TRT19 

Nº 166, de 8 de maio de 2019 (Anexo I), e os membros do Comitê de Governança de TIC - CGTIC 

foram nomeados por meio da Portaria 293/2019 – Anexo II - (PROAD 1576/2019). 

ID 2019.02.01 - O PDTIC 2019/2020 (Ato GP nº39/2019) foi aprovado e está em execução 

(PROAD 2009/2019). 

ID 2019.02.02 – A suspensão das descentralizações de TIC pelo CSJT foi sobrestada após a 

apresentação das evidências de cumprimento da maior parte das determinações presentes no 

CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000. Restam pendentes três determinações, relativas ao mapeamento 

de processos de riscos e segurança da informação, que estão em andamento e devem ser 

concluídas até setembro/2019. (PROADs 50640/2017 e 2840/2019). 

Encaminhamento (Reunião 03/2019):     Todos os membros tiveram ciência do andamento das 

ações analisadas nas reuniões anteriores. 

 

 

 

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 

03.2019):      

A SETIC apresentou as planilhas de acompanhamento das ações orçamentárias 

prevista no Plano de Contratações de TIC 2019 (Anexos III a VI). 

Atualmente, 13,67 % do valor total previsto foi executado (liquidado), sendo 

15,09% referentes a itens de custeio (serviços) e 6,48% relativos a 

investimentos de TIC (aquisições). 

Do total orçamentário disponibilizado pelo CSJT, classificado como MGTI, 10,29% 

foi executado, e em relação ao orçamento do TRT este percentual foi de 17,31%. 

Maurício informou que a execução orçamentária está baixa pois algumas ações 

aguardam a conclusão de licitações nacionais para serem realizadas. Relatou 

também que há dificuldades no acompanhamento da execução orçamentária 

devido a divergências nos valores e itens empenhados em relação ao Plano de 

Contratações – PLC 2019. 

Está em andamento um trabalho de organização dos empenhos junto à SOF para 

que os dados no SIAF/SIGEO reflitam fielmente o PLC aprovado e a respectiva 

execução orçamentária.  

Também foi informada a necessidade de orçamento para substituição do storage 

do TRT, estimado em R$ 600.000,00, e para a aquisição de microcomputadores 
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que perderão a garantia em 2019, estimados em R$ 1.100.000,00. Estas ações 

eram, até então, custeadas pelo CSJT, mas já há a informação de que o Conselho 

não dispõe de orçamento para este fim. 

Verônica informou a necessidade de bloqueio de orçamento para cobrir os restos 

a pagar de 2018, que na TI foi da ordem de 5%, equivalendo a cerca de R$ 

330.000,00. 

Maurício informou que as licitações nacionais de TIC estão em curso, e que em 

agosto, com as atas de registro de preços disponíveis, será apresentado ao 

CGTIC um panorama mais preciso em relação ao orçamento que será 

efetivamente executado, incluindo eventuais remanejamentos orçamentários 

para atender às necessidades prioritária da TIC. 

Encaminha

mentos 

(Reunião 

03.2019):         

Todos os presentes tiveram ciência da situação. 

Deliberado que a SETIC deve apresentar as informações atualizadas na próxima 

reunião do CGTIC, em agosto, considerando o andamento das licitações nacionais 

das quais depende a execução orçamentária. 

 

 

 

2. 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 – Revisão e adequação do Plano de Contratações 2019 para deliberação do CGTIC em 

agosto. 

 

3. Agendamento da próxima reunião 

Local Data Horário 

Sala de reuniões da DG 07/08/2019 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, 5 de junho de 2019. 

 

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA  

Juíza Coordenadora da Comissão de Informática 

TRT da 19ª Região 
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