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JJ,: W< : '\:-~ 1 J;..IJ 0·'''·1 ; ,.,
r i' •E-\ I.'!(• r• .-.ut!!r;..!.\! J

1. Identificação da Reunião
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Descrlcão
Primeira Reunião do
CGovTIC de 2020

Data e Hora !! -:;~r
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Sa la do Desembargador
Presidente no Prédio sede
do TRT 16° Reqião

10/0 1/2020 às 10:30

Coordenador
América Bed ê Freire

2. Objetivo da Reunião
Apreciação e de liberação dos itens da pauta.

3. Membros Presentes
Nome

I

I

América Bedê Freire
Manoel Joaquim Neto
Carlos César Pinto Reis
Manoel Pedro O live ira Castro Neto
Edmundo Mendes Carva lho Júnior
Marcos Pires Costa
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
Rafae l Robin so n de Sousa Neto
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' " FunÇão ..
Desembarqador Presidente
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Juiz Auxi liar da Presidênc ia
Secretário-Gera l da Presidência
Diretor-Ge ra l
Secretário de Administração
Coordenador de Gestão Estrotéqica
Coordenador de TIC
Chefe da Unidade de Governança de TI
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4. Membros Ausentes

5. Convidados
Nome
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6. Pauta da Reunião
•
•
•

Apresentação da Área de TIC aos novo membros do comitê;
Plano de Contratação e Orçamentário de TIC de 2020;
Portfálio de Projetos de TIC.

7. Discussão dos Itens da Pauta
7. 1.

7.2.

Dr. América Bedê iniciou a reunião sa udando a todo s e dando boas vindas aos novos int eg rantes
do Comitê de Governança de TIC e aos convidados presentes. Continuou afirmando da
importância estratégica da TI e que esta primeira reunião seria importante para o entendimento
dos novos membros ao pape l do Comitê. Após, passou a pa lavra para o Coordenador da CTIC.
Cláudio Sa mp a io sa udou a todo s e apresentou a pauta da reunião.

Apresentação da á rea de TIC aos novos membros do comitê

7.3.

C láudio Sampaio, primeiramente. apresentou aos novos membros o que é o CGovTIC. a su a
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necessidade. principa is atribu ições e periodicidade de re uniões.
7.4.

C lá u dio Sampaio então apresentou a estrutura de TIC do Tribuna l, co mposta pe la Coordenadoria
de TIC. apoiada por dois com itês, o Comitê de Governança d e TIC e o Comitê de Gestão de TI C.
Abaixo da Coordenadoria , seis estruturas o rg an izac iona is: Apoio ao Desenvo lvi mento de Sis tem as,
Apoio ao PJe, Apoio à In fraestrutura Co mputa cio nal. Apoio à Governança de TI , Apoio ao
Rela c io namento com o Usuário, e o Apoio à Segurança da Info rm ação.

7.5.

C láudio ainda inform ou que toda a estrutura de TI C do Tri buna l estava amparada na Reso lu ção N°
2 11 de 20 15 do CN J, a qual institui a Estra tég ia Na c io nal de Tecno log ia da Informação e
Comunicação do Poder Judic iário (ENTIC -JUD ). Esta determina a existência dos com itês e dos
macroprocessos mínimos que definem as estrutu ras organ izaciona is.

7.6.

Cláudio demon strou como funcion a cada unidade orga nizacio na l, ou seja, a quan ti dade de
se rvidore s que as compõem, a quantidade de contratos qu e administram, e o que fa zem.
Demonstrou também a atua l força de traba lho de TI C do Tribu na l, que con ta com 36 servidores,
estando com 41% do recomendado pelo CNJ através da ENTI C-JUD.

7 .7.

Quanto à força de traba lh o, o Dr. América Bedê m encio nou que não só a área de TI C. mas que
toda a á rea administra ti va do Tri buna l. possu i um quadro muito redu zido de serv id o res, e q ue não
há uma solu ção a cu rto prazo para es te prob le ma.

7.8.

Após esc larec imento de a lgumas dúvidas, Cláu d io passo u para o próximo item da pau ta

Plano de Contratação e Orçamentário de TIC de 2020

7. 9.

Cláudio Sa mpaio apresentou o Plano de Contratações e Orçamentário de So lu ções de TIC 2020
(páginas 11 a 15 do ANEXO 1) . Ele também explicou a co mpo sição do orçamento por fon tes de
recurso s, conform e figura a seguir:

Plano Orçamentário ; I
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0001 -TI
!0002- CSJT

R$ 2.072 .140.45
RS 1.666.459 .38
RS 1.607.000 .00.

!Total geral

RS 5.345.599,83

O. C láud io listou e exp lanou, em li nhas gerais, as principais ações orçamentárias de cada fonte de

7.1 1.

7. 12.

recursos e asseverou a nece ssidad e de formalizar os ped idos de recursos para as demandas
p revistas co m aporte orçamen tário do CSJT.
Dr. Amé ri ca Bedê, após a exp lanação, questionou se as even tu ais sobras de recursos do Pla no
Orç amentário de TI C podem ser utilizadas para c ustear ações de TIC pagas com a
verb a/orçamen to de cus te io. C láud io Sampa io inform o u que co nfo rm e proferido pe lo Com itê de
Gove rn ança de TI C da Justiça do Traba lho (CGTI C - JT) nas Atas da 2° e da 4° re uniã o de 20 19,
desde que seja c umprido in tegra lmente o c uste io dos itens obrigat ó ri os co nstant es do Ato
CS JT.G P.SG no 7 1/20 18. caberá aos p róprios Tri bunais de li be rar sobre eve ntua is remanejam entos.
Após, C láudio Sampaio submete u ao com itê para ap rec iação, q uatro necessid ades de TI C que
dependente de aporte orçamentário do CS JT. Reg istrou que as demandas deve ser forma lizadas
ao CSJT até o dia 17/0 1/2020, conforme Ofício Circu lar CSJT. CGGOV N°3 4/20 19. As demandas
apresen tadas estão listadas a segu ir:
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a)

Aqu isição de Storaqes
,.... Justificativa (resumida ): o conjunto de storages utilizados para armazenar os dados do p Je
e dos sistemas do TRT16 que já entrou em período de "End o f Life" , a lém da necessidade de
espaço adicional de armazenamento e de não haver mais a possibi lidade de expansão
deste sistema a través da inclusão de novo hardware compatível.
> Va lor: R$ 926.238.64.
> Protoco lo Adm inistrativo: 4380/2019.
b)
Aqu isição de Microcomputadores
> Justificativa (resumida ): enve lhecimento de parte do parque de m icrocomputadores deste
regiona l. fora de garantia. e com o Sistema Operacional Windows 7 embarcado em fase
fina l de suporte pelo fabricante( 14/0 1/2020), e um dos requ isitos de conformidade de LGPD .
O Ato n° 43/20 13 do CSJT, especificamente no artigo 2°, d ispõe sobre a po lítica de
renovação de parque tecno lóg ico para as estações de trabalho do tipo " deskto p " ,
envo lvendo a atua lização de 1/3 (um terço) do conjunto de equipamentos. a cada ano,
para toda a Justiça do Traba lho.
> Va lor: R$ 514.440.00 (referente a 180 microcomputadores) .
> Protocolo Administrativo : 3423/20 19.
c)
Aquisição de Grupo Geradores
> Justifica tiva (resumida): os grupos motor-gerador que fornecem energ ia de emergência
para os datacenters do préd io sede e FAS têm respec tivamen te 11 e 12 anos de uso e as
fa lhas estão ocorrendo com maior fre quê nc ia. a lém da dificu ldade de se encontrar
componentes e peças no mercado.
,.... Va lor esti mado: R$ 250.000.00
d)
Imp lantação de li nk de Fibra Óptica entre a SED E e o FAS
> Justificativa (resum ida ): o en lace em forma de ane l hoje existen te foi implantado em 2008.
portanto com 12 anos de uso. A lém do tempo de vida útil do cabo. ambos os datacenters
mudaram de local, e necessita -se de um interligação direta entre e les.
> Valor estimado: R$ 150.000.00 .
7. 13. Dr. Amé rica Bedê esclareceu que os recursos para investime lltos na área de TIC deveriam ser
so lic itados ao TST/CSJ T devido a inexistência de previsão orçamentária nas verbas de c ustei o do
7.14.
7. 15.
7. 16.

TRT16.
Dr. Manoel Joaquim e o Dr. Manoe l Pedro reiteraram a fa la do Presidente quanto à necessidade de
buscar recursos junto ao TST/CSJ T para os investimentos na área de TIC.
Flávia Cordeiro, corroborou a fa la do Dr. Améri ca so bre a fa lta de p revisão orçamentária para
investimentos em 2020.
o com itê aprovou as demandas e lencadas no item 7.11. nas a líneas "a" , "b" ,"c" e "d" e autorizou
a solicitação de recursos ao CSJT para custeá-las.

Portfólio de Projetos de TIC
7 . 17. Rafae l Robson apresentou em li nhas gerais a dinâmica do CGovTI C na aná lise das ações e projetos
de TIC. Explicou que nas reuniões são trazidas as demandas formulad as pelas unidades do Tribuna l
para apreciação e de liberação do comitê e que tudo o que a CTIC realizava era decorre nte das
deliberações do CGovTIC. portanto. as demandas que necessitasse m da C TI C deveriam se r
so licitadas e. após a emissão d e um parecer técn ico. se riam de liberadas e priorizadas pelo
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CGovTIC. Informou ainda que na s reuniões são apresentadas as principais informações e o status
de cada projeto em execução pela CTIC com um quadro resumo do portfólio , conforme a fi gu ra a
seg uir:

~
J

Portfólio de Projeto de TIC - Novembro 2019
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7. 18. Rafael Robinson tamb é m exp lico u o principal in strum en to utiliza do no planejamento das ações de
TI C. o Plano Diretor de TIC 2019/2020 (P o rtaria GP N° 368/20 19). Relatou que o p lano está em
processo de re visão e que em momento posterior será submetida ao comitê para apreciação.
7. 19. Po r fim , Rafael listou os principais projetos previsto para a execução no ano de 2020, que são:
a)
Elabora ção do Plano Estratégico de TIC 2021-2025;
b)
Contratação da nova Central de Atendimento de TI C;
c)
Implantação do PJe-JT 2.5;
d)
Desenvolvimento de sistemas na c io nais: PEC PJe -JT, PUSH PJe -JT e SIGS;
e)
Finaliza ção da Implantação do SIGEP-JT;
f)
Implantação do PROAD ;
g)
h)
i)

Interlig ação entre SEDE e FAS (Fibra óptica );
Links red u ndan te s para o Inte rior;
Implantação da so lu ção de PA BX .
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8 . Assinatura s
Nome

Pata

América Bedê Freire
Manoel Joaquim Ne to
Carlos César Pin to Reis
Manoel Pedro O liveira Castro Neto
Edmundo Mendes Carvalho Júnior
Marcos Pires Costa
C láudio Henrique Carneiro Sampaio
Rafae l Robinson de Sousa Neto
Flávia Regina Rego Cordeiro
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Stan ley Araujo de Sousa
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