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PRESENTES

Desembargador Paulo Jose Ribeiro Mota

Desembargador Roberto Barros da Silva

Desembargador Antero Arantes Martins

Diretor da Secretaria de..Tecnologia da Informa~iio - SHINMarcio Nisi Gon~alves

Maria Ines Ebert Gatti Diretora da Secretaria de Gestiio da Informa~iio Institucional
(SGII)

Ricardo Alex Serra Viana Diretor da Coorde'nadoria de Seguran~a, Aquisi~i5es e Pesquisa
(CSAPj

Leandra Maria Leal de Sant'Anna Nucleo de Gestiio Estrategica e Projetos (NGEP)

Bruno Motta de Andrade Nucleo de Gestiio Estrategica e Projetos (NGEP)

Robson Marins Chefe da Se~iio de Governan~a de TI (SGTI)

Almir Storck Nunes Se~iio de Governan~a de TI (SGTI)

Aos vinte e sete dias do mes de maio do ana de dois mil e quinze, as dez horas e trinta

minutos, no audit6rio do 24Q andar do Edificio-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2!! Regiao, 0

. Comite de Tecnologia da Informac;:ao se reuniu sob a Presidencia da Desembargadora Jucirema Maria

Godinho Gonc;:alves com a finalidade de discutir assuntos que dizem respeito a tecnologia da

informac;:ao.

A Desembargadora Jucirema iniciou a reuniao passando a palavra ao Diretor da Secreta ria de

Tecnologia da Informac;:ao - setin para discussao dos seguintes assuntos:
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PAUTA PR-EVISTA

1. Projeto·1O/2011- Implantar Gestao de Configurac;:aode Servic;:osde Tecnologia da Inform~c;:ao

2. Projeto 16/2011 - "Promover ac;:5esde auditoria interna de TI"

3. Demais projetos do PDTIque constam na pagina do tribunal

4. Conteudo da Planilha do Orc;:amento2016

5. Itens que constam na plilnilha de pendencias do CTI

6.. DODpara Equipamento da Videoconferencia

ASSUNTOS DISCUTIDOS
1. Projeto 10/2011 - Irnpiantar Gestao de Configura~ao de Servi~os de Tecnoiogia da Informac;:ao

Foi inclufdo no escopo da contratac;:aoda consultoria para 0 mapeamento dos processos ITIL, a qual
tern prazo de 120 dias para conclusao. Desta forma foi solicitado pelo Diretor Marcio e pela Diretora
Ines que 0 projeto "8/2011-3 - Prqcesscrde Gestao de Ativos de'lnformac;:ao" tambem tenha 0 rnesmo
prazo. 0 Comite anuiu e recomendou que as reuni5es' do projeto sejam apropriadamente
documentadas.

Id Pendencia ResponsQvel Prazo .

NODh6 pendencias.

2. Projeto 16/2011 - "Promover ac;:5esde auditoria interna de Ti"
/

Foi informado que 0 projeto esta sendo conduzido com 0 envolvimento da Secretaria de Control.e
Interno uma vez que tal Secretaria ja tern estabelecido 0 calendario de auditorias que tam bern
abordam 0 trabalho da Setin.

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

NODh6 pendencias.

3. Demais projetos do POTIque constam na pagina do-tribunal

Foi informado pelo Diretor'da Setin que diversos projetos foram criados devido a influencia da TI no. \ -
assunto principal do projeto sem, no entanto, que a Secretaria de Tecnologia da Informac;:ao tenha
uma gestao direta sobre estes mesmos projetos. Dr. Antero ponderou que 0 projeto nao seja
simplesmente apagado mas que 0 Desembargador responsavel seja informado que 0 projeto nao
devera permanecer na lista de projetos do website. Ap6s deliberac;:5es, 0 CTI determinou que a
situac;:aode cada projeto sera avaliada em reuni5es espedficas e, caso 0 projeto seja retirado do
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website, que seja publicado 0 aviso "0 projeto foi retirado desta listagem por nao cor,responder aos
criterios de inclusao no PDTI". A Dra. Jucirema questionou se os objetivos dos projetos ainda nao
encerrados estariam alinhados com 0 novo PEL 0 Diretor Marcio ponderou que nao houve uma
alterac;:ao muito grande nos objetivos e que provavelmente os projetos continuam alinhados. Foi
determinado pelo eTI uma avaliac;:aodo alinhamento de cada projeto nao encerrado.

Em relac;:aoaos projetos encerrados, foi determinado pelo eTI .que eles sejam deslocados para outra
listagem a partir de urn link com os dizeres "Projetos encerrados".

Em relac;:aoaos projetos de TI que estao em andamento ou nao iniciados, 0 Diretor Marcio informou
que seria feito urn levantamento de documentos faltantes e urn status mais completo sera levado na
proxima reuniao.

Id Pendencia Responsavel Prazo

3.1 Cada projeto do PDT! que ainda nao esteja encerrbdo SGT! , Ate 12a reuniao
devera ter seus objetivos verificados -em rela~ao ao de 2015
alinhamento de objetivos do novo PEl

3.2 Projetos encerrados deverao ser deslocados para outra SGTI Ate 12a reuniao
lista a 'partir do link "Projetos encerrados" de 2015

3.3 Projetos de T! que estao em andamento ou nao iniciados, SGT! Ate 13a reuniao
sera feito um levantamento de documentos faltantes e um de 2015
status mais completo sera levado na proxima reuniao

#

4. Conteudo da Planilha do Orc;:amento 2016

Em seguida foi discutido 0 conteudo da planilha de orc;:amento 2016 onde constam quase 80 itens. 0
Diretor consultou 0 eTI sobre a forma de priorizac;:ao para discussao dos itens. Apos deliberac;:oes,
ficou'decidido qtle os itens corresponderites a renovac;:oes de contratos nao ~erao discutidos uma vez
que se referem a conti'nuidade dos servic;:osnecessarios ao tribunal.

Em relac;:aoas nov~s contratac;:oes, foram listados 11 itens cuja soma do valor correspondente a 90%
do orc;:amento correspondente. Foi determinado pelo eTI que estes itens sejam detalhados e trazidos
na proxima reuniao para ~iscussao.

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

4.1 Foi determinado pelo CTI que os 11 itens sejam detalhados CSAP lOa reuniao de
e trazidos na proxima reuniao para discussao 2015

'Oocumentos relacionados

Planilha de proposta or~amentaria 2016 - Versao 20150527

5. Itens que constam na planilha de pendendas do crl

o plano de capacitac;:ao esta em revisao a partir da versao criada e submetida pela VeiL A evoluc;:aodo
assunto sera discutida nas pr6ximas reunioes do eTI.

Em relac;:ao a criac;:ao dos comites gestores dos principais sistemas, a Diretora Ines informou que os
comites ja foram definidos e que os d,ocumentos para publicac;:ao estao na lista de redac;:ao da sua
secreta ria.

Em relac;:ao ao Compliance, 0 eTI determinou que os assuntos fossem trazidos na pr6xima reuniao
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para apreciac;:ao do status.

Quanto ao PETI, 0 CTI considerou a possibilidade de criar a proposta· de documento e submeter ..ao
CPG para apreciac;:ao final, diferente do processo atual onde 0 CPG se encarrega da 'criac;:aoe revisao
do documento.

o item "definic;:ao de detalhes da estrutura das salas de audiencias no caso de uma queda de energia"
foi discutido e 0 CTI considerou que a principal necessidade e manter ligada a maquina do secreta rio
para 0 fechamento da ata. 0 CTI solicitou que seja marcada uma reuniao com a SAA e urn status nas
pr6ximas reuni5es.

Outro item nao conclufdo e relativo ao perfil de acesso dos magistrados pelo LDAP. 0 Diretor Marcio
informou que a necessidade ja foi avaliada pelo CSICe 0 processo e.sta em fase de conclusao. 0 CTI
solicitou umaestimativa de termino e status na pr6xima reuniao.

Quanto a segunda certificac;:ao digita'l, foi informado pelo Diretor que a adesao ao registro de prec;:os
(RP) ja esta sendo providenciada pela SGII e CSAPe 0 Comite solicitou l,Ima previsao de finalizac;:ao da
pendencia.

Em relac;:aoao aproveitamento de notebooks fora da garantia, foi inform ado que a area responsavel
esta conduzindo 0 assunto e sera dado retorno nas pr6ximas reuni5es.

o CTI solicitou que as pendencias das atas mais recentes sejam inclufdas na planilha de controle e 0

Dr. Paulo solicitou q'ue seja inclufda uma coluna com a indicac;:ao de status "conclufdo" ou "nao
conclufdo" para evitar, 0 trabalho de reanalise de itens ja conclufdos.

Id Pendencia ResponsQvel l Prazo
-~

iSGTI 110a reuniiio de5.1 Apresentar status das iniciativas do Compliance.
I

! 12015
I

5.2 Apresentar status e estimativa de termino da tarefa de Setin I lOa r,euniiio de
defini~iio do perfil de acesso dos magistrados pelo LDAP . 2015

5.3 Segunda certifica~iio digital: Informar previsiio de Setin lOa reuniiio de
finaliza~iio da adesiio ao registro de pre~os 2015

5.4 Status estudo sob~e notebooks fora da garantia Setin Ate lla reuniiio
de 2015

5.5 Incluir pendencias de atas mais recentes na planilha de SGTI :Ate 12a reuniiio
I

cont~ole ide 20,15

Documentos relacionados

Planilha de controle de pendencias - Versiio 20150527

6. DOD para Equipamento da Videoconferenda

Por fim, 0 Dire~or Marcio apresentou urn DOD submetido pela Presidencia a respeito de
equipamentos para videoconferencia. 0 CTI definiu que e assunto para a pr6xima reuniao

Id Pendencia ResponsQvel l Prazo

6.1 Apresentar 0 DOD para equipamento de Setin i lOa reuniiio de
Videoconferencia.

1
2015
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Nada mais havendo a tratar, a sessao foi encerrada pel a Desembargadora Jucirema Maria Godinho
Gonc;:alves ~, para constar, foi lavrada a presente ata.

~DOR PAULO JOSE RIBEIRO MOTA

;. .


