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1. Identificação da Reunião 
Descrição Data e Hora Local Coordenador 

3° Reunião do CGesTIC de 2018 27/02/2018 às 1 0:30 Sala do Coordenador da Cláudio 
CTIC Sampaio 

2. Membros Presentes 
~------ --~o~~-··------:.:.=:~~~::_=~~=::~~=:-~=~:~=:~. ~::~••~~F.•~_nça.~-=:. :::--=::=~ ·· ················ ···········--· .. -

_ggudio Henrique C()_r:!leir:s? Sari)QQ(<? r-Ç2ordenqgor _2~ Teç_r:_1ologia da lnformaçãg_ e Comunicações 
Rafael Robinson de Sousa Neto Chefe de Setor de G()y_e_rn_a_n_ç.L_a_ d_e_T_I ______________ _, 
Gilberto Cunha Filho Chefe de Setor de Desenvolvimento de Sistemas 

---·------·--·--·--.. -----~----! 
Carlos Eduardo Ferreira Marins _ Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente 
Stanley Araujo de Sou~º---------- _.Çb._efe _9_q_?~Q'l_()_ de._?~9~~g_nça _d._a_ln_f_o_rm_a_.ç_ã_o __ ~·-~------.. ·-
Danilo AuÇJusto Alves Leite Chefe do Setor de Infraestrutura Compu"-ta:::.c:::.i:..:::o..:...n:..:::a:.:...l ---------1 

Djeison Rafael Neitzke Chefe da S_~qo d~~Apoio ao.fJE~.LT _________ ~-.. ·---~-----1 
Maickel Roberto Neitzke Gerente do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos de 

TIC 

3. Membros Ausentes 
Nome 

4. Convidados 
Nome 

5. Objetivo da Reunião 
Apreciação e deliberação dos itens da pauta. 

6. Pauta da Reunião 
• Pendências das Reuniões passadas; 
• Fiscalização de Contratos; 
• Acompanhamento do PDTIC 2018; 
• Acompanhamento do PCSTIC 20 18; 
• Acompanhamento do PAC 2018; 
• Nomeação de novo servidor; 

7. Discussão dos Itens da Pauta 
Item da Pauta: Pendências das Reuniões passadas; 

Função 

Fun ão 

7.1.Maickel Neitzke apresentou a lista de pendências das reuniões anteriores para conferência. A tabela 
abaixo apresenta os itens e o que foi discutido: ............. ................... ........................ ................ .......................................................... ···········································- ....................... ·························- ············-····- ··········-- ·············-········ .. 

Reunião Item Situação 
2° Reunião Preencher o cronograma do PCSTIC [CANCELADO] Stanley Araújo informou que a planilha 
de 2018 20 19. Responsável: Chefe das online do PCSTIC 2019 não foi preenchida e que irá 

unidades. mudar a abordagem, passando a imprimir e coletar 
com cada chefe de unidade as informações 
necessárias. 

·---------.. - ·-··-·--··----···-·---·-----· ···--
1° Reunião Informar o CGovTIC os impactos da [CUMPRIDA] Cláudio Sampaio relatou na 3° Reunião 
de 2018 saída de servidores da CTIC: do CGovT/C as dificuldades enfrentadas pela CTIC 

Cláudio Sampaio. no que tange o quadro de pessoas. 

1° Reunião Incluir na minuta do uso de Suíte de [CUMPRIDA] Rafael Robinson finalizou a minuta da 
de 2018 Escritório a informação a respeito suíte de escritório padrão do Tribunal e encaminhou 

de publicações de padrões de para a validação da Presidência do Tribunal. 
código aberto. Responsável: Rafael 
Robinson; 
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8° Reunião 
de 2017 

7° Reunião 
de 2017 

7° Reunião 
de 2017 

Comitê Gestor de TIC - CGesTIC 
Ata da 3a Reunião de 2018 (27 /03/2018) 

Solicitar uma nova secretária para 
a CTIC. Responsável: Cláudio 
Sampaio. 

Realizar reunião para tratar da 
definição de atribuições do Setor 
de Desenvolvimento de Sistemas e 
Seção de Apoio ao P Je. 
Responsável: Cláudio Sampaio 

Estudar as atribuições dos comitês 
relativos ao P Je e propor uma 
solução. Responsável: Rafael 
Robinson. 

[CUMPRIDA] Cláudio Sampaio relatou na 3° Reunião 

do CGovTIC as dificuldades enfrentadas pela CTIC 
no que tange o quadro de pessoas. Solicitou uma 
nova telefonista terceirizada para ser alocada no 
Setor de Apoio ao P Je, e Sra. Sílvia Castro, Secretária 
de Administração, informou que iria verificar a 
possibilidade e disponibilidade. 

[CUMPRIDA] Reunião ocorrida no dia 19/02/2018 
entre Cláudio Sampaio, Gilberto Cunha e 
Gutemberg Santos, com o alinhamento dos seguintes 
pontos: 

• As unidades terão seus nomes alterados para 
corresponder com as respectivas 
competências e nova realidade da CTIC. 

• Em caso de demandas compartilhadas, o 
gerente da demanda/projeto será da 
unidade da finalidade. Havendo conflito, a 
gerência irá para a unidade com escopo 
maior. Por fim, o Setor de Governança de TI 
poderá ser requisitado para auxiliar na 
escolha. 

• Os sistemas judiciais legados de distribuição e 
portal de serviços do SUAP continuarão com 
o Setor de Desenvolvimento de Sistemas até 
a sua descontinuidade. 

[CANCELADO] Rafael Robinson informou que está em 
andamento um projeto chamado "Instituir a Política 
de Governança de TI" e irá abordar o tema. 

!---··················-·--····· -··--·-·-············-·····----··········-·····-·-········· ··········-·-········ ·······-!--·-···············-··········--····-·····-·-····················---···-······---·-······----· ····--··-··-
60 Reunião Discutir com o Suporte Técnico os [CUMPRIDA] Carlos Eduardo informou que a 
de 2017 principais chamados atendidos e pendência foi incorporada na operação diária e 

criar conhecimento com base , rotineiramente conhecimentos são criados para os 
neles. Responsável : Carlos E.sJ..t,J._grdo. _ c:;.J]amad<;!_~ _comuns 9.':! '?. __ são_ ob~~!Yad0.:._ _______ _ 

6° Reunião 
de 2017 

Entregar as primeiras medições dos [PENDENTE] 
indicadores do PETIC. Responsável: 
encarregado dos indicadores. 

Prazo: 15/09/201 7. ------·········-·j_-·······---····------···········-·····--·----··-···-·---········------

Item da Pauta: Fiscalização de Contratos; 

7.2 . Danilo Augusto informou que as portarias de fiscais de contratos não estão com a designação do 
fiscal administrativo, que é recomendado pela Resolução CNJ 182/2013 e a IN 04/ 2014 do Poder 
Executivo Federal. 

7.3. Carlos Eduardo acrescentou que os servidores de TIC não possuem conhecimentos para alguns 
pontos específicos na fiscalização administrativa de contratos, como garantias, leis de licitação, leis 
de fiscalização, e que a designação formal de alguém seria fundamental para uma fiscalização mais 
segura . 

7.4. Stanley Araújo sugeriu solicitar ao Comitê de Governança de TIC (CGovTIC) que recomendasse a 
administração do Tribunal a inclusão do fiscal administrativo nas portarias de fiscal ização para a 
adequação às regulamentações em vigor. 

7.5. Ações a serem tomadas: 
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a) Incluir na pauta da próxima reunião do CGovTIC a recomendação de inclusão do fiscal 
administrativo nas portarias de fiscalização. Responsável : Rafael Robinson. 

Item da Pauta: Acompanhamento do PDTIC 2018; 

7.6. Maickel Neitzke apresentou a lista dos projetos do P DTIC 2018 previstos para serem iniciados até o 
final de março. Discutiu-se acerca do andamento dos projetos entre os integrantes do Comitê 
(Anexo 1). 

Item da Pauta: Acompanhamento do PCSTIC 2018; 

7.7. Stanley Araújo apresentou a lista das contratações previstas no PCSTIC 2018. A tabela com as 
contratações previstas para serem iniciadas até março foi apresentada, lida e discutida entre os 
integrantes do Comitê (Anexo 11). 

Item da Pauta: Acompanhamento do PAC 2018; 

7.8. Rafael Robinson informou que o Plano Anual de Capacitação de 2018 foi concluído e enviado para 
publicação pela Escola Judicial. Esta informou que só irá publicar após a publicação do Plano de 
Capacitação do Tribunal , mas que as solicitações de capacitação poderiam ser iniciadas. 

7.9. Danilo Augusto questionou a possibilidade de reverter orçamento oriundo de economias em cursos 
para a contratação de novos cursos. Rafael Robinson informou que era viável, e que a escolha do 
novo curso deveria ser voltada para as necessidades da CTIC através de reunião própria. 

Item da Pauta: Nomeação de novo servidor; 

7.1 O. Gilberto Cunha informou que a nomeação do novo servidor estava previsto para os primeiros 
dias do mês de abril e que seria importante já se discutir para qual unidade de TIC ele seria lotado, 
visto que todas demonstraram necessidade de pessoas. Todos concordaram que as unidades com 
apenas 1 (um) servidor lotado é um ponto de fraqueza na estrutura de TIC e que algo deveria ser 
feito. 

7.11. Cláudio Sampaio acrescentou que havia informações que a pessoa a ser nomeada teria 
perfil de infraestrutura, entretanto não havia ainda decidido a lotação do servidor e iria ouvir as 
necessidades de todos os chefes das unidades em reunião a ser marcada. 

8. Próxima Reunião 
A próxima reunião será dia 23 de abril de 2018 na sala do Coordenador da CTIC. 

9. Assinaturas ~ 
Nome Data Assinatura 

Stanley Araujo de Sousa 

Danilo Augusto Alves Leite 

Djeison Rafael Neitzke 

Maickel Roberto Neitzke 

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação Comunicações- CGTIC 
TRT 16ª Região 

Av. Senador Vitorino Freire, Nº 2001 
Areinha- São Luís- Maranhão 
CEP 65030-015 

(98) 2109-9566 
govtic@trt16.jus.br 
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ANEXO I 



Em andamento

Em andamento

Não iniciado

Não iniciado

Não iniciado

Concluído

Não iniciado

Não iniciado

Não iniciado

Não iniciado

EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO

FORA DA METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

ELABORAR O PLANO DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO NAS VTs



Não iniciado

Não iniciado

Não iniciado

VERIFICAR SE SERÁ PROJETO OU OPERAÇÃO



 
 
 

ANEXO II 
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