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1. Identificação da Re união

2. Membros Presentes

3. Membros Ausentes

4. Convidados

5. Pauta da Reunião
•
•
•
•
•

Pendências das reunióes passad as;
Contratos de TIC ;
Serviço de monitoramento de 3° Nível;
Relatório de transição da adm inistra ç ã c;
Ações da Política de Gestão d e Pessoas de TIC.

6. Discussão dos Itens da Pauta
Item da Pauta: Pendência s da s reuni- e s passadas;
6.1 . Maickel apresen to u a lista das p end ênc ias das reuniões passadas, conforme Anexo I.
6.2. Rafael informou que em re laçã o a o item 6.4.1 da 6° Reunião de 2019. ainda não apresentou os
indicadores aos re sp ec tivos resp onsáveis para definição da estratégia pelos responsáveis dos
indicadores.
6.3. Quanto aos itens 6. 20.1 e 6.20. 2 da 6° Reunião de 2019, os res po nsáveis ainda não atenderam a
deliberação.
6.4. Das pendências 6.9.3 e 6.9.4 d o d.a Reun ião de 2019 , Rodrigo informou que assumiu a chefia do
Apoio logo após a 4° re união e que ain da não foi possível atender.
6.5. A pendência 6.9.5 d a 4° Reunião d e 201 9, Cláudio informou que foi cumprida . Foi definido que
Rômulo, assim q ue vo ltar da lic ença , integrará a equipe de infraestrutura, e que o Gustavo e
Bruno, do Apoio a o PJe , irão dor su porte nas demandas de infraestrutura do Sistema PJe. Além
disso, está em fa se final d o proc e sso de nomeação de um servidor da lista de aprovados do TRE
para a vaga que era de AurecJ, e este irá compor a equipe de Apoio a Infraestrutura
Computacional.
6.6. Deliberação do item da p auta :
6.6.1 . Efetivar às a ltera çõe s d e pessoal na equipe da CTIC, lotando Rômulo no Apoio de
Infraestrutura Co mputacional, e disponibilizando Gustavo e Bruno para às demandas
do PJe que dep end am de infraestrutura . Responsável: Cláudio Sampaio.
Item da Pauta: Contratos de TIC;
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6.7. Cláudio apresentou a situ ação delicada na fiscalização de contratos de TIC. Alguns contratos
foram pagos com atraso devid o a licenças, férias dos fiscais e saídas de servidores do Tribunal.
Informou que há a necessidad e de se atualizar as portarias de fiscalização, pois após algumas
mudanças no quadro d a CTIC, e ssas portarias ainda não fora m revista s e nem o trabalho
repassado para novos se rvidores .
6.8 . Rodrigo informou que em número a bsoluto a quantidade de contratos que a unidade de
infraestrutura vem fiscalizand o é alta, e que talvez pareça pequeno o trabalho de realizar o
atesto e pagamento de um con trato e m si, porém, somando esse trabalho para vários contratos
que uma pessoa cuid a , são vá rias interrupções ao longo do mês. Além disso, os fiscais
substitutos também são d a mesm a unidade, o que sobrecarrega ainda mais os servidores.
6.9 . André informou que se existisse alg um contrato que o objeto pertinente fosse da unidade de
desenvolvimento, e le, c omo c hefe da unidade, fazia questão de ter sob sua supervisão.
Acrescentou que não c oncord ava com a acusação de que o CGesTIC não aceitava a
redistribuição dos contra tos por ser maioria, pois acreditava que a fiscalização de contratos de
natureza de infra estrutura po r o utras áreas deveria ser uma situação excepcional e
emergencial. Ac resc ento u també m que concordava em primeiramente alterar os fiscais
substitutos, pois assim seria ma is fá cil de se passar o tra balho de fiscalização, desde que
condicionado a um levantamen to dos contratos e comp lexidade de cada um .
6.1O. Rafael acrescentou que não c onsidera uma injustiça, como vinha sendo frisado por Danilo
Augusto em reu niões a nteriores, o Setor de Infraestrutura ser a área de TIC com mais contratos
para fiscalizar e mais contrata ções p ara planejar. Explicou que como não existe uma área
dedicada de contratos na CTIC. o d ivisão ocorria pelo objeto de contrato, e sendo o Setor de
infraestrutura a unidade com mais contratos sobre os ativos q ue são de sua responsabilidade,
nada mais sensato que e la rec ebesse o maioria das contratações. Rafael registrou ainda que
essa constataçã o não impede que se possa discutir essa divisão tendo em vista a questão da
carga de trabalho do Se tor de Infra estrutura Computacional.
6. 11 . Maickel informou que esse te m o já havia sido abordado nas reuniões_do CGesTIC, e que já
havia uma pend ê ncia p ara se a nalisar os contratos de infraestrutura e o trabalho de fiscalizá-los
para então tomar qualq uer d ec isão, p endência 6.9.3 da 4° Reunião do CGesTIC de 2019, e que
ainda não havia sid o c umprida.
6.12. Cláudio informou que a responsabilid ad e de passar às informaç ões de fiscalização para os
substitutos era d o fisc a l prin c ip al, e q ue isso não vinha ocorrendo. Destacou que muitas das
vezes os fiscais nã o sabem quem são seus substitutos. Rodrigo in formou que ultimamente
ocorreram muitas mud anças ráp' das na unidade, agravando a situação. Por fim , Cláudio
solicitou novamente a a nálise dos contratos para se deba ter, atualizando os dados de fiscal
principal e substituto , a lé m d a co m p lexidade e necessidade de conhecimento técnico para
exercer a fiscaliza ção.
6.13. Deliberação do item da pauta :
6. 13.1. Realizar a ná lise com pleta dos contratos da CTIC em comp lemento ao item 6.9 .3 da
4° Reu nião do CGesTiC de 2019, consolidan do os dados de fiscais , prazo,
complexidade. conhe c imento técnico, a fim de embasar uma tomada de decisão na
distribuição d o s mesmos. Resp onsável: Rodrigo Alexandre.
Item da Pauta: Serviço de monitoram ento de 3° Nível
6.14. Cláudio aprese ntou o possib ilid a de de se contratar o serviço de _monitoramento da
infrae strutura com um ba ixo c usto . Informou que a contratação de atendimento de 3° nível sob
demanda també m era uma p ossibilidade, atuando d essa maneira em momentos de
sobrecarga ou impla ntaçã o d e p rojetos específicos, que necessitasse de conhecimentos
técnicos não possuídos pe la equipe da CTIC.
6.15. Cláudio explicou a inda que se fazia necessário o pree nchimento de um checklist para
descrever e espec ificar a infra estru tura de TI do Tribunal, p ara então precificar e ter uma
estimativa de c o n ro tação e assim levar uma proposta para ser analisada pela \ dministração .
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6.16. Rodrigo complem ento u q ue o serviço de monitoramento ajudaria na diminuição da carga do
trabalho na unidade e no núm ero d e incidentes, pois tendo os serviços monitorados a equipe
poderia se precav er d e eventua is in c id entes.
6.17. Carlos informou que. a p esar da importância do atendimento de 3° nível, esse serviço não
entraria no projeto d e licitação que está sendo executado. pois seria grande o risco de atraso
na contratação e e le já estava com várias alterações p revistas nos artefatos decorrentes de
revisões da unidad e de Aquisições Públicas e de reunião com a atual prestadora do serviço.
6.18. Deliberação do item da pauta :
6.18.1. Pree nc her a p lanilh a com o checklist de infraestrutura de TIC. Responsável: Rodrigo
Alexandre .
Item da Pauta: Relatório de tra nsição da a dministração
6.19. Cláudio solicitou apoio e empe nho ao relatório de gestão q ue está send9 elaborado pelo Setor
de Governança d e TI p ara a eq uipe d e transição da admin istração . Informou que o prazo para
a entrega do relatóri o é a té o d ia 14/1 O.
6.20. Rafael informou que o o bjetivo do relatório é apresentar a situação atual da CTIC e o que está
planejado para 2020. dessa forma o s p rincipais itens que c omporão são: pendências dos PAs;
relatório do portfólio de p rojetos; projetos previstos no PDTIC 2020; orçamento de TIC ; projeção
das necessidad es já ele nc a dos paro 2020; aprese ntação da força de trabalho de TIC ; contratos
de TIC ; participa ção d o TRT16 nos projetos nacionais.
6.21 . Rafael. por fim. solicitou q ue os che fes das unidades entregue m as informações relativas a sua
área que irão compo r o re latório de tran sição até o dia 07 I 10/201 9.
6.21 .1 . Entreg a r in fo rmações da sua área de atuação p a ra com por o relatório de transição .
Responsá vel: Chefe das unida des de TIC
Item da Pauta: Ações da flolítica de Gestão de Pessoas de TIC
6.22. Maickel informou que a Política d e Gestão de Pessoas de TIC havia sido publicada e que
algumas ações d e c orre ntes d a p olítica se faziam necessárias. como definição formal de critérios
para o desempenho dos servidores. metas de desempenho e critérios para concessão de
teletrabalho.
6.23. André ressaltou que foi que stion ado quanto a utilidade da políticaT gois relacionado ao
teletrabalho. ela é clara em afirrnor qu e esta modalidade seria facilitada para os servidores de
TI C.
6.24. Maickel explicou q ue a polític o fa la em facilitação , mas também ressalta que a concessão
dessa modalidade d e traba lho deve observar critério definidos p elo órgão, o que ainda está
pendente de reg ulam en taçã o. Alé m disso. ele lembrou que a concessão dessa modalidade
deve vir acompanhada de ben efício p ara o Tribunal- com aumento de produtividade - , e que
para isso é preciso dese nvolver ferra mentas de aferição adeq uad as.
6.25. Cláudio informou q ue como estam os em um momento de transiç ão de administração e como
os critérios de d esempe nho e te le tra balho ainda não foram definidos. ele tenderia a ser contra
alterações no q u a d ro a tual de servidores em teletrabal ho. A única exceção a essa
posicionamento, explic o u ele. seria no caso de concessão d e teletrabalho com acréscimo da
força de trabalh o . situa ç ão q ue pode ocorrer com Marcelo Henrique - servidor removido para
acompanhar c õ njuge q ue te m interesse em voltar ao Trib una l caso seja na modalidade de
teletrabalho.
6.26. Cláudio ainda solicito u q ue seja rea lizado um levantamento das ações que são necessárias
para que a política seja a p lic a d a.
6.27. Deliberação do item da pau ta :
6.27.1 . Elaborar estu do d as aç ões necessárias para a aplicação da Política de Gestão de
Pessoas de TIC. Responsável: Rafael Robinson .

7. Próxima Reunião
A próxima reunião será dia 09 de outu.bro de 2019 na sala do Coordenador da ·TIC.
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8. Assinaturas

André Pereira Nunes
Stanley Araujo de Sousa
Carlos Eduardo Ferreira Marins
Gutemberg Pereira Vidal Santos
Maickel Roberto Neitzke
Rafael Robinson de Sousa Neto
Rodrigo Silveira Alexandre
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