PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regiona l do Trabalho da 16ª Reg1ão

Aos dezoito dias do mês de outubro de 2 0 16, às 9:30h, na Av. V1torino
Freire, 2001, prédio sede do TRT 16ª Região. no 6º Andar, na Sala do
Juiz Auxiliar da Presidência , reuniu-se o Comitê Gestor de Tecnologia
da Informação Comunicações (CGTIC) do TRT16, mstituído pela
Portaria GP nº 175/ 2 0 16, para sua Ou1nta Reunião Ordinária do ano de
2 0 16. Presentes o Exmo. Juiz, FERNANDO LUIZ DUARTE BARBOZA,
representando o Presidente do Comitê, o Exmo. Desembargador
Presidente James Magno ArauJo Farias, a Exma. Juiza. GABRIELLE
AMADO BOUMANN, a Secretária-Geral da PresidênCia, JOSELENA DO
CARMO SOARES PEREIRA, a Diretora Geral em exercício FERNANDA
CRISTINA MUNIZ MARQUES, o Coordenador de Tecnologia da
Informação e Comunicações, RÔMULO JOSÉ MAIA MOURA, o servidor
RAFAEL ROBINSON SOUSA NETO, Analista Judiciário Área de Apolo
Especializado Tecnologia da Informação. Os presentes deliberaram
sobre a pauta abaixo. conforme observações infrarrelatadas.
PAUTA
.../ Priorização dos projetos .
.../ Aprov ação da Minuta do Planejamento Estratégico de TIC.
.../ Aprov ação da Minuta da Metodologia de Gestão de ProJetos e
Portfólio de TIC.
.../ Definição do modelo de trabalho do compartilhamento da
solução de Prontuário Eletrônico .
.../ Storages EMC, necessidade urgente de aquisição de novos
equ1pamentos .
.../ Relato das ações para Impedir a repet1ção dos problemas de
alimentação da sala-cofre ocorndos em setembro/2016.

Priorizacão dos projetos

1.

O Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações

do TRT16, Rômulo José Maia Moura, apresentou o po

ólio de proJetos

"J

de TIC (_ 1'-4cXO 1).

·~
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2.

Apresentou-se a relação dos proJetos concluídos entre a

última reunião do CGTIC e a presente reunião, que segue na tabela
abaixo :
ID

--

Projeto

-

-

Adequação as regras da nova resolução de férias de servidores

16
21 -

Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência
Sistema de eleição de Comissões da Corregedoria

r66

38 -

-

Criação área para divulgação de informações de Governança da
TIC

- 20

s a59

-

-

RefÕrmulação da polít1ca de segurança
Alteração do nome de domínio no Active Directory

I Integração do Zimbra

com~

Active Directory
-

3.

Discutiu-se acerca de 3 novos projetos submetidos ao CGTIC.

Rafael Robinson realizou a leitura do detalhamento da demanda com
sua justificava e o parecer da CTIC quanto à viabilidade técnica, então
decidiu-se por:
a} Aprovar a demanda 62 (Criação de Agenda Virtual de Apoio NAV);
b) Aprovar a demanda 64 (Inclusão de link na página deste
Tribunal para disponibilização das Atas de Registro de Preços);
c) Rejeitar a demanda 65 (Software para redução de consumo de
energia). O comitê entendeu que a notificação e registro dos
computadores desligado de maneira forçada não seria a opção
ma1s efetiva na busca da redução da energia. Duas solução
alternativa foram apresentadas: intensificação das campanhas
de conscientização do servidores e instalação de um chave
geral de energia nas unidades,
servidor a deixar o setor.

0
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4.

O

novo

Gerenciamento de

cronograma
Recursos

apresentado por Rafael

para

migração

Humanos - SGRH

do
-

Sistema

( ~~ci\ 0

11 )

de
foi

Robinson, conforme sol1c1tado na quarta

reunião ordinária do CGTIC, realizada em 22/08/2016. A previsão para
que o sistema esteja em ambiente de produção, com os dados
migrados, para utilização efetiva pelo tnbunal é 31/08/2017.
S.

Para o cumprimento do cronograma apresentado, Rafael

Robinson explicou que, para obter êxito na execução do projeto, tanto
em relação à qualidade, quanto no cumprimento dos prazos,

as

seguintes premissas devem ser garantidas durante toda execução do
projeto:
a) Alocação de 3 servidores da CTIC dedicados ao projeto;
b) Alocação de 1 servidor da área de Gestão de Pessoas dedicada
ao projeto;
c) Garantir a prioridade do projeto frente a entrada de novas
demanda;
d) Restringir o desenvolvimento de novas funCionalidade

no

sistema legado do RH ao mínimo necessáno ao atendimento de
demandas externas e/ou obrigações legais.
6.

Para

mit1gar

os

riscos

que

envolvem

as

prem1ssas

mencionadas acima, o CGTIC aprovou os seguintes encaminhamentos:
a) Solicitar à Presidência a publicação de uma portaria alocando
um servidor da área de gestão de pessoa no projeto SGRH;
b) Submeter ao CGTIC qualquer alteração no quadro de pessoal
de TIC (remoção de servidor do quadro de TIC para outra área,
por exemplo), espeCialmente quando envolver os mtegrantes
do projeto SGRH;

7.

Por fim, foram apresentados os proJetos

execução, com seus respectivos status:

seguem em

PODER JUDICIÁRIO- JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 165! Região

'To

Projeto

Status

~

Implantação do Sistema de Contro le de

Sistema pronto . Aguardando a dec1são ·

Matenal e Patnmôn1o (SCMP)

da área de negócio para inic1ar a
utilização

4

Implantação do SGRH/SIGEP

Criação e Validação de Scripts para as
ent1dades

de

Sistema

Serv1dor

e

Dependentes

5

Automação:

Acumulo

de

--:-:--::----4--:--

juris dição

Aguardando validação do demandante

RH/FP

6
18

Indexação das publicações do TRT 16

Solicitado cooperação com TST.

Criação Portal Trabalho Seguro

Configuração da ferramenta e coleta
de requ1s1tos da solução

19
63

27

28

,-,-,-----1

Criação de Portal Combate ao Tra balho

Configuração da ferramenta e coleta

Infantil

de requisitos da solução

Levantamento

de

lnform ações

Ajuste

do

formato

dos

dados

Cadastrais e F1chas Fmance1ras p ara o

soliCitados pelo TCU , após env1o das

TCU

informações solicitadas .

Elabo rar Planejamento EstratégiCO de TI

Planejamento finalizado . Aguardando

- PETI

publicação

Elaborar Plano Diretor de TI - PDTI

Fase

de

defin1ção

do

Plano

de

Orçamentáno e Plano de Meta e Ações

34

Regulamentação da Polftica de Gestão

Polít1ca

de Portfól io e Projetos

publicação

-

construída.

Aguardando

Aprovação da Minuta do Planejamento Estratégico de TIC
8.

Fo1 aprovada pelo CGTIC-TRT16 a minuta do Planejamento

Estratégico de TIC (2017-2020)

(...:..N~xo

•11 e

.~NtXO

IV) para ser

submetida à Presidência e posterior encaminhamento ao Tribunal
Pleno.
Minuta da Metodolo ia de Gestão
Portfólio de TIC
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9.

Foi aprovada pelo CGTIC-TRT16 a mmuta Metodologia de

Gestão de Projetos e Portfólio de TIC ( .1\JE-XO 'v } para ser submetida à
Presidência e posterior encaminhamento ao Tribunal Pleno.
Definição do modelo de trabalho do compartilhamento da solução de
Prontuário Eletrônico
10.

O

CGTIC-TRT16

deliberou

que a

solução

de

Prontuário

Eletrônico deve ser compartilhada com o modelo adotado nas soluções
nacionais, como o PJE, SIGEO, SGRH.
11.

No modelo aprovado pelo Comitê, o TRT16 centralizaria a

coordenação dos trabalhos de desenvolvimento e sustentação do
sistema,

contando

desenvolvimento.

com
O

a

cooperação

TRT7-CE

se

de

dispôs

outros
a

regionais

cooperar

com

no
a

disponibilização de pessoal para trabalhar remotamente no sistema.
12.

A solução de prontuário vem despertando interesse de

diversos regionais. O TRT11-AM, TRT7-CE, oficializaram o pedido de
compartilhamento do sistema e os TRT1-RJ, TRT12-SC e TRT23-MT
estão realiLdndu

te~te~.

a firn de verificar se a solução atende suas

necessidades.
13.

O Coordenador da CTIC verificará como proceder para propor

o sistema como solução nacional através do CSJT e apresentará na
próx1ma reunião, tendo em vista que a solução deve ser integrada ao
SIGEP e por isso precisa do aval do Comitê do SIGEP.
Storaqes

EMC.

necessidade

urgente

de

aquisição

de

novos

equipamentos.
14.

Rômulo informou ao CGTIC a atual situação das tratativas

sobre a aquisição de storages para substituição dos equipamentos
EMC.

Será submetido DDO ao CSJT solicitação a

PODER JUDICIÁRIO- JUSTIÇA DO TRABALHO
Tnbunal Regional do Trabalho da 16ª Região

verba para aqu1sição dos equipamentos no valor aproximado de R$
480 .000,00 .
15.

O

DDO será submetido até do dia

21/10/2016 com

o

compromisso de executar a verba até o final de 2016, utilizando o
registro de preços da Ata do TRT7 para expansão dos equipamentos do
Pje-JT.

Relato das acões para impedir a repeticão dos problemas de
alimentacão da sala-cofre ocorridos em setembro/2016.

16.

Rômulo

descreveu

as

ações

tomadas

para

impedir

a

repetição dos problemas que aconteceram no mês de setembro.
17.

Adicionou-se

sensibilidade

um

rei é

no

gerador

para

aumentar

à variação da tensão elétrica e assim

a

permitir o

acionamento imediato do gerador.
18.

A CTIC adicionou o monitoramento através de notificações do

aplicativo de monitoramento. Também foi solicitado à Diretoria Geral
a aquis1ção de placa de monitoramento da sala-cofre para envio de
notificação através de SMS.
19.

Está

em andamento o

planejamento de contratação do

suporte e manutenção do gerador. Este trabalho está sob a condução
de uma equ1pe composta pela CTIC, Serviços Gerais, Engenharia e
Licitações.

Próxima reunião do CGTIC

20.

Definiu-se que a próxima reunião do Comitê será no dia 02 de

dezembro de 2016 (sexta-feira} às 9:30h na sala da Presidência do
TRT16.
21.

Sem mais assuntos para discutir a reunião foi encerrada.

'
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Membro do Comitê
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Membro do Comitê

