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ATA N.o 08/2015

COMrre DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -CTI

REUNIAO REALIZADA EM 19' DE MAIO DE 2015, As 10H

Aos dezenove dias do mes de maio do ana de dois mil e, quinze, as dez horas, na

Sala de Audiencia "Francisco Pugliese", no 1° andar do Edificio-Sede do Tribunal Regional

do Trabalho da 2a Regiao, reuniram-se,; sob a' Presidencia 'da Desembargadora Jucirema

Maria Godinho Gonc;alves, os Desembargadores Paulo Jose Ribeiro Mota, Roberto Barros

da Silva /e AnteroArantes Martins; e os' servidores Marcio Nisi 'Gonc;alves, Diretor da

Secretaria de Tecnologia da Informac;ao - SE!IN; Ricardo Alex Serra Viana, Diretor da

Coordenadoria de Seguranc;a, Aquisic;6es e Pesquisa'; Robson M~rins,Chefe da Sec;ao de'

Governanc;a de TI e Almir Storck Nunes, servidor da Sec;ao de G9vernanc;a de TI, com a
- - .

finalidade de discutir assuntos que dizem respeito a tecnologia da il)formac;ao.. '

A Oeser;nbargadora Jucirema iniciou a reuniao passando a palavra ao Diretor da

Secretaria de Tecnolqgia da Informac;ao - Setin, que apresentou 0 andamentode diversos

projetos relacionadosao' plano de ac;ao decorrente do Ac6rdao N° 2938/2010 do. TCU,

Sobre 0 "ltem10'- Projeto 10/~'o11 - Implantar Gestao de Configurac;ao de Servic;os de

\ Tecnologia da Informa9ao", 0. Dir~tor explicou que 0 'inicio do projeto dependia da

contratac;ao de uma consultoria para ef~tuar 0 mapeamento dos processos ITIL e-que esta

contratac;ao foi efetuada recentemente. 0 Comite considerou que as informac;6es do 'projeto
. .'. \

precisal1l ser atualizadas sendo a contratac;ao correspondentel a'proximadamente a. 30% do

and~mento total do projeto.

Sobre 0 "Item 13: Projeto 8/2011-3 - Processo de Gestao ge Ativos de,lnformac;ao", 0

Diretor explicou que ha uma participac;ao da Secreta ria de Gestao da Informac;ao

Institucional e do CSIC, no que diz respeito a classificac;ao da' informac;ao, conforme ate GP

30/2014. Ha necessidade' de r,ever 0 conteudoatual no' website do tribunale um.
'replanejamento em conjunto com a SGII, sendo que 0 projeto tem previsao de conclusao

em 90 dias. '/

Sobre ,0 "Item 18,: Projeto 14/2011 - Estabelecer procedimentos formais de gesta

mudanc;as", 0 Diretor Marcio explicou que a norma relativa 0 processo de muda
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aprovado recentemente, esta em elaborac;ao e que apublicac;ao da norma correspondente

encerra 0 projeto.

Sobre 0 "Item 22: Projeto. 15/2011 - ImplantaL processo de avaliac;ao d? gestao de

TI", 0 Oiretor explicou queeste processo ainda precisa ser discutido e estabelecido. 0 Or.

Antero lembrou que uma das atribuic;oes do CTI e avaliar a gestao de TI. A Ora. Jucirema

considerou que as reunioes d9 CTI sao suficjentes para afirmat que ja existe 0 processo de

gestao de TI e que- basta a formalizac;ao deste processo d.emonstrarido que a avaliac;ao e
. .

feita pelo CTI atraves d,as suas reunioes ordinarias conforme resultado de ata. Agregar·as

atas que ja existem. Oesta forma 0 CTI concluiu que e posslvel concluir 0 projeto.

Sobre 0 "Item 23: Projeto 16/2011 - Promover ac;oes de auditoria interna de TI", 0

Oiretor Marcio expljcou que 0 projeto esta parcialmente·atendido porqueja existe 0 plano de

auditoria da Secretaria de Controle Interno com ac;oes voltadas para TI, bastando apenas

document~r 0 projeto. 0 ~omite anuiu e recomendou que a· documentac;ao' seja

providenciada no prazo mais purto posslve!.

o proximo assunto apresentado pelo Oiretor da Setin foi referente a mensagem,

manual de instruc;oes e m0gelos de documentos a serem encaminhados aos chefes de

gabinetes sobre a troca dosmicrocomputadores nos respectivQs gabinetes. 0 Oiretor

explicou que e recomendada a troca de, no maximo, duas maquinas simultaneamente nos
. • " I •

gabinetes como forma de nao interromper totalmente. 0 ,andamento do trabalho. 0 CTI

aprovou 0 processo de troca' proposto, recomendando que seja feita em dia de menor

movimento, no gabinete.

Em seguida 0 Oiretor apresentou algumas duvidas em relac;ao ao Projeto 34

"Padronizar a infraestrutura de Tlnas unidades do TRT". O. Oiretor submeteu algumas
. .

·duvidas ao CTI visto que recebeu demandas puntuais dos usuarios para 0 fornecimento de

computadores para estagiario, servidor cedido por prefeitura, para segunda sala de

audiencia, sala de conciliac;ao, juiz auxiliar e assistente de juiz auxiliar 0 qual normalmente
. ,

trabalha em casa. 'A Ora. Jucirema questi6nou s~ haveria microcomputadores suficientes

para fornecer. e foi informada que ha~eria n~cessidade de comprar mais maquinas. A Ora.. '
Jucirema propos a utilizac;ao. de microcomputadores fora da garantia" mas que ainda

estejam funcionando perfeitamente para atender a estas demandas. Foram levan d /
I

preocupac;oes quanto ao uso de equipamentos com Windo"'!s XP que ja esta se~ sup
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atualizagoes de seguranga, 0 acrescimo d~ custo de software licenciado. Ap6s urn debate

pelo eTI a respeito das vantagens e desvantagens de maquinas nestas condigoes, ficou

.definido que 0 assistente'de juiz auxiliar recebe urn notebook que deve ser usado tanto em

casa quanto no trabalho da vara, funcionario cedido pela prefeitura recebe a maquina ~esde

que esteja ocupando a vaga de urn funcionario da vara e naoesteja atuando como. .
\ .

. .adicional. Se houver demanda, sera fornecido urn notebook para· 0 juiz auxiliar e para 0

assistente de juiz auxmar.e maquinas reutilizadas para osdemais casos medi~nte avaliagao

previa daengenharia quanto a pontos pe energia e rede. Para segundasala de audiencia e

preciso fornecer maquina nova tam bern mediante avaliagao e preparo da engeftharia. Para

,funcionarios cedidos que sejamadicionais ao. quadro re.gular de pessoal, a vara devera

submeter a solicitagao de microcomputadores adicionais a eorregedoria, a qual, se aprovar

a solicitagao, encaminhara a Setin. Para as salas de concilia9ao' que tenham recebido

recursos do eSJT, a instalagao de maquinas novas nao depende destas deliberagoes.

Varas novas que tenham $ala de conciliagao necessitam ter computadores novos. Varas

com salas de conciliagao adaptadas podem receber maquinas reaproveitadas. Estas

deciSoes precisam ser colocadas em pratica na forma de urn projeto-piloto dentro do ana

oorrente com avaliagao dos problemas que surgirem para subsidiar uma decisao final.

o Diretor Marcio apresentou 0 Formulario de solicitagao de.mudanga do Projeto 34

"Padroni.zar a infraestrutura de TI nas unidades do TRT". A ata de reuniao 21 do eTI de 06

de outubro de 2014 indicouque 0 escopo do projeto seria reavaliado e modificado para

excluir a parte operacional, que seriam os t6picos 5 e 6 descritos na declaragao de escopo. .
da TAP do projeto com a consequente adequagao das tarefas do cronograma. Este~ t6picos

.se referem a elaboragao e execugao de projeto de troca das maquinas. 0 eTI nao

concordou com ·aexclusao dos t6picos. sugerido::;, po is se referem a elaboragao do plano de

agao e plano de troca. Entendeu-se necessaria so'mente a retirada da parte operacional do

item 5 que se refere a efetivagao e adequagao da estrutura ao planodefinido. Os pianos de

troca precisam ser mantidos. 0 en determinou que a soliC(itagao de mudanga seja revista e

apresentada na'pr6xima reuniao.

o 'documento "Termo de encerramento do projeto de Gestao

submetido para apreciagao pelo eTI e em seguida assinado.

de !ncidentes" ~i ,

~
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Foram apresentado~ dois DOD's para aprecia9ao e assinatura. Solicita9ao de
. , I

impressora laser colorida formato A3 pela SCOF em substitui9ao a A4 ja solicitada.

~oHcita9ao··da Secreta ria de Seguran9a Institucional de uma impressora laser colorida

formatq A4. 0 CTlaval.iou as' justificativas que constam nos DOD's e decidiu pela

aprova9ao mas manifestou preocupa9ao quanto ao volume ,de impressao a ser suportado

pela impressoraA4 pa~a a Seguran9a Institucional e determinou a Setin que oriente a area

quanto'aos volumes suportados e.alternativas de impressao em graficas.

Quanto ao agendamen~o para troca dos notebooks, aSetin est~· terminando a
,

prepara9ao do sistema de agendamentos. Os gabine~es terao 4 diasde prazo, de segunda

a quinta, para realizar 0 agendamento a serrealizado na semana'seguinte.

Por fim 0 Diretor Marcio informou que avaliou internamente a utiliza9ao do AD1 para·

decisoes interlocut6rias e decisoes terminativas e que trara nas pr6ximas reunioes para

estabelecer urn. regramentocom a Presidencia .

. Nada mais havend0 a tratar, a sessao foi encerrada pela Desembargadora Jucirema

Maria Godinho Gbn9alves, e, para constar, foi Javrada:a presente ata.

I


