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NÚMERO DO CIA 

1. PENDÊNCIA REUNIÕES ANTERIORES 

Não se aplica 

2. PAUTA DA REUNIÃO 

Apresentação da análise do Plano de trabalho da Resolução n°211/2015. 

3. TEMA/PARECER 

• Apresentado e discutido o levantamento das ações do Plano de trabalho da resolução n° 

211/2015, relatando os itens atendidos, os em andamento e os não realizados sem registros de 

ações. Abaixo apresentação das tabelas. 

Lista de itens atendidos 
Grupo 1 Adequação da Governança e da Gestão de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - TIO - 2016 
1.1 Constituir 	Comitê 	de 	Governança 	de 	Tecnologia 	da 

Informação e Comunicação 
Realizado 

1.2 Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

Realizado 

Grupo 2 Adequação dos padrões de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de 
informação - 2017 

2.1 Adequar -  a 	execução 	ou 	contratação 	serviços 	de 
desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação 
aos requisitos da ENTIC-JUD 

Realizado 

2.2 Classificar sistemas de informação identificando os que são 
estratégicos 

Realizado. 	Levar 
para 	conhecimento 
do 	Comitê 	de 
Governança de TIO 

2.3 
-- 

Garantir 	que 	os 	novos 	sistemas 	de 	informação 	de 
procedimentos 	judiciais 	e 	administrativos 	atendam 	os 
requisitos da ENTIC-JUD 

Realizado - Para os 
novos sistemas são 
observados 	os 
requisitos 

2.4 Garantir 	utilização 	de 	ferramentas 	de 	inteligência 	e 	de 
exploração 	de 	dados 	para 	disponibilizar 	informações 

Realizado 
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relevantes para os seus usuários internos e externos, bem 
como observar o comportamento dos dados explorados na 
oferta de serviços 

2.5 Garantir a integração entre sistemas do primeiro e segundo 
graus e de instâncias superiores, bem como de outros entes 
públicos atuantes nos processos judiciais 

Realizado 

2.6 Disponibilizar na internet as informações sobre processos, 
seus andamentos e o inteiro teor dos atos jUdiciais neles 
praticados, 	ressalvadas 	as 	- exceções 	legais 	ou 
regulamentares, conforme disposto nas Resoluções do CNJ 

Realizado 

Grupo 3 Adequação da infraestrutura tecnológica - 2018 

3.1 Obedecer 	aos 	requisitos 	mínimos 	do 	nivelamento 	da 
infraestrutura de TIC 

Realizado 

3.1.1 Garantir um desktop ou computador portátil para cada usuário 
interno, com segundo monitor ou aparelho que permita divisão 
de tela para aqueles que 	estejam 	utilizando o 	processo 
eletrônico 

Realizado 

3.1.2 Garantir um desktop ou computador portátil para cada usuário 
interno nas salas de sessão e de audiência e uma tela para 
usuários externos, com acesso a rede 

Realizado 

3.1.3 Garantir um equipamento de impressão e digitalização para 
cada ambiente de trabalho, preferencialmente, com tecnologia 
de impressão frente e verso e em rede, com qualidade 
adequada à execução dos serviços 

Realizado 

3.1.4 Garantir uma solução de gravação audiovisual de audiência 
para cada sala de sessão e sala de audiência, compatível com 
0MNI 

Realizado 

3.1.6 Garantir 	dois 	links 	de 	comunicação 	com 	a 	internet 	de 
operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o 
máximo de comprometimento de banda de 80% 

Realizado 

3.1.7 Garantir ambiente de processamento central (Data Center) 
com requisitos mínimos desegurança e de disponibilidade 
estabelecidos em normas nacionais e internacionais, que 
abrigue' os equipamentos principais de processamento e de 
armazenamento de dados; de segurança e ativos de rede 
centrais, para maximizar a segurança e a disponibilidade dos 
serviços essenciais e de sistemas estratégicos do órgão 

Realizado 

3.1.8 Garantir solução de backup com capacidade suficiente para 
garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas, 
incluindo tecnologias para armazenamento de longo prazo e 
cópia dos backups mais recentes, em local distinto do local 
primário do órgão, de modo a prover redundância e atender à 
continuidade do negócio em caso de desastre 

Realizado 

3.1.9 	. Garantir solução de armazenamento de dados e respectivos 
softwares de gerência, em que a capacidade líquida não 
ultrapasse 80% do limite máximo de armazenamento 

Realizado 

3.1 .10 Garantir parque de equipamentos servidores suficientes para 
atender às necessidades de processamento de dados dos 
sistemas e serviços do órgão, com comprometimento médio 
de até 80% de sua capacidade máxima, e em número 

Realizado 
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adequado para garantir disponibilidade em caso de falha dos 
equipamentos 

3.1.11 Implantar solução de videoconferência corporativa para a 
sede de cada tribunal 

Realizado' 

3.1.12 Implantar central de serviços de lMe° e de 20  níveis para 
atendimento de requisições efetuadas pelos uuários internos 
e tratamento de incidentes no que se refere ao uso de serviços 
e sistemas essenciais 

Realizado 

Lista de itens em andamento - ações programadas 
Grupo 1 Adequação da Governança e da Gestão de Tecnologia 

da Informação e Comunicação - TIC - 2016 
Ações 

1.3 Elaborar e manter o Plano Estratégico de Tecnologia da 
lnformação'e Comunicação (PETIC) e o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 

Em 	andamento 	- 
Previsão 

1.4 Elaborar e aplicar política, gestão e processo de segurança 
da informação 	. 

Em 	andamento 	- 
Previsão 28/02/2018 - 
responsável Danyllo e 
Rodolfo 

1.5 Estabelecer Plano de Continuidade de Serviços essenciais 
de TIC 

Em 	andamento 	- 
Previsão 25/05/2018 - 
responsável Danyllo e 
Rodolfo 

1.9 Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas. 
e compatíveis com 	a relevância e demanda de TIC, 
considerando, no mínimo, os macroprocessos descritos na 
ENTIC-JUD 

Em 	andamento 	- 
criação 	de 	cargos 	e 
nomeações 	de 
Pessoas. Encaminhado 
processo 	para 
Administração 	- 
Responsável - Thomas 
Coordenador de Ti 

1.10 Elaborar e implantar Plano Anual de Capacitação Em 	andamento 	- 
previsão 	07/2018 	- 
Responsável: 	Maria 
Jose - assessora da 
coordenadoria 

Grupo 3 Adequação dos padrões de desenvolvimento e de 
sustentação de sistemas de informação - 2018 

Ações 

3.1.5 Garantir links de comunicação entre as unidades e o 
Tribunal para suportar o tráfego de dados e garantir a 
disponibilidade 	exigida 	pelos 	sistemas 	de 	informação, 
especialmente o processo judicial, 	com 	o 	máximo de 
comprometimento debanda de 80% 

Em 	andamento 	- 
Aguardando 
republicação dó Pregão 
de 	Links 	- 
Responsável: 
Francisco 	diretor 	de 
Conectividade 

3.1.13 Garantir rede sem fio para a promoção dos serviços 
ofertados 	aos 	usuários 	e 	respeitando 	a 	política 	de 
segurança da informação de cada órgão, sempre que 
possível 	 . 

Em 	andamento 	- 
Aguardando 	processo 
aquisitivo 	- 	previsão 
para segundo semestre 
2018 	- 	Responsável: 
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Francisco diretor 
Conectividade 

• Deliberação 
Relacionado na tabela abaixo os itens que ainda não foram realizados, as ações para iniciá-los, 

responsáveis e prazos. 

Lista de itens em andamento - sem ações programadas 
Grupo 1 Adequação da Governança e da Gestão de Tecnologia 

da Informação e Comunicação - TIC - 2016 
Ação 

1.6 Definir 	processos 	para 	gestão 	dos 
ativos 	de 	infraestrutura 	tecnológica, 
notadamente no que tange à gerência 
e ao monitoramento, bem como ao 
registro 	e 	ao 	acompanhamento 	da 
localização de cada ativo 

Não realizado O Diretor de 
conectividade Francisco 
estará analisando com a 
equipe 
Prazo para verificação e 
reposta a 
coordenadoria: 03/2018 

1.7 Definir 	Política 	de 	Manutenção 	de 
Documentos eletrônicos adequada às 
diretrizes estabelecidas pelo CNJ 

Não realizado 

. 
Diretor do 
Desenvolvimento 
Gustavo Piccin estará 
analisando o escopo 
para essa política (na 
reunião foi comentado a 
questão de documentar 
política de novos 
documentos do CIA). 
Prazo para analise: 
06/2018 

1.8 Adequar processos de acuisições de 
bens econtratação de serviços de TIC 
com as diretrizes estabelecidas pelo 
CNJ 

Não realizado Consta no cronograma 
de 	Processos 	da 
coordenadoria 	- 	Prazo 
08/2018 - Responsável 
Maria José - Assessora 
da coordenadoria 

1.11 	. Normatizar atividades extraordinárias 
na área de Tecnologia da Informação 
e Comunicação 

Não realizado A 	primeira 	versão 	da 
1  proposta de plantão que 
deve abranger esse item 
está aguardando análise 
do coordenador Thomas 
- 	Prazo 	para 	análise 
01/03 

1.12 Instituir Plantão na área de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 

Não realizado A 	primeira 	versão 	da 
proposta de plantão que 
deve abranger esse item 
está aguardando análise 
do coordenador Thomas 
- 	Prazo 	para 	análise 
01/03 

Grupo 4 Adequação do Quadro permanente de servidores e da 
elaboração de política de gestão de pessoas - 2019 

Ação 

4.1 Definir e instituir Política de Gestáb de 
Pessoas que promova a fixação de 

[Ação futura Fazer expediente para o 
AH 	e 	vice 	- 	diretoria 
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recursos 	humanos 	na 	área 	da 
Tecnologia 	da 	Informação 	e 
Comunicação 

sobre 	a 	questão 	de 
Gestão de Pessoas. - 
Responsável -assessoria 
da Coordenadoria de TI 

4.2 Aplicar 	diretrizes 	estabelecidas 	na 
Política de Gestão de Pessoas da área 
de 	Tecnologia 	da 	Informação 	e 
Comunicação 

Ação futura Fazer expediente para o 
AH 	e vice - sobre a 
questão de Gestão de 
Pessoas. 
Responsável -assessoria 
da Coordenadoria de Ti 



 

o 

    

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Coordenadoria de informática 

Ata de reunio 

      

      

PARTICIPANTES 

Assunto : Reunião do Comitê de Gestor de TIC 

Data: 07/02/2018 

Horário: 16:30 as 17:30 horas 

Local: Sala de reunião da CTI 

NOME 

ø 

  

ÓRGÃO/LOTAÇÃO 

  

7Q YTA JO 

ff44ç..D 	X4-15 


