
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Coordenadoria de informática 

Ata de reunião 

ATA DE REUNIÃO 

PROJETO/ASSUNTO 	Comitê de Gestão de TIC - Preenchimento do questionário iGovTlC-JUD 2017 

DATA 	 11/09/2017 e 12/09/2017 

LOCAL 	 Sala de reunião da Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

MEDIADOR 	 Thomas Augusto Caetano 

PARTICIPANTES 	 Danilo, Francisco, Gustavo, Marcos, Maria José Rodolfo 

1. PENDÊNCIA REUNIÕES ANTERIORES 

Não se aplica 

2. PAUTA DA REUNIÃO 

Análise e resposta do questionário GovTIC-JUD 2017 - CNJ 

TEMA/PARECER 

Foram analisados na reunião os itens referentes ao Levantamento de Governança, Gestão e 

Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário - 2017, estabelecido no Art.32 da Resolução CNJ n2  211/2015 - 

ENTIC-JUD. 

V No dia 11/09/2017 foram analisados e respondidos de acordo com os critérios definidos pelo CNJ 

os seguintes itens do questionário: 

1. Das políticas e Planejamento 

1.1. Em Relação à liderança 

1.2. Em relação à definição das estratégicas, políticas e Planejamentos 

1.3. Em relação à expectativa e entrega de resultados 

1.4. Em relação à Transparência 

2. Das estruturas, Macroprocessos e Processos 

2.1. Em relação à estrutura organizacional 

2.2. Em relação á coordenação dos macroprocessos 

2.3. Em relação aos processos de governança e de gestão 

2.4. Em relação aos processos de segurança da informação 

2.5. Em relação aos processos de Software 

/ 	No dia 12/09/2017 foram analisados e respondidos de acordo com os critérios definidos pelo CNJ os 

seguintes itens do questionário: 

3. Das competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas 

3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento 

3.2. Em relação ao desempenho 

4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria - Controle de Gestão 

4.1. Em relação à gestão de riscos: 

4.2. Em relação ao monitoramento: 	 - 
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4.3. Em relação à auditoria interna: 

S. Dos sistemas, Integração e Nivelamento 

5.1. Em relação aos sistemas de informação: 

5.2. Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações: 

5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico: 

6. Dos serviços de infraestrutura 

6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços: 

6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura: 

7. Informações Gerais 

7.1. Em relação à Força de Trabalho - Esse item foi levantando e respondido pelo coordenador 

7.2. Em relação aos Iinks de comunicação de dados 

7.3. Em relação aos serviços em nuvem (cloud computing)? 

7.4. Em relação ao sistema de cópias de segurança (backup) 

7.5. Em relação à execução orçamentária e financeira de TIC do ano de 2016: 

7.6. Em relação às aquisições de bens e contratações de serviços concluídas no ano de 2016: 

7.7. Em relação às aquisições de bens e de contratações de serviços concluídas no ano de 2016 

de maior valor: 

7.8. Em relação às dificuldades enfrentadas pela área de TIC: 

7.9. Em relação aos sistemas de informação que sustentam a atividade precípua do órgão: 

7.10. 	Em relação aos sistemas de informação que sustentam a atividade administrativa do 

órgão: 

4. DELIBERAÇÕES 

Número Ação Responsável Prazo 

01 Criar agenda de reunião do Comitê Governança 

de TI 

Assessoria de 

Coordenadoria de TI 

29/09/2017 

02 Em 	atendimento 	ao 	item 	1.4 	Letra 	1 	- 
Criar na intranet uma seção para disponibilizar 

as 	respostas 	referentes 	ao 	Diagnóstico 	da 

Governança, 	Gestão 	e 	Infraestrutura 

promovido anualmente pelo CNJ, bem como o 

seu resultado de maturidade. 

Assessoria de 

Coordenadoria de Ti - 
15/10/2017 

03 Disponibilizar 	na 	nova 	Ferramenta 	SDM 	e 

intranet, em atendimento ao item 1.4 letra P: o 

catálogo com os acordos de nível de serviços 

essenciais 	de 	TIC, 	definidos 	pelos 	seus 

respectivos clientes demandantes é revisado e 

Diretor do departamento 

De Suporte 

31/10/2017 

disponibilizado em local de fácil acesso e livre 

na intranet do órgão. 

04 Em atendimento ao "item 2.3 Letra A" PDTIC é 

executado de acordo com seu ato consultivo, e 

e 2.3 Letra B - (PDTIC) é revisado anualmente e 

Comitê de Gestão de Ti 30/11/2017 

aperfeiçoado 	quando 	necessário. 

Foi 	definido 	que 	será 	criado 	uma 	agenda 

semestral para revisão do PDTI 
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05 Em atendimento ao item "2.3 Letra O" - O 

processo de planejamento de aquisições e de 

contratações de soluções de TIC é revisado 

Assessoria de 

Coordenadoria de Ti 

18/12/2017 

anualmente e aperfeiçoado quando necessário. 

Foi definido para realizar análise e atualização 

dos fluxos existentes e considerar adequações 

feitas no processo de aquisição junto com ATJL. 

06 Em atendimento ao item "2.3 Letra P" o 

processo de gerenciamento de contratos de 

TIC é formalmente instituído como norma de 

Assessoria de 

Coordenadoria de Ti 

22/01/2017 

cumprimento obrigatório. 

Foi definido para Desenhar o fluxo de gestão 

de contratos da CTI - 
Obs.: Atualmente segue-se o fluxo geral de 

contratos do judiciário - verificar se já não 

existe algo desenhado. 

07 Em atendimento ao item "2.4" Letra C - o 

processo de elaboração, acompanhamento e 

revisão da Política de Segurança da Informação 

é revisado anualmente e aperfeiçoado quando 

Assessoria de 

Coordenadoria de Ti 

(Coordenado pelo Danyllo 

Carvalho) 

Membros do Comitê de 

Segurança 

22/01/2017 

necessário. 

Foi definido que seja criado uma agenda para 

revisão da Política de Segurança 

08 Em atendimento ao item 5.1 Letra A - os 

sistemas de informação são classificados e 

identificados os que são estratégicos. 

Foi definido que deve ser apresentado a lista 

de sistemas com suas classificações e 

identificação dos que são estratégicos para o 

comitê de governança de TI e deve ser 

publicado na WIKI. 

Diretor do Departamento 

de Aplicações 

15/10/2017 

09 Os itens listados abaixo serão validados em 

reunião com a Coplan antes de entrega do 

questionário: 

"1.2 Letra K "- o Plano Orçamentário de TIC é 

formulado em harmonia com os objetivos 

Coordenador 

Assessoria da 

Coordenadoria e 

14/09/2017 

estratégicos do órgão e de TIC. 

"1.4 - Letra J" - o Plano Orçamentário de TIC é 

disponibilizado em local de fácil acesso e livre 

no sítio do órgão na internet (informar a URL). 

"1.4 - Letra K" - os relatórios de 

acompanhamento referentes à execução do 

Plano Orçamentário de TIC são disponibilizados 

em local de fácil acesso e livre na intranet do 

órgão. 

2.3 - Letra D- o processo de planejamento 

orçamentário de TIC é formalmente instituído 

como norma de cumprimento obrigatório. 
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2.3 - Letra E - o processo de planejamento 
orçamentário de TIC é executado de acordo 

com o seu ato constitutivo. 

2.3 - Letra E - o processo de planejamento 
orçamentário de TIC é revisado anualmente e 

aperfeiçoado quando necessário. 

2.3 - Letra O - o processo de planejamento de 
aquisições e de contratações de soluções de 

TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado 

quando necessário 

10 Identificar por áreas os itens que não são 

atendidos integralmente e disparar aos 

diretores para analisarem e realizarem ações 

para atendimento até agosto de 2018. 

Assessoria da 

Coordenadoria 

01/02/2017 

PARTICIPANTES 

NOME 

Thomás Augusto Caetano - Coordenador de 
Tecnologia da Informação 

Danilo Pereira da Silva - Diretor de Banco de dados 

Francisco José Carvalho Marcilio - Diretor 
Departamento de Conectividade 

Gustavo Piccin - Diretor do Departamento de 
Sistemas e aplicações 

Marcos Pinto Gomes Júnior - Diretor do 
Departamento de Suporte 

Rodolfo Barbosa Siqueira - Gerente do 
Departamento de Conectividade 

Maria José Ferreira de Lima Shimakawa - 
Controladora de Projetos e assessora da 
Coordenadoria de TI 
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