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1. PENDÊNCIA REUNIÕES ANTERIORES 

Não se aplica 

2. PAUTADA REUNIÃO 

/ Apresentação da proposta do "PETIC - Planejamento estratégico de TIC" atualizada. 

3. TEMA/PARECER 

O coordenador de Tecnologia da informação realizou a apresentação da proposta do PETIC aos integrantes do 

Comitê Gestor de TIC observando as alterações realizadas de acordo com as sugestões e questionamentos 

colhidos junto aos participantes do Comitê Gestor de TI, Comitê Gestão de Governança de Ti e servidores da 

coordenadoria de Planejamento do TJMT: 

/ Inserção dos nomes dos integrantes do Comitê de Governança de TIC no documento. 

/ Alterações no mapa estratégico do PETIC, alinhando os valores do PETIC com os atributos de valores 

do planejamento estratégico do poder judiciário; 

/ Alteração da descrição do objetivo "Satisfação do usuário" para "Suportar alcance da estratégia da 

instituição", e vinculação do indicador de "atendimento as metas do PETIC" a esse objetivo; 

/ Atualização das planilhas de alinhamento referente a adequação dos nomes dos objetivos, e inserção 

das perspectivas nas planilhas; 	 - 

/ Relacionamento de cada indicador com os projetos 4.1 e 4.2 do Planejamento estratégico da 

Instituição; 

Após explanação dos dados foram abertas as discussões para validações dos itens citados acima e dos 

indicadores do PETIC 

Deliberações: 

/ 	As alterações de estrutura apresentadas foram aprovadas pelos integrantes do comitê; 

/ 	Referente ao item Alteração da descrição do objetivo "Satisfação do usuário" para "Suportar alcance 

da estratégia da instituição", houve questionamentos paraesclarecimentos e deliberaram a favor da 

mudança. 

/ Foi discutido o item "Índice de cumprimento dos projetos de TIC priorizados pela Administração" e 

chegaram ao entendimento que o item deve ser retirado da proposta, pois os projetos são de área 
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demandantes da TI, e estão vinculados a projetos diferentes dos da Ti no planejamento estratégico da 

instituição. 

/ Foi deliberado para as metas do indicador "Índice de execução orçamentária de TIC" os seguintes 

percentuais: 80% para o ano 2018, 82% para o ano 2019 e 85% para o ano 2020. E acrescentado a 

observação: "Como o valor total do orçamento disponibilizado será considerado o somatório do saldo 

orçamentário inicial e seus remanejamentos". 

/ Foram discutidos os indicadores: "Índice de disponibilidade de serviços de redes" e "Índice de 

disponibilidade de serviços de redes — comarcas" e acordado que o "Diretor de Conectividade, 

Francisco Marcilio" estará estudando e validando em conjunto com a equipe os cálculos para os dois 

indicadores. Prazo 16/02/2018. 

/ Após os ajustes dos indicadores de redes, o documento será encaminhado para atualização da artee 

será enviado para aprovação do Comitê Gestor de Governança de TIC. 
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PARTICIPANTES 

Assunto: Reunião do Comitê de Gestor de TIC 

V Apresentação da proposta do PETIC atualizada com as sugestões recebidas pelos 

participantes do comitê de Governança de TIC 

Data: 07/02/2018 

Horário: 15:30 as 16:30 horas 

Local Sala de reunião da CTI 




