
ESTADODEMATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNALDE JUSTIÇA
COORDENADORIADE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO

PROJETO/ASSUNTO Primeira Reunião Ordinária do Comitê de
Gestão de TIC

DATA 18/02/2021
LOCAL Sala de Reunião Virtual
MEDIADOR Said Neto
ATA 1/2021
NÚMERO DO CIA ---------

ATADE REUNIÃO

Reunião Ordinária do Comitê de Gestão de TIC

1.    PENDÊNCIA REUNIÕES ANTERIORES:

Sem pendências anteriores.

2.    PAUTAS DA REUNIÃO:

• Novas atribuições do Comitê de Gestão de TIC;

• Plano de ação referente as ações apontadas no Diagnóstico do PJe;

• Plano de 100 dias, atualizações;

• Superávit liberado para CTI.

3.    TEMA/PARECER:

O coordenador da TI, Sr Said iniciou a reunião apresentando as portarias que nomearam os

membros do Comitê, bem como, com os desdobramentos Estratégicos que a TI está vinculada,

sendo: Planejamento Estratégico Nacional, Planejamento Estratégico Participativo (PEP),

ENTIC-Jud e Plano Diretor de TIC.

• Planejamento Estratégico Participativo PJMT, já possuem objetivos definido e já foi

divulgado parcialmente, a Coordenadoria de Planejamento está em fase de definição dos

projetos estratégicos;
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• PDTIC - Plano diretor de TIC, uma das ações do Plano de 100 dias é elaborar o Plano

de trabalho do PDTIC, para que até o final do primeiro semestre ele seja elaborado o

PDTIC e aprovado pelo Pleno.

Novas atribuições do Comitê de Gestão de TIC:

Foi identificado que a ENTIC-Jud 2021-2026 dá novas atribuições aos Comitês,

portanto, o Coordenador apresentou as novas atribuições do Comitê Gestor de TIC e como ação,

estaremos encaminhando e-mail ao Lúcio, assessor da Dra Adriana e-mail informando a

necessidade de adequação das portarias do TJMT.

Plano de ação referente as ações apontadas no Diagnóstico do PJe:

Informamos aos Diretores da CTI que a equipe de Governança estará apoiando os

Departamentos para elaboração do Plano de Ação do PJe. Trata-se das ações apresentadas à

administração em reunião, onde a TI informou diversas ações que seriam executadas afim de

estabilizar o sistema PJe.

O time de Governança apoiará da seguinte forma os Departamentos:

· DSA: AnaCarolina e Radamés
· DBA: Cézar
· DSI: Roberto
· DCON: FernandaTapajóse FernandaGnaspini

Mensalmente os diretores estarão atualizando as informações para apresentação no

Comitê de Governança de TIC. A equipe de Governança realizará o acompanhamento através do

Planner (Office 365), onde serão cadastradas as ações até o dia 24/02/2021.

Plano de 100 dias, atualizações

O Plano de 100 dias foi lançado no PPM pela Coplan e mensalmente, até o quarto dia útil

os Diretores deverão informar o andamento em percentual (%) para a Fernanda da Assessoria de
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Governança, para atualizações à Coplan.

No PPM as entregas da CTI ficam liberados para acesso somente para o Coordenador da

CTI e para a gerente de projetos, Fernanda Gnaspini. Considerando que a equipe de Governança

e os diretores precisam visualizar e acompanhar as ações do Plano de 100 dias, o mesmo foi

inserido na ferramenta Planner (Office 365), para que possa ser realizado o controle de

percentual e definido o escopo.

Com a readequação de equipe de sete terceirizados, alocados para realizar as atividades

referente ao PJe, o Diretor do Departamento de Sistemas e Aplicações, Sr Danilo Pereira,

informou que haverá mudanças nas entregas, concernente aos escopos do DSA referente ao

Plano de 100 dias.

A reunião para apresentação das novas entregas será realizada na sexta-feira dia

19/02/2021 às 16 hs entre o Coordenador da CTI e a gerente de projetos, Fernanda Gnaspini.

Superávit liberado para CTI

Na semana do dia 08/02/2021 o Sr Gustavo, Diretor da Coplan entrou em contato

informando a liberação de superávit no valor de R$ 17.235.000,00 para a CTI, contudo, seria

necessário indicar como o valor seria utilizado.

Conforme orientação do Coordenador à época, Sr. Carlos Campelo, foi realizada reunião

no dia 12/02/2021 entre os seguintes colaboradores: equipe do Núcleo, Etelvino e Rafael,

Assessoria de Governança: Fernanda Gnaspini, Coplan: Gustavo e o diretor do DCON:

FranciscoMarcílio, afim de consultar no PAC 2021 ações listadas como essenciais que poderiam

ser adquiridas com o superavit.

Ficou definido a seguinte situação: valor de R$ 15.735.000,00 para o PEAOE 2099

(manutenção de ações de informática) e R$ 1.500.000,00 para o PEAOE 3233 (inovação

tecnológica no Poder Judiciário), aprovado pela alta administração.
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Foram apresentado aos diretores as seguinte situações:

Projetos PAC previstos no PTA 2021:

São os projetos atendidos pelo PTA.

• E.3- Recontratação de LINKS;

• E.7- Manutenção de Bry;

• I.7- Pesquisa e Aconselhamento de TIC( Gartner)

• A.1- Manutenção Nobreaks e Scanner

• A.4- Solução ITSM

Continuados com Superavit:

São os Projetos que serão atendidos por Superávit, no total de 2.384.080,10 (dois

milhões trezentos e oitenta e quatro mil, oitenta reais e dez centavos).

• Contrato 107/2019 - Licenças de Microsoft: R$ 281.077,62

• Contrato 102/2019- Netbackup: R$ 23.572,00
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• Contrato 103/2019 -Netbackup: R$ 905.000,00

• Contrato 73/2019- Storage IBM: R$ 1.046.967,99

• Contrato 15/2019 – Antivírus: R$ 120.000,00

• Contrato 16/2019 – Sotftware Biblioteca: R$ 6.261,60

Projetos PAC 2021 sem orçamento:

Projetos não atendidos até o presente momento, no total de R$ 16.785.986,50 (dezesseis

milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

• E. 1- Envio de SMS: R$ (100.000,00);

• E. 8 - Mentoria Banco de Dados: R$ (110.811,80);

• I. 2- Firewall: R$ (6.866.722,50);

• I. 3- licenças Infraestrutura: R$ (1.335.159,20);

• A.2- Software Deined WAN: R$ (1.000.000,00);

• A.3- Material de Consumo/Permanente: (400.000,00);

• A.5- Equipamentos de Micro Informática: R$ (1.573.275,00);

• A.6- Solução de Segurança da Informação: R$ (5.4000.000,00).

ARP sem orçamento previsto:

Projetos não atendidos até o presente momento no total de R$ 30.391.123,40 (trinta

milhões trezentos e noventa e um mil, cento e vinte e três reais e quarenta centavos).

• Aquisição de computadores: R$ (13.824.014,00);

• Aquisição de Scanners: R$ (4.170.261,00);

• Aquisição de Nobreaks: R$ (4.086.357,40);

• Aquisição de Workstations: R$ (4.957.250,00);

• Aquisição de Fitas LTO (Backup): R$ (1.994.240,00)

• Consultoria RedHat: R$ (1.359.000,00).
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NOME FUNÇÃO/ LOTAÇÃO

Said Ahmad Karfan Neto Coordenador de Tecnologiada Informação

Francisco José CarvalhoMarcílio Diretor do Departamento de Conectividade

Benedito Alexandre Diretor do Departamento de Banco de Dados

Danilo Pereira da Silva Diretor do Dpto de Sistemas de Aplicações

Marcos Gomes Diretor do Departamento de Suporte

Fernanda Machado Gnaspini Governança de TIC

Cenário das contratações inicial e PAC revisado:

Ao término das apresentações e discussões sobre os projetos, foi apresentado o quadro

abaixo, exibindo a demanda inicialmente encaminhada e a revisão:

4.    DELIBERAÇÕES

Os membros do Comitê de Gestão de TIC deliberaram:

- Serão reavaliados os projetos do PAC 2021, com o coordenador Said, por ordem de

priorização, visando atender as soluções e demandas do PJe;

- DSA apresentará as entregas que serão retiradas do Plano de 100 dias, no dia

19/02/2021, às 16 hs.

5. PARTICIPANTES:



Janeiro -2021 

Reunião Ordinária do 

Comitê de Gestão de 

TIC 



Pauta da reunião – Ordinária do Comitê Gestão de 

TIC 

 

• Atribuições do Comitê de Gestão de TIC; 

• Plano de ação referente as ações apontadas no Diagnóstico do PJe; 

• Plano de 100 dias, atualizações; 

• Superávit liberado para CTI. 

 

 

 



Portaria de Instituição do Comitê Gestão de TIC 

 

Portaria nº 742/2019 

Reestrutura o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação 

e o Comitê Gestor de Segurança da Informação, do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, estabelecendo a sua composição e atribuições.   

Disponível no portal da transparência – site TJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/35/1228/Portaria_n_742-2019-PRES_-_Reestrutura_os_Comit%C3%AAs_de_Governan%C3%A7a_Gest%C3%A3o_de_Tecnologia_Seguran%C3%A7a_de_TIC.pdf
http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/35/1228/Portaria_n_742-2019-PRES_-_Reestrutura_os_Comit%C3%AAs_de_Governan%C3%A7a_Gest%C3%A3o_de_Tecnologia_Seguran%C3%A7a_de_TIC.pdf
http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/35/1228/Portaria_n_742-2019-PRES_-_Reestrutura_os_Comit%C3%AAs_de_Governan%C3%A7a_Gest%C3%A3o_de_Tecnologia_Seguran%C3%A7a_de_TIC.pdf
http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/35/1228/Portaria_n_742-2019-PRES_-_Reestrutura_os_Comit%C3%AAs_de_Governan%C3%A7a_Gest%C3%A3o_de_Tecnologia_Seguran%C3%A7a_de_TIC.pdf


Estratégia de Tecnologia de Informação e 

Comunicação 

ENTIC-JUD 

• Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação 
do Poder Judiciário – Res.370/2021- CNJ 

PEP 
• Planejamento Estratégico Participativo PJMT 

PDTIC 

• Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJMT 

• Será elaborado 



Atribuições do Comitê de Gestão de TIC 

•  Art. 8º Resolução nº 370, de 28 de janeiro de 2021- CNJ 

I – envolver a alta administração nas decisões estratégicas que incidem sobre os serviços 
de TIC; 

II – aprovar planos táticos e operacionais junto a alta administração, disseminando a 
importância da área de TIC nos tribunais; 

III – monitorar a execução orçamentária e financeira de TIC; 

IV – planejar, priorizar e monitorar as contratações de TIC;  

V – acompanhar o andamento das iniciativas estratégicas bem como seus 
desdobramentos;  

VI – apoiar na estruturação de escritório de projetos que favoreça o emprego das melhores 
práticas de gestão de projetos preconizadas pelos padrões nacionais e internacionais;  

VII – definir a carteira de projetos e a gestão de portfólio de serviços de TIC;  



Atribuições do Comitê de Gestão de TIC 

• Art. 8º Resolução nº 370, de 28 de janeiro de 2021- CNJ 

VIII – estabelecer plano de ação para iniciativas de curta duração ou escopo simplificado; 

IX – promover recomendações e a adoção de boas práticas;  

X – propor modelos e padrões referentes à Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação por meio de campanhas institucionais;  

XI – promover a participação coletiva na elaboração de propostas e admissão de projetos; 

XII – analisar, organizar e estruturar o atendimento das demandas de TIC. 



Plano de ação referente as ações apontadas no Diagnóstico do Pje. 

A equipe de Governança entrará em contato para elaborar o Plano de 
ação até o dia 19/02/2021 (sexta-feira), sendo: 

 

• DSA: Ana Carolina e Radamés 

• DBA: Cézar 

• DSI: Roberto 

• DCON: Fernanda Tapajós e Fernanda Gnaspini 

 



Plano de 100  dias, atualizações 

• Até o 4º dia útil, as informações deverão ser encaminhadas por e-mail. 



Projetos PAC previstos no PTA 2021 

• Valor insuficiente para suprir a demanda total 

•  R$ 580.000,00  de orçamento para chatbot e IA 



Projetos PAC com SUPERAVIT 2021 



Continuados com SUPERAVIT 2021 

 



Projetos PAC 2021 sem orçamento 

 



ARP sem orçamento previsto  

 



Previsão Orçamentária - PAC 2021  



Superávit liberado para CTI 

 



Obrigado! 

65 – 3617-3535 

Coordenadoria.ti@tjmt.jus.br 


