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ATA 
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1. PENDÊNCIA REUNIÕES ANTERIORES 

/ 
Não-se aplica' 

2. PAUTA DA REUNIÃO 

1' Apresentação, sugestões e validação do Plano de Contratações de Tecnologia e Informação e 

Comunicação para ano de 2018; 

/ Apresentação da Proposta do Plano Estratégico de Tecnologia e Informação e Comunicação para o 

período de 2017 a 2020; 

/ 	Formalização do catálogo de soluções de software classificados como estratégicos e não estratégicos. 

3. TEMA/PARECER 

/ 	O Coordenador de Tecnologia da Informação - Thomas Augusto Caetano, iniciou a reunião apresentando 

a pauta ao Comitê: 

• Esclareceu que a apresentação e aprovação do Plano de Contratações de TIC pelo Comitê de 

Governança de TIC atende as exigências das Resoluções do CNJ: 211/2015 e 182/2013, artigo 72 

parágrafo 1. 

• Em relação ao Plano de Contratações de TIC, foram feitas explanações acerca de todos os itens, 

considerando as seguintes classificações: Critico, Urgente, Importante e Continuado. Fora 

explicado, ainda, o objeto e a função de cada contrataçãó. 

/ Foi apresentada também a proposta do "PETIC - Planejamento Estratégico de TIC", em atendimento à 

Resolução 211/2015, Artigo 62  e 72•  

• Foram detalhados: o Mapa Estratégico de TIC, as perspectivas, objetivos estratégicos e o 

desdobramento dos indicadores em atendimento a cada objetivo. Além disso, O limo. Sr. 

Coordenador explicou a importância do PETIC, acolhendo sugestões e contribuições das áreas que 

integram o comitê. 

• A proposta do PETIC foi recebida e elogiada pelos integrantes do comitê. 
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Deliberações: 

/ Plano de Contratações 2018: 

• O Piano de contratação de TIC foi aprovado peio Comitê de Governança de TIC; 

• Em relação a previsão orçamentária, a Coordenadoria de TIC, estará alinhando com a 

Coordenadoria de Planejamento os itens do piano de contratações, classificados como 

"Continuado". 

/ 	PETiC - Planejamento Estratégico de TIC: 

• A Coordenadoria de TIC encaminhará a proposta de PETiC a todos os integrantes do Comitê, para 

avaliação e sugestões. 

• A Coordenadoria de Planejamento revisará e comunicará a Coordenadoria de Ti acerca de novo 

prazo de entrega. 

/ Formalização do catálogo de solução de software: 

• Devido à importância e necessidade de detalhamento dos itens registrados na pauta de reunião, 

não foi possível deliberar sobre a "Formalização do catálogo de soluções de software", ao passo 

que inclusa na pauta da próxima reunião do Comitê de Governança de TIC. 

Outras  deliberações: 

Quando do ato de assinatura do novel contrato referente a "link de dados", o Exmo. Sr. 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro - Presidente deste Sodalício, solicitou divulgação acerca de 

tanto, visto que contribuirá significativamente na melhora da performance dos serviços prestados 

pelo PJMT, mais especificamente Pie, pois melhorarão toda a infraestrutura de rede e 

comunicação da sede e unidades. 

• No que tange a aquisições de certificados digitais constante do Plano de Contratações de Ti de 

2018, o Exmo. Sr. Desembargador Rui Ramos Ribeiro - Presidente deste Sodalício, solicitou 

realização de estudos em relação ao Sistema Pje, no primeiro quadrimestre do ano que vem, 

visando possíveis implementações que possibilitem perfis que possam delimitar os acessos e 

trabalhos dos estagiários. 
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Assunto Reunião do Comitê de Governança de TIC : Diretrizes para contratações e deliberações 

sobre Plano estratégico de TIC e Catálago de soluções de software classificados como estratégicos 

Data: 29/11/2017 

Horário: 09:50 as 11:30 horas 

Local: Sala de reunião da Presidência 
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