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DA R.E. U.N I.A 

Primeira reunião ordinária do Comitê de Governança de TIC 
Pauta 1 - Resultados dos indicadores do PETIC — anual e resultados do indicador do 
PDTIC 
Pauta 2- Plano de trabalho da resolução 211/2015 CNJ. 

TE A PAF1ECER 

O Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação, Thomas Augusto Caetano conduziu 
a reunião do Comitê de Governança da Informação e Comunicação e apresentou as seguintes 
Pautas: 

Pauta 1 — Resultados dos indicadores do PETIC — Anual e resultados do indicador do PDTIC 

1  Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação devem atenderá ENTIC JUD-Estratégia 
de Tecnologia -de Informação e Comunicação, ao Planejamento Estratégico Participativo do 
TJMT, ao PETIC — Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
PDTIC — Plano diretor de TIC, e as Portarias n° 742/2019 e 744/2019 que institui e recompõe 

Comitê de Governança de TIC do TJMT. 
,•1  Resultado dos indicadores anual do PETIC — Planejamento Estratégico de TIC, com as 

seguintes informações: 
Indicador; 

- • Meta; 
Resultado anual; 
Observação com justificativa dos itens que não atenderam ás metas previstas para o 
ano de 2019 

Revisto e definido a nova forma de cálcalo do indicador da disponibilidade do sistema Pje, 
que representa a experiência do usuário. 
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si Informado que não foi atendido a meta prevista para o Processo e Gestão de riscos. No 
PETIC no campo observação desse indicador está registrado que a execução desse 
projeto depende do redimensionamento da força de trabalho da CTI com dedicação 
prioritária. O indicador também está alinhado com o projeto estratégico institucional 7.5 
Aprimoramento das ações da Coordenadoria de Controle Interno, pois trata-se de uma 
questão institucional do PJMT. 

si Referente ao indicador de capacitação relatou-se sobre a dificuldade de compor os 
cursos, devido a regra do provimento que define que 70% db s capacitadás devem 
servidores efetivos e 30% podem ser comissionados. 

si Apresentou os resultados do indicador anual do PDTIC — Plano Diretor de TIC, com as 
seguintes informações: 

Número de ações previstas para o ano 2019 
Número de ações realizadas,' 
Quais ações não foram concluídas 
Observação com a justificativa das ações previstas e que não foram concluídas 
em 2019. 

si O coordenador demostrou os resultados do indicador "Plano de Contratação de TIC" cor:sn a 
meta estipUlada de 70% e o percentual atingido de 92,31%, e listou as contratações que não 
foram executadas e suas respectivas justificativas. 

si Apresentou os resultados do indicador "Execução orçamentária de TIC" com a meta 
estipulada de 82% e o percentual alcançado de 97%. 

si Finalizou a apresentação dos itens do PETIC e PDTIC com a demonstração do "Planejamento 
das reuniões dos comitês de TIC" para o lano de 2020, registrado na ferramenta Zimbra. E foi 
entregue aos presentes um calendário de mesa com a definição das datas de todas as 
reuniões. 
Obs. Apresentação com todos os dados em anexo a essa ata de reunião 

Pauta 2— Plano de trabalho da resolução 211/2015 — CNJ 

Conforme exigência do CNJ, o Plano de trabalho da resolução 211/2015 CNJ deve ser 
acompanhado e discutido no Comitê de Governança de TIC e em atendimento a essa diretriz 
a reunião foi dividida em duas pautas e confeccionado uma apresentação especifica sobre o 
atendimento do Plano de trabalho. 

Apresentado a consolidação das ações do Plano de trabalho, totalizando 27 ações 
atendidas e 7 ações pendentes, distribuídas nos quatro grupos especificados do Plano 
de trabalho da resolução 211/Z015 CNJ. 
Seis ações Pendentes: 

Itens que possuem visibilidade de realização em 2020: 
1.4 - Política de segurança da informação 

• 	1.5 - Plano de continuidade de serviços. 
• 	Itens que não possuem visibilidade de realização em 2020: 

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

Itens que dependem da administração e de RH 
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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. 
4.1 - Definir e instituir Política de Gestão de Pessoas que promova a 
fixação de recursos humanos na área da Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 
4.2 - Aplicar diretrizes estabelecidas na Política de Gestão de Pessoas 
da área de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

A lista das 27 ações realizadas, estão representadas na apresentação em anexo a 
essa ata. 

Pauta 1 — Resultados dos indicadores do PETIC — Anual e resultados do indicador do PDTIC foi 
registrado as seguintes deliberações: 

Em relação ao processo de gestão de riscos, a recomendação é aguardar até mês de março 
de 2020, a avaliação da proposta de consultoria relatada pelo Coordenador da Coplan, 
Afonso Maciel. 
Sugerido discutir redimensionaMento de servidores, inserindo servidores com experiência em 
normas, legislativas, colaboradores de conhecimento técnico e auxilio do escritório de 
processos para atendimento ao índice de implantação das Políticas e normas de segurança 
da Informação e ao índice de implantação dos processos de infraestrutura. 

Pauta 2 — Plano de trabalho da resolução 211/2015 — CNJ 

O Coordenador de TIC apresentará uma proposta reestruturação da força de trabalho 
na primeira quinzena de março de 2020 para o Juiz auxiliar da presidência. 
O Coordenador de TIC apresentará na próxima reunião do Comitê de Governança de. 
TIC, o comparativo do resultado por dimensão do TJMT atingido no iGovTic, com 
demais Tribunais de Justiça de médio Porte e o cenário futuro em relação ao 
atendimento da Resolução n°211/2015 CNJ. 
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Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Coordenadoria de informática 
Ata de reunião 

Assunto: Reunião do Comitê de Governança de TIC 

Data: 10_02_2020 

Horário: 14:30 

Local: Sala reunião da Presidência 





1ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Governança de TIC - 2020

Comitê de Governança de TIC



Estratégia de Tecnologia de Informação e Comunicação

ENTIC JUD - Estratégia Nacional de Tecnologia da
Informação e Comunicação
PEP – Planejamento Estratégico Participativo
PETIC – Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação
PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação



Mapa Estratégico de TIC 



PDTIC

PDTIC - Plano diretor de TIC 

http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/140/1281/Plano_Diretor_de_Tecnologia_da_Informa%C3%A7%C3%A3o_e_Comunica%C3%A7%C3%A3o_(PDTIC)_%E2%80%93_2019-2020.pdf


Portarias de Instituição dos comitês 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

• Portaria nº 743/2019
Recompõe o Comitê Gestor de Segurança da Informação do Poder Judiciário do Estado 
de Mato Grosso. Disponível no portal da transparência – site TJ

• Portaria nº 744/2019
Recompõe o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 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/35/1229/Portaria_n_743-2019-PRES.pdf
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/35/996/Portaria_n_744-2019-PRES.pdf


Resultado dos Indicadores do PETIC – Anual 
Indicadores PETIC Meta 2019 Resultado anual Observação

1 - Índice de aderência as metas do PETIC 85% 73,68%
O não cumprimento dos demais indicadores do 
PETIC impactaram diretamente no índice de 
aderência do PETIC

2 - Índice de satisfação de usuário internos com 
serviços de TIC 92% 95%

3 - Índice de satisfação de usuário externos com 
serviços de TIC. 65% 83%

4 - Índice de serviços de TIC que atendem ao 
Acordo de Nível de Serviço (ANS) 83% 95%

5 - Índice de disponibilidade do Sistema Judicial 
Eletrônico (Pje) 94,75% 93,75% Instabilidade com a infraestrutura do Data 

Center

6 - Índice de governança de TIC 0,65 0,68

7 - Índice de implantação das Políticas e Normas de 
Segurança da Informação 45% 4,32%

Falta de redimensionamento da força de 
trabalho da CTI , incidentes ocorridos onde 
todo o corpo técnico foi envolvido nas tarefas e 
implantação  projetos importantes, impactaram 
diretamente no atendimento dessa demanda.



Resultado dos Indicadores do PETIC – Anual 
Indicadores PETIC Meta 2019 Resultado 

anual Observações 

8 - Índice de implantação do processo de 
Gestão de Riscos 25% 0,0%

Conforme especificado no PETIC esse indicador está vinculado ao 
Projeto 7.5 – Aprimoramento das ações da Coordenadoria de 
Controle interno , pois o processo de Gestão de Riscos depende de 
Estrutura de Governança Corporativa. Interessante que seja 
executado em parceria da CTI com o CCI. E Depende do 
redimensionamento da força de trabalho com dedicação exclusiva da 
CTI(servidores).

9 - Índice de implantação dos principais 
processos de serviços de TI 80% 80%

10 - Índice de implantação dos processos de 
infraestrutura 70% 19,02%

Os processos foram elaborados em junho de 2019, mas as 
implantações foram replanejadas para fevereiro 2020 conforme 
acordado com o Escritório de Processos, pois a implantação depende 
de fatores como a execução dos novos contratos de terceirização.

11 - Índice de implantação dos padrões de 
desenvolvimento de sistemas de informação 70% 48,28%

Os processos de Desenvolvimento e sustentação de software  foram 
mapeados , mas houve atraso na implantação devido a priorização 
das demandas dos projetos da área para cumprir plano de gestão  e 
demandas pontuais das áreas de  negócio.

12 - Índice de cumprimento do plano de 
contratações 70% 92,31%

13 - Índice de execução orçamentária de TIC 82% 97 %



Resultado dos Indicadores do PETIC – Anual 
Indicadores PETIC Meta 2019 Resultado 

anual Observações 

14 - Índice de disponibilidade de serviço de 
redes 99,7% _

A partir do mês de Agosto 2019, não foi possível continuar com a 
medição do indicador devido a descontinuidade  da solução de 
monitoramento da CA. Para resolução dos problemas foi realizado 
diagnóstico dos indicadores e a causa raiz dos problemas,  e está em 
andamento  o saneamento da ferramenta CA ,para dar continuidade 
ao monitoramento.

15 - Índice  de disponibilidade de serviço de 
redes - comarcas 92% _

A partir do mês de Agosto 2019, não foi possível continuar com a 
medição do indicador devido a descontinuidade  da solução de 
monitoramento da CA. Para resolução dos problemas foi realizado 
diagnóstico dos indicadores e a causa raiz dos problemas,  e está em 
andamento  o saneamento da ferramenta CA ,para dar continuidade 
ao monitoramento.

16 - Índices de maquinas (PCS) dentro do prazo 
de vida útil 75% 66%

O pregão eletrônico 44/2019 para aquisição de novos equipamentos, 
não foi finalizado no prazo previsto, devido a recursos ocorridos no 
processo licitatório . O processo já foi autorizado pela presidência , e 
foi encaminhado ao departamento Administrativo demais 
providências.

17 - Índice do Plano de capacitação Executado 72% 56%

Dos cursos relacionados no Plano de capacitação classificados como: 
In company e compra de vagas ocorreram os seguintes problemas :            

- Propostas com valores inviáveis ;                                                                           
- Não houve tempo hábil para o processo de aquisição;

- Dificuldades de atender ao critério 70/30 no prazo estabelecido.



Indicador 2019 - PDTIC

24

17

Resultado de execução do PDTIC - 2019

Ações Previstas

Ações Realizadas

Meta :    85%
Executado :   70,83%



Ações do PDTIC Não realizadas
Ações PDTIC Situação 2019 Observações 

Atender as metas definidas no PETIC Não Concluída
Trata-se do desdobramento dos indicadores do PETIC . O não atendimento 
dos indicadores previsto para o ano de 2019 , impactam diretamente no 
indicador índice de aderência as metas do PETIC.

Automatizar a validação de custas processuais 
dentro do fluxo do Pje

Não Concluída
Ação não concluída – as funcionalidades necessárias para a automação da 
validação de custas foram entregues. Contudo, a automação não está 
disponibilizada no fluxo em razão de pedido da Coordenadoria Judiciária por 
maior refinamento.

Elaborar e instituir a política de segurança da 
Informação e o Processo de gerenciamento de 

acessos e usos de recursos da TIC

Não Concluída
Ação não concluída - falta de redimensionamento da força de trabalho da 
CTI , incidentes ocorridos onde todo o corpo técnico foi envolvido nas 
tarefas e implantação  projetos importantes, impactaram diretamente no 
atendimento dessa demanda.

Elaborar e instituir processo de gerenciamento de 
disponibilidade de TIC Não Concluída

Ação não concluída - Os processos foram elaborados em junho de 2019, mas 
as implantações foram replanejadas para fevereiro 2020 conforme 
acordado com o Escritório de Processos, pois a implantação depende de 
fatores como a execução dos novos contratos de terceirização.Elaborar e instituir processo de gerenciamento de 

capacidade de TIC

Elaborar e instituir processo de desenvolvimento de 
software

Não Concluída

Os processos de Desenvolvimento e sustentação de software  foram 
mapeados , mas houve atraso na implantação devido a priorização das 
demandas dos projetos da área para cumprir plano de gestão  e demandas 
pontuais das áreas de  negócio.

Elaborar e instituir processo de sustentação ou 
manutenção de software



Plano de contratação de TIC  - 2019

24

2

Resultado de execução do Plano de contratação de TIC - 2019 

Executado

Não executado

Meta : 70% 
Executado : 92,31%



Informações do Plano de contratações
Itens Status Observações 

Solução de Serviço de Backup – Previsão 2020 Finalizada A contratação prevista para ano de 2020 e concluída em 2019

Nobreaks DSI/Nobreaks 3 KVA – Previsão 2019 Não Concluída
Pregão eletrônico não foi finalizado no prazo devido a interposição de 
recursos no processo licitatório. 

Registro de Preço de computadores e 50 Scanners 
de alta produção – Previsão 2019 Não Concluída

O pregão eletrônico 44/2019 para aquisição de novos equipamentos, não foi 
finalizado no prazo previsto, devido a interposição de recursos ocorridos no 
processo licitatório

Acréscimo de Licenciamento  de BI (QAP) / 
renovação suporte + consultoria – Previsão 2019 Não Concluída

Houve atraso na definição Objeto  em relação a questões técnicas e o 
processo também passou pelo Controle interno, que apontou necessidades 

de revisão em alguns itens.



Execução Orçamentária de TIC  - 2019



CALENDÁRIO DE REUNIÕES COMITÊS DE TIC- 2020



Obrigada!

Thomas Augusto Caetano



Janeiro/2020

COORDENADORIA
DE 

TECNOLOGIA
DA 

INFORMAÇÃO



Acompanhamento do Plano de 
Trabalho da Resolução                                

n º211/2015

Plano de trabalho



Número de ações atendidas / números de ações pendentes

Plano de trabalho da resolução nº 211/2015 CNJ



Grupo 1 Adequação da Governança e da Gestão de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – TIC - 2016
1.4 Revisar e aplicar a política, gestão e processos de segurança da informação.

1.5 Estabelecer Plano de continuidade de Serviços essenciais de TIC.

1.7 Definir Política de Manutenção de Documentos eletrônicos adequada às diretrizes

estabelecidas pelo CNJ.
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.

Grupo 4 Adequação do Quadro permanente de servidores e da elaboração de política de

gestão de pessoas – 2019
4.1 Definir e instituir Política de Gestão de Pessoas que promova a fixação de recursos

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

Tecnologia da Informação e Comunicação.

Plano de trabalho da resolução nº 211/2015 CNJ

Ações 
pendentes



Identificador
da Ação

Identificação do 
dispositivo

Res. CNJ nº 211/2015
Descrição das Ações Situação 

Grupo 1- CTI - Prazo 12/2016
Adequação da Governança e da Gestão de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - TIC

1.1 Cap. III, Seção I - Art 7º
Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação

Realizado

1.2 Cap. III, Seção I - Art 8º
Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação

Realizado

1.3 Cap. III, Seção I - Art 6º
Elaborar e manter o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PETIC) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PDTIC)

Realizado

1.6 Cap. III, Seção I - Art 10º - § 3º

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

Realizado 

1.8 Cap. III, Seção I - Art 11º
Adequar processos de aquisições de bens e contratação de serviços 
de TIC com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ

Realizado

1.10 Cap. III, Seção III - Art 15º Elaborar e implantar Plano Anual de Capacitação Realizado

1.11 Cap. III, Seção III - Art 16º
Normatizar atividades extraordinárias na área de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

Realizado

1.12 Cap. III, Seção III - Art 17º Instituir plantão na área de Tecnologia da Informação e Comunicação Realizado

Ações 
Realizadas



Grupo 2- D.S.A - Prazo- 12/2017
Adequação dos padrões de desenvolvimento e de sustentação de 
sistemas de informação

2.1 Cap. IV, Seção I - Art 18º
Adequar a execução ou contratação serviços de desenvolvimento e 
de sustentação de sistemas de informação aos requisitos da ENTIC-
JUD

Realizado

2.2 Cap. IV, Seção I - Art 19º - P. Único
Classificar sistemas de informação identificando os que são 
estratégicos

Realizado

2.3
Cap. IV, Seção I - Art 20º - § 1º e §
2º 

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

Realizado

2.4 Cap. IV, Seção I - Art 21º

Garantir utilização de ferramentas de inteligência e de exploração de 
dados para disponibilizar informações relevantes para os seus 
usuários internos e externos, bem como observar o comportamento 
dos dados explorados na oferta de serviços

Realizado

2.5 Cap. IV, Seção II - Art 22º
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 Cap. IV, Seção II - Art 23º

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

Identificador
da Ação

Identificação do 
dispositivo

Res. CNJ nº 211/2015
Descrição das Ações Situação 

Ações 
Realizadas



Identificador
da Ação

Identificação do dispositivo
Res. CNJ nº 211/2015

Descrição das Ações Situação 

Grupo 3 – DCON e DSI - Prazo 12/2018 Adequação da infraestrutura tecnológica

3.1 Cap. IV, Seção III - Art 24º
Obedecer aos requisitos mínimos do nivelamento da 

infraestrutura de TIC
Realizado

3.1.1 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item I

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 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item II
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 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item III

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 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item IV
Garantir uma solução de gravação audiovisual de audiência 

para cada sala de sessão e sala de audiência, compatível com 
o MNI

Realizado

3.1.5 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item V

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 de 

banda de 80%

Realizado

Ações 
Realizadas



Identificador
da Ação

Identificação do dispositivo
Res. CNJ nº 211/2015

Descrição das Ações Situação 

Grupo 3 – DCON e DSI - Prazo 12/2018 Adequação da infraestrutura tecnológica

3.1.6 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item VI
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 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item VII

Garantir ambiente de processamento central (Data Center) 
com requisitos mínimos de segurança 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 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item VIII

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 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item IX
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 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item X

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 

adequado para garantir disponibilidade em caso de falha dos 
equipamentos

Realizado

3.1.11 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item XI
Implantar solução de videoconferência corporativa para a 

sede de cada tribunal
Realizado

Ações 
Realizadas
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3.1.12 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item XII

Implantar central de serviços de 1º e de 2º níveis para 
atendimento de requisições efetuadas pelos usuários internos 

e tratamento de incidentes no que se refere ao uso de 
serviços e sistemas essenciais

Realizado

3.1.13 Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item XII
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

Realizado

Ações 
Realizadas


