
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ata de Reunião

Reunião 01/2019 Data: 03/04/2019 Horário: 10h Local: DITEC
Participantes: Des. Marcio Murilo - Presidente do TJPB, Dr. Meales - Juiz Auxiliar Coordenador do CGovTI,Dr. Silveira - Juiz Corregedor, Einstein Leite - Diretor de Gestão de Pessoas (acumulando a DiretoriaAdministrativa), Tony Pegado - Diretor de Gestão Estratégica (acumulando a Diretoria de Economia eFinanças), José Teixeira Neto - Diretor de TI, José Fábio Alencar - Gerente de Atendimento, Marcelo Borba -Gerente de Sistemas, Ney Robson - Gerente de Desenvolvimento, Anderson Ribeiro - Assessor Técnico deGovernança de TI.

1. Objetivo da Reunião
1.1. Plano de Gestão 19/20 e status dos primeiros 45 dias1.2. PDTI 18/19 - Portfólio de Projetos e Ações1.3. Plano de Contratações de 191.4. Desempenho ENTIC-JUD 18 e Projeção para 191.5. Normatizações de TI pendentes1.6. Outros Temas de Interesse do CGovTI

2. Pendências Anteriores
Item Atividade Quem AtéQuando Status
#1 N/A - - -

3. Informações Relevantes
Item Informação

#1
[CGovTI] Apresentadas as atribuições e competências do CGovTI. Por se tratar da primeirareunião após a instituição do Comitê, foi explanada, em linhas gerais, a atuação deste nostemas específicos da área de tecnologia da informação e do seu alinhamento à Resolução N.211 do CNJ.

#2 [CGovTI] Além da reuniões ordinárias, o CGovTI poderá tomar decisões sobre repriorizações,aprovação de mudanças, regulamentações, etc, através do grupo criado no whatsapp.
#3

[Plano de Gestão] Apresentadas as diretrizes do plano de gestão de Tecnologia da Informação,e informado o status de execução do mesmo, conforme o cronograma previsto para os 45primeiros dias da gestão 19/20.

#4
[Plano de Capacitação] Dentro das iniciativas do plano de gestão encontra-se a capacitação dosservidores. Neste ponto, o CGovTI foi informado sobre a evolução desta iniciativa onde estásendo realizada uma revisão no plano de capacitação e elaborada uma solicitação decontratação de empresa específica (Alura) para capacitações na área de TI, no formato EAD,com valores praticados bem mais em conta do que os modelos de capacitação tradicionais. Ocomitê aceitou a iniciativa da DITEC enfatizando o planejamento efetivo na redução de custos
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viabilizando, financeiramente, a realização de capacitações necessárias na área de TI.

#5
As demandas oriundas da CGJ, a exemplo da “Correição Virtual”, devem atender ao processo dedesenvolvimento de sistemas, independente de envolverem os recursos de TI da Corregedoria.Sobre este assunto também foi abordado o fato de existir uma curva natural de aprendizado etempo necessário para que os servidores e colaboradores se tornem produtivos.

#6
[PDTI 18/19] Foi apresentada a aplicação do painel de projetos, bem como o status atual dosprojetos e ações constantes no Plano Diretor de TI (PDTI). Esclareceu-se o conceito queclassifica as demandas como projeto ou ação de TI, e que ambos entregam valor do ponto devista institucional. Atualmente, a DITEC quantificou em 5 o número de projetos que podem serexecutados simultaneamente, mas ainda não há um quantitativo definido para as açõesparalelas.

#7 [PDTI 18/19] O portfolio de projetos e ações do PDTI (revisado para 2019) foi aprovado peloCGovTI.
#8

O CGovTI, através de Dr. Meales, explicou a situação econômica financeira que o TJPB vemenfrentando e os impactos na realização dos projetos e ações da Gestão atual, sendo necessárioempreender mais esforços no trabalho de planejamento com eficiência, para que os resultadospossam atingir um nível maior na relação Custo-Benefício dos serviços de TI providos.

#9
[ENTIC-JUD] A DITEC apresentou o diagnóstico do TJPB referente ao resultado do questionárioENTIC-JUD de 2018. Destacou os pontos fracos, a necessidade de consolidar um setor que tratesobre Governança de TI e a relevância no atendimento nas demandas relacionadas. Apresentouum painel comparativo entre o desempenho dos Tribunais e as motivações para o projetoinstitucional de elevação do nível de maturidade do TJPB em relação ao ENTIC-JUD. O CGovTIreconheceu a importância do projeto.

#10
[ENTIC-JUD] A DITEC apontou que desde o início do projeto relacionado ao ENTIC-JUD. já houveuma sutil elevação na pontuação do TJPB, e que a projeção, caso todas as iniciativas planejadaspossam ser cumpridas, é que o TJPB atinja em 2019 de 0,65 a 0,72 pontos.

#11
[Plano de Contratações 19] O Plano Orçamentário de TI para o exercício de 2019, elaborado em2018, foi revisado pela DITEC e apresentado para o CGovTI com redução do valor estimadoinicialmente e visando atender as necessidades de contratualizações críticas, a exemplo doslinks de internet, outsourcing de equipamentos de microinformática, serviço de backup, Ativosde Infraestrutura de TI. O Plano de Contratações foi aprovado pelo CGovTI e foi solicitado àDITEC para adiantar os processos com os pedidos de contratação.

#12
[Plano de Contratações 19] O CGovTI sugeriu que todas as contratações que estão mapeadas noPlano, já tenham seus artefatos necessários elaborados, e os processos administrativosprotocolados, a fim de antecipar eventual oportunidade de disponibilidade orçamentária.

#13
[Normatizações de TI] As normatizações de TI deverão ser aprovadas pelo CGovTI. Em pautaestão as normatizações do uso do email institucional, e do plantão de TI. Além dessas, háprocesso administrativo já em tramitação sobre a proposta de nova estrutura/organização daDiretoria de Tecnologia da Informação, fruto de alinhamento às determinações do CNJ atravésda Resolução N. 211.

#14
[Normatizações de TI] O Presidente pediu prioridade no trâmite do processo administrativo edo projeto de Lei sobre a nova estrutura. Dr. Meales atentou para o fato de ser necessárioencaminhar a proposta também ao CNJ, em função da criação de novos cargos.
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4. Próximas Atividades

Item Atividade Quem Até Quando
#1

Definir procedimentos para abertura de demandas ecomunicação de implementações realizadas, pelaCorregedoria, em relação a DITEC. CGovTI 31/05

#2
Juntar ao processo administrativo do plano orçamentário2019, o plano de contratações revisado, e encaminhar oprocesso novamente à Presidência. Anderson 05/04

#3 Revisar as minutas de regulamentação do uso do emailinstitucional e do plantão de TI. CGovTI 10 /04
#4 Oficializar o siglário do Poder Judiciário da Paraíba Tony 15/04
#5 Definir e comunicar data da próxima reunião ordinária doCGovTI Neto 30/04


