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Informa~6es Gerais
Data: 13 de novembro
;
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de 2015

.

Horario: 15:30
Local: sola de reunii5es do Diretorio-Geral
Pauta

Solicita<;oes de projeto estrategico
Program a de aprimoramento

(SPE):
da gestao de contratos de TIC;

Inserr;ao de processos Jisicos no CLf na 19 VT de Itabira;
Conversao de autos Jisicos em PJ-e.
Exclusao do projeto

Implantar;ao

do Sistema de Licitar;i5es e Contratos

do portfolio

do Plano i

Estrategico 2015-2020.
Exclusao do Program a de gestfio do desempenho e desenvolvimento
do Plano Estrategico 2015-2020.

do pessoal de TIC do portfolio

DELIBERAC;OES

Em obediencia ao estabelecido no art. 7Q da Resolu<;ao TRT3 nQ 01/2013,
Projetos, para deliberar sobre a pauta acima especificada.

reuniu-se

0

Comite de

SPE Programa de aprimoramento
da gestfio de contratos de TIC - registro no sistema e-PAD nQ
14753/15: 0 programa visa a aumentar a qualidade e efetividade das contrata<;oes de bens e
servi<;os de TIC (Tecnologia da Informa<;ao e Comunica<;ao), bem como sua posterior gestao,
assegurando a boa utiliza<;ao dos recursos publicos e a conformidade das solu<;6es contratadas
com os instrumentos normativos e boas praticas da Administra<;ao Publica. Parecer resumido do
Escritorio de Projetos: Prosseguimento da analise da solicita<;ao. Parecer do Comite de Projetos:
Recomenda 0 prosseguimento e aprova<;ao da solicita<;ao com a devida ressalva de intera<;ao com
o Projeto Estrategico Otimiza<;ao do Processo de Aquisi<;6es para alinhamento de planejamento e
entregas. Segue para delibera<;ao da Comissao de Planejamento Estrategico.
SPE Inserr;fio de processos Jisicos no CLf na 19 VT de Itabira - registro no sistema e-PAD nQ
17348/15 - 0 objetivo deste projeto e auxiliar a 1~ Vara do Trabalho de Itabira na conversao de
processos ffsicos (que estejam na fase de liquida<;ao e execu<;ao) em processos judicia is
eletronicos/CLE. Parecer resumido do Escritorio de Projetos: Apesar de a proposta de projeto
estar alinhada com alguns objetivos estrategicos e ainda que se trate de esfor<;o que va gerar
entrega unica, diretamente vinculado
area finalfstica deste Egregio, nao ha necessidade de
titula<;ao do projeto como estrategico. Recomenda-se a condu<;ao como projeto interne vinculado
area demandante, 0 qual nao deixara de ter suporte metodologico deste EPRO em caso da
verifica<;ao de necessidade. Parecer aprovado
pelo Comite de Projetos, que sugeriu a

a

a
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0
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continuidade
do desenvolvimento
pela Unidade propositora do projeto.
Diretoria Judiciaria, possibilidades e a viabilidade de ac;:aomais ampla.
SPE Conversao de autos Jfsicos em P}-e - registro

Serao discutidas,

no sistema e-PAD nQ 31598/15

pela

- 0 projeto

pretende converter autos fisicos em PJe (Funcionalidade CLE), mediante digitalizac;:ao integral das
pec;:ase sua inserc;:ao no sistema, com posterior arquivamento definitivo dos autos fisicos. Parecer
do Escrit6rio de Projetos: A pro posta apresentada visa utilizar potencialidade trazida pela recente
adoc;:ao do Processo Judicial Eletronico e contem alinhamento estrategico. Contudo, as atividades
sugeridas podem ser compreendidas como parte do rol de atribuic;:6es internas de cada unidade
judiciaria. Sendo assim, este Escrit6rio recomenda um esforc;:o de analise de custo-beneficio pela
Diretoria Judiciaria, gestora do contrato de digitalizac;:ao, em conjunto com a Diretoria de
Orc;:amento e Financ;:as, em func;:ao da situac;:ao de contingenciamento
orc;:amentario vivida
atualmente.
Parecer do Comite de Projetos: Este Comite sugere 0 desenvolvimento
local (na
Unidade propositora) do projeto. Serao discutidas, pela Diretoria Judiciaria, possibilidades e a
viabilidade de ac;:aomais ampla.
Exclusao do projeto Implantar;ao do Sistema de Licitar;oes e Contratos do portf61io do Plano
Estrategico 2015-2020: Solicitac;:ao de Mudanc;:a (SM) registrada no sistema e-PAD nQ 33284/15.
Numa tendencia cada vez mais clara de nacionalizac;:ao das soluc;:6es tecnol6gicas destinadas
gestao administrativa da Justic;:ado Trabalho, no momenta de edic;:ao do Plano Estrategico 20152020 deste Tribunal, havia a expectativa de apresentac;:ao celere de uma estrategia nacional para
a gestao informatizada
das licitac;:6es e contratos nos Regionais Trabalhistas. Contudo, ate 0

a

momenta tal estrategia nao foi definida, bem como nao houve movimentac;:ao alguma nesse
sentido. Sendo assim, como 0 projeto focava na implantac;:ao de soluc;:ao aprovada pelo CSJT,
entende-se que a manutenc;:ao do projeto em pauta no portf61io estrategico do TRT3 nao se
justifica. Parecer do Escrit6rio de Projetos (EPRO): aprovac;:ao da SM. A manutenc;:ao do projeto no
portf61io estrategico do Tribunal nao e benefica no sentido de existir algo formal sob 0 qual nao se
tem a capacidade de dar informac;:ao e resposta. Este EPRO recomenda a autorizac;:ao para
exclusao do projeto. Decisao do Comite de Projetos: aprovac;:ao do parecer do EPRO.
Exclusao do Programa de gestfio do desempenho e desenvolvimento do pessoal de TIC do portf61io
do Plano Estrategico 2015-2020: SM registrada no sistema e-PAD nQ 14753/15. A Secreta ria de
Tecnologia da Informac;:ao e Comunicac;:6es - DTIC propos, no momenta da elaborac;:ao do PEC
2015-2020, a criac;:ao do programa "Gestao do Desempenho e Desenvolvimento do Pessoal de
TIC" como uma das iniciativas para 0 objetivo estrategico "Aperfeic;:oar a Gestao e Governanc;:a
Corporativa e de TIC". Entretanto, a Secreta ria de Desenvolvimento de Pessoas incluiu 0 projeto
"Ser competente", vinculado ao objetivo estrategico "Implementar a politica de gestao de pessoas
com foco na meritocracia", cujo escopo e mais amplo e abrange 0 conteudo do programa "Gestao
do Desempenho e Desenvolvimento
do Pessoal de TIC". Portanto, solicitou-se a exclusao do
programa "Gestao do Desempenho e Desenvolvimento
do Pessoal de TIC" do PEC 2015-2020.
Parecer do Escrit6rio de Projetos: Verifica-se a duplicidade de esforc;:os com a manutenc;:ao do
programa, bem como 0 esvaziamento de escopo do projeto estrategico uSer competente",
recomendando
0 deferimento
da solicitac;:ao. Decisao do Comite de Projetos: aprovac;:ao do
parecer do EPRO.
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PLANO DE A<;;:AO
OQUE?

QUEM?

SPE Program a de aprimoramento
da gestao
de contratos
de TIC - CP recomenda
0
prosseguimento
e aprova<;ao da solicita<;ao
com a devida ressalva de intera<;ao com 0
Projeto Estrategico Otimizac;:ao do Processo
de
Aquisic;:6es
para
alinhamento
de
planejamento e entregas.

Comissao
de
Estrategico

Planejamento

Conforme
agendamento.

Exclusao do projeto Implantar;ao do Sistema
de Licitar;oes e Contratos do portf61io do
Plano Estrategico 2015-2020

Comissao
de
Estrategico

Planejamento

Conforme
agendamento.

Exclusao
do
Program a de gestOo
do
desempenho e desenvolvimento do pessoal de
TIC do portfolio do Plano Estrategico 2015-

Comissao
de
Estrategico

Planejamento

Conforme
agendamento.

ATE QUANDO?

2020
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DO COMITE

DE PROJETOS
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Ricardo Oliveira Marques - Diretor Geral
Telma Lucia
Judiciaria

Bretz

Pereira

Sandra Pimentel
Mendes
Geral da Presidencia

-

-

Diretora

Secreta ria

OUTROS PARTICIPANTES

Bruno Pereira Torrozo Souza - Chefe da
Sec;:aoEscritorio de Projetos
Christiane Dominique Kunzi - Secreta ria de
Gestao Estrategica
Renata Franco Nunes - servidora da Sec;:ao
Escritorio de Projetos
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