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3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Atribuições do Comitê de Gestão de TIC, critério de apuração para o Meritus e
portfólio de sistemas estratégicos do TJMA

 
Participantes
 
Diretor: 
Claudio Henrique Carneiro Sampaio

Coordenadores:
André Luis Azevedo Borges
Antonio Sa Fernandes Palmeira Filho
Bruno Jorge Portela Silva Coutinho
Givanildo Marques (Substituto: Antonio Fernando Vieira de Sousa)

Convidados:
Nathalia Ribeiro Schalcher de Oliveira
Rodrigo Reis Lobo de Rezende
Anderson Maia de Lima Carvalho

Anotações
 

Em 29/09/2022, o Diretor Cláudio abriu a reunião tratando do Programa Meritus,
informando a necessidade da indicação de critérios de apuração. Foi indicado,
como sugestão inicial, o Sistema Gestor, que possibilita a medição da
produtividade individual e setorial, a ser enviada ao RH a fim de que seja
aprovada pela Presidência. Informou, também, que cada coordenação terá uma
premiação. Cláudio solicitou a sugestão dos coordenadores. Sendo definido que
será utilizado o critério de Índice de Produtividade do Gestor (IP) que é o mesmo
critério utilizado no NPE (Núcleo de Planejamento Estratégico), pois o IP pode ser
medido individualmente ou por unidade. Comentou-se a questão da CAU que
possui particularidades, porém, após nova avaliação ficou decidido,
definitivamente, pelo IP pois esse critério gera a possibilidade de todos
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concorrerem. Bruno explicou que o Meritus será departamentalizado. Por fim,
resolveu-se entrar em contato com o RH para dirimir dúvidas, onde foi,
imediatamente, agendada uma reunião com um representante do setor para
ocorrer após esta reunião.
Para o item da pauta, “Apresentar as atribuições do CGesTIC”, Anderson
apresentou os conceitos de Governança e Gestão. Informou a criação dos
comitês do TJMA e a função de cada um. Cláudio informou que, na próxima
reunião do CGovTIC-PJMA, será apresentado o Plano Anual de Contratações
2023 para fins de deliberação e aprovação. Bruno questionou se os projetos em
execução estão passando pela matriz de priorização. Cláudio informou que será
realizado levantamento dos projetos atuais, identificando se a necessidade
permanece atual e informando como proceder para melhor defini-los. Informado
que se tem um plano de ação para gerar o PPTIC 2023 com todos os projetos e
classificá-los na matriz. Cláudio informou que a Resolução-GP-542021 será
revisada em breve para constar a obrigatoriedade de seguir o protocolo de
aprovação e priorização de projetos.
Antonio sugeriu estudo para criação de um incentivo para permanência de
servidores efetivos na área de TIC em razão do número de evasão destes face às
oportunidades de mercado mais atrativas no segmento de TIC. Bruno sugeriu
consultar outros Tribunais para identificar melhores práticas. Anderson informou
que a Resolução CNJ 370/2021 (ENTIC-JUD), Art. 25, possui recomendação
para que o órgão busque implementar instrumentos de reconhecimento e
valorização dos servidores da área de TIC com vistas a retenção de talentos, por
conseguinte, redução na evasão de servidores do quadro permanente. Rodrigo
informou que atualmente a DIA não possui uma análise de rotatividade conforme
estabelecido pelo CNJ. Anderson informou que o TRT-16 possui essa análise
disponível em seu portal de TI. 
Rodrigo apresentou proposta de agenda ordinária com pautas a serem
deliberadas pelo CGesTIC-PJMA para os anos de 2022 (Novembro e Dezembro)
e 2023 (Janeiro a Dezembro).
Com relação ao atendimento de treinamentos por servidores efetivos de TI,
Antonio reportou que alguns servidores alegaram acúmulo de tarefas atrasadas
durante o período de treinamento do órgão. O mesmo fica obrigado a tratar de
demandas emergenciais durante o treinamento, de forma a restar prejudicado o
desempenho no treinamento, assim comprometendo a aprendizagem. Reforçou
que essa problemática precisa ser tratada. Levantou a questão do interesse de
alguns servidores em conseguirem outro setor para trabalhar, saindo da DIA.
Além disso, apresentou-se a composição do CGesTIC-PJMA, as atribuições e a
forma de condução das ações, sendo proposto o uso da metodologia de gestão
PDCA.
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Antonio sugeriu tratar da questão do Atendimento com Givanildo e o preposto da
empresa, posteriormente.
Item dos sistemas estratégicos foram apresentados, Antônio usou o critério de
nível do problema quando o sistema sai do ar. Porém, solicitou ser levado a outro
nível para decidir. A lista vai ser analisada pelos coordenadores que podem tratar
suas dúvidas com Antonio.
Foi informado o índice obtido do iGovTIC-JUD em 2022.
Bruno informou que a migração da Oi para Fortel foi finalizada.
Realizada discussão sobre serviços em nuvem.

 
Ações necessárias:
 

Realizar reunião com a empresa prestadora de serviços de atendimento, em que
será tratado o tema. Necessário estar presentes, pelo menos, Givanildo, Cláudio,
Antônio.
Núcleo de Governança enviar e-mail para CGesTIC com lista de sistemas
estratégicos (revisados inicialmente pelo Antonio) para fins de validação e
aprovação. A lista de sistemas estratégicos será publicada no portal da TI.
Núcleo de Governança enviar e-mail para CGesTIC com proposta de agenda
ordinária para as próximas reuniões do comitê para fins de validação e
aprovação.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados,
o Diretor Cláudio Sampaio agradeceu aos presentes, encerrou a reunião e lavrou a
presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do
Comitê de Gestão de TIC.
 
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em

São Luís, 29 de Setembro de 2022.
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ANTONIO FERNANDO VIEIRA DE SOUSA
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NATHALIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA
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Diretoria de Informática e Automação
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RODRIGO REIS LOBO DE REZENDE
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Divisão de Sistemas de Informação
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ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO
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