PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
COMITÊ GESTOR DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (PETIC)

Ata da Reunião Ordinária, realizada no dia 17/04/2015.

Membros Presentes:
Agnaldo Abreu Almendra
Gleydson Vilanova
Paulo Roberto
José Airton
Júlio César
Max Paulo
Pauta: Nova formação do Comitê
Deliberações:
1. Formação de acordo com os cargos:
Foi decidido que os membros são os ocupantes atuais dos cargos que estão
previstos na resolução do comitê. Não houve alteração no presidente do comitê.
Pauta: Funcionamento do Comitê
Deliberações:
1. Presidente do Comitê:
Aprovado que o presidente do comitê será um desembargador escolhido pelo
presidente do TJPI;
2. Frequência de encontros:
Aprovada que as reuniões ordinárias serão bimestrais, sendo realizadas a cada
primeira segunda feira do mês, iniciando em maio de 2015. Reuniões extraordinárias
poderão ser marcadas a qualquer tempo, desde que aprovada pelo presidente do comitê
e requerido por qualquer de seus membros.
3. Tempo das Reuniões
Aprovada a duração máxima de duas horas de reunião.
4. Envio antecipado das Pautas:
Pauta deverá ser enviada com uma semana de antecedência a todos os membros
por e-mail.
5. Quorum Mínimo
Aprovado que o quórum mínimo para a realização da reunião será com a
presença de 50% dos membros, com aprovação por maioria simples dos
presentes.
6. Condução das Reuniões
Aprovado que os Secretários de TIC e da SEPLAN serão responsáveis pela
condução das reuniões.
7. Processo de Priorização
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Decisão livre dos membros do comitê. Sem nenhum processo formal.
8. Secretariado das Reuniões
Foi deliberado que o secretariado será feito por servidor indicado pelos membros
do comitê. Não houve alteração do secretário do comitê.
9. Comunicação das decisões ao presidente do TJPI:
As deliberações do comitê serão enviadas ao presidente sob a forma de
memorando para a devida decisão sobre o deferimento ou indeferimento. Deverá
ser assinado pelo presidente do comitê.
Pauta: Terceirização de Soluções Administrativas
Deliberações:
1. Terceirizar soluções
Foi deliberado que este tribunal implantará processo de terceirização para
soluções tecnológicas administrativas.
Pauta: Implantação do PJ-e
Deliberações:
1. Formação da Equipe
Foi aprovada a exclusividade da equipe ao projeto de implantação.
2. Aquisições
Foi decidido que o secretário da STIC deverá discutir e acertar os prazos da
elaboração de documentações das aquisições com a equipe da STIC.
3. Treinamentos
Foi aprovado o contato com o TJMA e TJPE para buscar um acordo de
cooperação, com o objetivo de agendar treinamentos para as equipes do TJPI.
Pauta: Justiça em Números
Deliberações:
1. Incluído no portifólio de execução
Pauta: Projeto de Implantação da Resolução 182 do CNJ
Deliberações:
1. Incluído no portifólio de execução da STIC.
2. Treinamentos para contratações de soluções de TIC
Foi deliberada a abertura do processo de contratação de empresa para
capacitação na resolução 182/2013 do CNJ, que trata dos processos de
aquisições em TIC.
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Pauta: Implantação de Complementos de Movimentações
Deliberações:
1. Incluído no portifólio de execução.
2. Aprovada a indicação de dois servidores dedicados ao projeto.

Pauta: Demandas da Corregedoria referentes ao projeto de gestão de varas cíveis e
criminais e gestão documental
Deliberações:
1. Incluído no portifólio de execução
2. Definir equipe exclusiva para execução do projeto reduzindo a equipe de
desenvolvimento administrativo.
3. Será prioridade de execução antes da elaboração do novo PETIC.
Pauta: Projeto E-Carta
Deliberações:
1. Inclusão na fila de execução
2. Definir equipe após a resolução do convênio.

Próximas Pautas:
1.
2.
3.
4.
5.

Projetos Extra Judiciais;
Projeto de Implantação de Selo Digital;
Organização de equipe de Bancos de Dados;
Projetos que serão paralisados;
Soluções que serão mantidas;

Próxima Reunião: 24/04/2015
E, não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada com as formalidades de
estilo. Do que, para constar, eu, Francisco Igor de Lima e Silva, lavrei a presente ata,
sendo por mim subscrita, que após a sua publicação no Diário da Justiça e, não havendo
impugnação, será assinada pelo Exmo. Sr. Des. Presidente.

