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

Ata da Reunião Extraordinária, realizada no dia 29/05/2015

Membros Presentes:
Agnaldo Abreu Almendra
Roosevelt dos Santos Figueiredo
Max Paulo Soares de Alcântara
José Airton Medeiros De Sousa
Júlio César Menezes Garcez
Leonne Francisco Ribeiro Pires

Pauta: Apresentação do PETIC
Deliberações:
1. Incluir o projeto de implantação do E-Carta ao documento
2. Enviar novamente o documento do PETIC para avaliação dos membros que
não receberam o e-mail.
3. Adicionar projeto de controle de fiança ao PETIC
4. Adicionar projeto de controle de Depósitos Judiciais ao PETIC
5. Adicionar projeto de controle de selos digitais ao PETIC
Pauta: Apresentação do projeto de implantação dos selos digitais
Deliberações:
1. Deliberou-se sobre a indicação da implantação da solução do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina à presidência, por ser a mais completa e também
utilizada em outros onze tribunais.
2. Foi indicada a implantação do Banco de Dados Oracle, por ser pré-requisito
para implantar a solução do TJSC.
Pauta: Apresentação do projeto de implantação de solução de controle dos
cálculos de precatórios
Deliberações:
1. Deliberou-se sobre a indicação da solução do Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul à administração.
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Pauta: Apresentação do projeto de Infraestrutura
Deliberações:
1. Deliberou-se que a equipe de infraestrutura visite os fornecedores para
apresentação das necessidades do datacenter do TJPI, caso necessário.
2. Sugeriu-se que a administração apresente as dificuldades ao CNJ pleiteando
doações para a possível solução apresentada.
Pauta: Apresentação do cronograma do Projeto de Gestão Documental
Deliberações:
1. Aprovado o prazo de entrega em 14/08/2015
Pauta: Apresentação do Apresentação da evolução dos projetos administrativos
Deliberações:
1. Deliberou que seja feito o ato formal de entrega das soluções. Elaborar termo
de entrega com indicação das normatizações, que serão de responsabilidade do
setor requerente do projeto.
2. Foi comunicado ao comitê que a solução de cadastro de servidores cedidos está
concluída.
3. Delibera-se a implantação imediata do projeto de controle de frequência na
STIC e em Campo Maior para um período de testes de dois meses.
4. Deliberou-se que o servidor Severiano continuará na equipe administrativa e no
projeto do Selo Digital.
5. O servidor Jorge Rafael informou que o projeto poderá atrasar em 15 dias.
Próxima reunião ordinária: 06/07/2015, às 9:00h na Sala de Reunião do TJPI.
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.

