ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE TI

1.

ABERTURA: Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte,

das 9:35 às 11:20, realizou-se a segunda reunião do Comitê de TI, por meio da
plataforma teams. A reunião foi convocada conforme cópia do ofício enviado aos
membros constante no anexo II. Participaram da reunião virtual as pessoas
constantes na lista de presenças relacionadas no anexo I desta ata.
2.

APRESENTAÇÃO DE PAUTA: Fábio Correa Xavier (TCE SP), abriu a

reunião destacando a presença do Presidente do Comitê de TI Conselheiro José
Alfredo Rocha Dias (TCM BA) e do Conselheiro Severiano José Costandrade de
Aguiar (TCE-TO). Fábio Xavier informou que após a fala do Presidente, a ATA
da primeira reunião seria lida e, que em seguida, seria apresentada a plataforma
TCU Conecta. Por fim, o grupo de Negócios (Alexsandre Silva (TCE-CE), Allan
Bezerra (TCE-AM) e Wallace da Silva Pereira (TCE-SC)) apresentaria as ideias
desse Grupo de Trabalho para contribuição de todos. Na sequência, o
Presidente parabenizou a evolução do Comitê e as propostas dos Grupos de
Trabalho, além de reforçar que o Comitê conta com o prestígio e contribuição de
todos os Presidentes dos Tribunais de Contas envolvidos com o Comitê.
Salienta, também, que cada dirigente presida a sua área de modo a contar com

o seu apoio, além da busca de ampliar o número de Tribunais participantes. Em
seguida, Pedro Vieira (TCM BA), assessor da Presidência do Comitê, fez uma
breve apresentação da ATA da primeira reunião (realizada dia 10/07).
3.

PROPOSTAS DO GRUPO DE TRABALHO DE NEGÓCIOS: Fábio

Correa Xavier (TCESP) informa que o motivo de escolha para apresentação
desse grupo se deu em função da interface que essa Comissão fará com área
de negócios, demandas e outros órgãos, como por exemplo a Receita Federal –
acesso a base de CPF’s e CNPJ’s. Em seguida, Wallace da Silva Pereira
(TCESC), integrante do GT de Negócios, fala sobre a Diretoria de Ações
Estratégicas que visa tratar o interfaceamento das informações da área de
negócio do Tribunal com a área de TI, sendo que a operacionalização das
soluções é dada na DTI. Contudo, é de competência da Diretoria de Ações
Estratégicas buscar as questões de requisitos e necessidades efetivas das
unidades de negócio. Declara que as atividades de interfaceamento, gestão por
processos, mapeamento de operações dentro das instituições e fluxo
informacional podem ficar a cargo do GT de Negócios. Na sequência, Rodolfo
Luis P. dos Santos (TCMRJ) reforça a importância de envolvimento com o
Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC) da
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), visando
conhecimento dos parâmetros de avaliação. Nesse momento, Pedro Vieira
(TCM BA), informou que foi enviado um ofício para o Presidente da Atricon
sobre a participação dos TC’s no QATC. Em seguida, Alexsandre Silva (TCECE), fundador da Agência de Inteligência do TCE Ceará, fala da difícil tarefa de
compartilhar informações entre os Tribunais no de ano 2014, no entanto,
fortalece a ideia de um processo mais avançado nesse quesito. Ressalta que os
desafios entres os tribunais são semelhantes: necessidade de formação com
processo decisório assertivo; as necessidades de desenvolvimento tecnológico
que possibilitem uma atuação mais efetiva dos TC’s; as necessidades de
tecnologia de estrutura de desenvolver novas soluções; processo de qualidade
do âmbito da comunicação; sistemas legados; sistemas para recepção de
contas. Com isso, fortalece a importância de haver uma rede no âmbito da área
de negócios para intercambiar e identificar as necessidades de informação

gerencial entre os TC’s. Menciona o fato da pandemia trazer consequências
inovadoras no âmbito dos tribunais e exemplifica relatando de que existem
propostas internas de algumas câmaras permanecerem com a estrutura de
sessões virtuais, isto é, uma evolução para o mundo online. Nesse momento
enfatizou o Conselheiro José Alfredo de que “Não atuamos como concorrentes.
Hoje vivemos em uma realidade de escassez de recursos, temos que aproveitar
esse grupo de inteligência para dividir e compartilhar nossas experiências para
gastar menos, mas melhorar o trabalho de todos com essa parceria. Estou muito
empolgado com esse comitê, com todo gás para ajudar no que for preciso no
crescimento dos TCs”. Logo após, Allan Bezerra (TCEAM) abordou sobre a
heterogeneidade entre os TC’s – alguns TC’s são extremamente consolidados
na questão operacional, enquanto outros ainda trabalham com papel. Reforça o
papel fundamental do GT de Negócios em ser um fator de integração para que
haja um compartilhamento de soluções. Traz a ideia da existência de um
catálogo institucionalizado de serviços e soluções para integração de projetos
comuns. Como contribuição, Ednaldo Ramos de Souza (TCEDF), reforça a ideia
de haver um sistema institucionalizado de compartilhamento dos sistemas e
utilidade de cada um para troca de ideias. Nesse momento, Fábio Correa Xavier
sugere a criação do catálogo de serviços no espaço do Comitê no portal do IRB,
com a sugestão de Cristiana Siqueira (TCEMG) de informar qual tecnologia
utilizada.
4.

APRESENTAÇÃO DO TCU CONECTA: Rodrigo Felisdório (TCU)

apresenta a plataforma que está sendo implantada em toda Administração
Pública Federal, que é o Conecta TCU e menciona que é uma proposta
semelhante a do Comitê – compartilhamento de informações. Tem o propósito
de ser uma ferramenta digital de interação entre o TCU com a Administração
Pública e Sociedade. O projeto nasceu de algumas dificuldades: clientela
extensa e processo de interação muitas vezes custoso e complexo
(comunicação

processual) e

grande

rotatividade

dos gestores

dessas

instituições. Algumas funcionalidades já estão implantadas em mais de 200
órgãos da Administração Pública – a prestação de informação de serviços
digitais (diminuindo burocracia e aumentando a eficiência, em busca de

melhores resultados), Todos os acessos aos autos do Tribunal são realizados
por essa plataforma, de forma centralizada, sendo um canal único de interação.
Todas as determinações e deliberações que o Tribunal faz aos Órgãos estão
nessa plataforma, comunicações processuais são realizadas na plataforma (não
há emissão de comunicação via correios), protocolo digital (peticionamento),
serviços voltados ao público jurídico (qualquer advogado ou qualquer membro
do Ministério Público ou qualquer delegado da Polícia Federal tem acesso
irrestrito aos processos que tramitam no Tribunal. Integração dos TCE´s e
TCM’s de duas formas: uma como entidades de Administração Pública e outra é
adaptar a plataforma Conecta de forma que melhore a comunicação com os
jurisdicionados e também com os demais Tribunais. Haveria um recorte do
Conecta para cada Estado.
O Conselheiro Severiano fez questão de ressaltar a importância da Integração
entre os Tribunais e parabenizou o Comitê e o TCU pela iniciativa da
disponibilização da plataforma Conecta, assim como os Grupos de Trabalhos.
Ainda colocou o Tribunal de Tocantins a disposição para colaborar com o
desenvolvimento dos trabalhos. O Conselheiro José Alfredo agradeceu a
participação e colaboração do Conselheiro.
Após apresentação, Rodrigo Felisdório (TCU) se colocou à disposição para uma
apresentação da Plataforma de forma mais Institucional para réplica do IRB para
todos os Conselheiros. O Fábio Xavier (TCE SP) solicitou que a apresentação
também fosse compartilhada.
Como sugestão, Rodrigo Régis (TCDF) solicitou que o Conecta também fosse
disponibilizado como API, e o Licardino Pires (TCEGO) sugere uma nova
reunião para detalhar melhor as soluções e melhorias.
Douglas Avedikian (TCEMS) solicitou que o Comitê fizesse um ofício solicitando
uma ação da Atricon junto a Receita Federal para que fosse disponibilizado de
forma gratuita para os órgãos controladores a base de dados do CPF e CNPJ,
seguindo o protocolo de segurança devido.
Com base nas solicitações, Rodrigo Felisdório informou que o TCU já fez
alguma ação nesse sentido e que encaminhará o Acordão e as Determinações
já realizadas, para só então, haver um alinhamento sobre o ofício a ser
realizado.

Douglas Avedikian (TCEMS) sugeriu também, um outro ofício direcionado para
a Infocontas, solicitando a disponibilização de mais vagas para acesso das
áreas de TI, visto que hoje só são disponibilizados dois perfis por órgão. O
Conselheiro José Alfredo, sinalizou que deve ser feito um alinhamento sobre os
ofícios antes do seu encaminhamento. Em seguida, Fábio Xavier solicitou que
Rodrigo Felisdório verificasse quem seria a pessoa para esse alinhamento no
TCU.
5.

DEMANDAS:

Após

realização

dos

pontos

discutidos,

algumas

demandas foram apresentadas:
5.1. Encaminhar o Acordão e determinações já realizadas pelo TCU, sobre a
base de dados da Receita Federal para alinhamento;
5.2. Verificar colaborador para alinhamento do TCU, sobre os perfis no
Infocontas;
5.3. Elaborar os dois ofícios para encaminhamento.
6.

ENCAMINHAMENTO E ENCERRAMENTO: Pedro finalizou a reunião

agradecendo a participação e colaboração de todos, ficando agendada uma
próxima num prazo de 15 (quinze) dias para dar andamento aos trabalhos dos
grupos técnicos. Ainda, como encaminhamento, o Comitê definiu que:
6.1. A próxima reunião seja sobre o Grupo de Trabalho de Governança e
6.2. Haja um enfoque na busca de solução de interação com o TCU,
detalhamento e finalização sobre o Conecta.

PEDRO VIEIRA
Assessor da Presidência do Comitê

FABIO XAVIER
Secretário ad hoc
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