
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N° 147/2012 - PRES

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

GOIAS, no use das atribuicOes que the sao conferidas pelo artigo 17, incisos

XXXV e XXIX, da Resolucao THE-GO n° 173/2011 (Regimento Interno do

Tribunal) e,

Considerando o entendimento do Tribunal de Contas da Uniao de

que a governanca corporativa de tecnologia da informacao é de responsabilidade

da alta administracao, e que deve ser implantada de forma continua e envolvendo

toda organizacao;

Considerando o que consta dos arts. 12 e 13 da Resolucao CNJ n° 90,

de 29 de setembro de 2009, que dispOem sobre a criacao de urn comite

responsavel por gerir a awes referentes a Tecnologia da Informacao e

Comunicacao — TIC;

Considerando o teor do Officio-Circular TSE n° 5.752 GAB-DG, de

23 de dezembro de 2011, recomendando a constituicao de comite diretivo de

tecnologia da informacao no ambito dente Tribunal para deliberar sobre as

estrategias, investimentos e contratacOes de Tecnologia da Informacao,

RESOLVE:

Art. 1°. Instituir o Comite Gestor de Tecnologia da Informacao e

Comunicacao — CGTIC, corn o objetivo de definir politicas e diretrizes,

coordenar e articular as awes de tecnologia da informacao e comunicacao no

ambito da Justica Eleitoral de Goias.
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Art. 2°. CompOem o Comite Gestor de Tecnologia da Informacao e

Comunicacdo o Diretor-Geral, o titular da Assessoria de Planejamento,

Estrategia e Gestao da Diretoria-Geral, o titular da Coordenadoria de Controle

Interno, os titulares das Secretarias do Tribunal e urn representante da Comissdo

dos Servidores das Zonas Eleitorais do Estado de Goias.

Art. 3°. Compete ao Comite Gestor de Tecnologia da Informacao e

Comunicacao:

I — estabelecer diretrizes e prioridades para formulacao do

Planejamento Estrategico de Tecnologia da Informacdo e Comunicacao;

II — orientar e aprovar o planejamento estrategico de tecnologia da

informacdo e comunicacdo do Tribunal, mantendo o alinhamento ao

Planejamento Estrategico do THE-GO;

III — orientar e aprovar o piano diretor de tecnologia da informacao

e comunicacdo do Tribunal;

IV — orientar e aprovar o piano de investimento em tecnologia da

informacao e comunicacdo, bem como realizar previsOes e reservas

orcamentarias;

V — orientar e aprovar piano de aquisicao de bens e servicos de

tecnologia da informacao e comunicacdo;

VI — propor politicas e mecanismos para a racionalizacao da

aquisicao e use de bens e servicos que compOem a infraestrutura de tecnologia

da informacao e comunicacdo;
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VII — definir padrOes de integracao, qualidade e seguranca da

infraestrutura de tecnologia da informacdo e comunicacao;

VIII — coordenar e articular as awes visando a adocao de novas

tecnologias;

IX — estabelecer awes visando a integracdo de sistemas

informaceies, inclusive as referentes a acessibilidade;

X — disciplinar a forma de acompanhamento dos contratos

relacionados a area de tecnologia da informacao e comunicacao.

Art. 4°. 0 Comite Gestor de Tecnologia da Informacao e

Comunicacao podera constituir grupos de trabalho corn a finalidade de estudar e

propor solucaes para temas especificos.

§ 1° Poderdo ser convidados a participar dos grupos de trabalho

representantes de 0rgaos PUblicos, entidades pUblicas ou privadas e

organizaceies.

§ 2° 0 ato de constituicao do grupo de trabalho definira seus

objetivos especificos, sua composicao e o prazo para conclusao dos trabalhos.

Art. 5°. 0 Diretor-Geral presidird o CGTIC e convocard as reunieies,

sempre que necessario.

§ 1° 0 Diretor-Geral designard formalmente o substituto de ca

integrante do CGTIC.

§ 2° E obrigatOria a realizacdo de pelo menos uma reuniao a cada

quadrimestre do ano civil.
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§ 3° 0 CGTIC apresentard relatOrios anual de suas atividades

Presidencia do Tribunal, alem de publica-los no sitio da intranet.

Art. 6°. Cabera a Assessoria de Planejamento Estrategia e Gestao da

Diretoria-Geral secretariar os trabalho do CGTIC.

Art. 7°. As deliberacaes do CGTIC dar-se-ao por maioria dos seus

membros.

Paragrafo unico. Em caso de empate, cabera ao Diretor-Geral o voto

qualificado.

Art. 8°. Os casos omissos sera() resolvidos pelo Presidente deste

Tribunal.

Art. 9°. Esta Portaria entrara em vigor na data de s is publicacao.

1
Goiania, cle marg.() de 2012.

Desembargador LBEla	 RQUES FILHO

Presided
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