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Pauta

1 - Atualização do sítio eletrônico no campo Comissões e Comitês.

        1.1 - Modernização.

        1.2 - Definição do  leiaute

        1.3 - Definição de quem alimenta e mantém atualizado

Dr. Leandro iniciou apresentaçao demonstração da página do tribunal, possível constatar que a página não
consta todas as comissões no siío eletrônico.

A propostas  é que contenha na página as seguintes informações:

Ato normativo;
Composição de membros;
Plano de trabalho com indicadores;
Atas de reunião.

Robson e Denize encaminharam a minuta com base na página do TJDF em link
abaixo:https://docs.google.com/document/d/1SIsAeOpOFH6QvI2alOiKIcOx7TOWReDQtNZtKtguZc0/edit?
usp=sharing. Deste modelo ficou pendente a criação das siglas das comissões

Proposta de modelo para a página das comissões, comitês e grupos de trabalho: 

Filtros 1 : Comissões; Comitês; Grupo de Trabalho

Filtro 2: Descrever cadas Comissão, comitê e grupo de trabalho

Filtro 3: Página contendo as informações: Nome completo da Comissão / Comitês / Grupos de Trabalho –
Sigla Atos normativos (Portarias [composição] – Resoluções) Atas Plano de trabalho, Contato – e-mail,

Após da definição do layout da página, será instaurado um ato normativo da presidencia definido quanto a
gestão dos conteúdos das comissão, atribuíndo responsabilidade de alimentação das informações.

2 - Atualização do sítio eletrônico no campo transparência.

        2.1 - Modernização.

        2.2 - Definição do  leiaute

        2.3 - Definição de quem alimenta e mantém atualizado

https://docs.google.com/document/d/1SIsAeOpOFH6QvI2alOiKIcOx7TOWReDQtNZtKtguZc0/edit?usp=sharing


        2.4 - Exemplo adotado pelo TJDFT

Exemplo para estabelecer cadeia de responsabilização:

Contratos

última modificação: 07/04/2021 11:52

Contratos vigentes celebrados pelo TJDFT com terceiros; contratações realizadas pelo Tribunal para
enfrentamento da pandemia do Coronavírus por meio de dispensa de licitação e suprimento de fundo;
Contratações realizadas pelo Tribunal por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
Contratações

Contratações Coronavírus

Contratações Diretas

Fonte da informação: SICOMP - Sistema de Compras; Processos Administrativos das Contratações. 
Formatos disponíveis: HTML; e PDF. 
Periodicidade: em tempo real e sob demanda. 
Responsável: Secretaria de Recursos Materiais – SEMA; (61) 3103-4395/4397/4396; sema@tjdft.jus.br.

Para que isso seja factivel de execução é necessário o mapeamento de responsabilidades, doravante se é faz
necessário estabelecer em ato normativo com as atribuíções, periodicidades e formatos. 

 

Decisões

Item Decisão Quem Quando

1 Apresentação de modelo de layout da página das comissões,
comitês e grupos de trabalhos. Robson 20/04/2021

2 Instituir ato normativo de gestão de conteúdo Presidência e
GAAUX

Após
definição do
modelo 

3

Verificar em outros TJ's como de apresenta as cadeias de
resposabilidades da alimentação de informações da página na
página do site da transparência. Usar como parâmetro os melhores
TJ's do ranking da transparência.

Membros das
comissão 20/04/2021

 

Observações

Como proposta de assintaura das atas utilizar o parâmetro *Ata assinada digitalmente - presidente dos
trabalhos e secretário (artigo 36 do RITJAC). Aplicação análoga – caput do artigo 25, da Resolução do
CNJ nº 185, de 18/12/2013: “Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente
apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio
e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro e termo.”

Proxima reunião marcada para terça 20/04/2021, ás 08:30.

 

https://www.google.com/url?q=https://www.tjdft.jus.br/transparencia/contas-publicas/contratos-1/contratos/contratos&sa=D&source=calendar&ust=1618415017939000&usg=AOvVaw3BHrW4nyO8DmwSpsbpDI6n
https://www.google.com/url?q=https://www.tjdft.jus.br/transparencia/contas-publicas/contratos-1/contratacoes-coronavirus/contratacoes-coronavirus&sa=D&source=calendar&ust=1618415017939000&usg=AOvVaw2oarDCRJ78Tdpt6T8YQAUs
https://www.google.com/url?q=https://www.tjdft.jus.br/transparencia/contas-publicas/contratos-1/contratacoes-diretas/contratacoes-diretas&sa=D&source=calendar&ust=1618415017939000&usg=AOvVaw2PZfENwfhjB5vkW2dNPmNg
mailto:sema@tjdft.jus.br


Participantes

Nome Assinatura Data

Dr. Leandro Leri Gross   

Denize Gorzoni   

Andréa Zilo   

Ana Paula Batalha   

Andriny Vilacorta   

Francisco Arnaldo Souza   

Jhonatha Lima da Silva   

Robison Luiz Fernandes   

Sergio Antonio Francalino   

Vera Rocha   

Documento assinado eletronicamente por Leandro Leri Gross, Juiz(a) Auxiliar, em 20/04/2021, às 08:26,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código
verificador 0952324 e o código CRC 75AA3E4B.
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