
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

PORTARIA DIREF Nº 131 DE 4 DE AGOSTO DE 2016

Determina a tramitação das demandas estratégicas a  serem acompanhadas pelo Escritório de
Projetos Estratégicos –EPES/SJMG de acordo com o Manual de Projetos da Justiça Federal

A Juíza Federal SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, Diretora do Foro da Justiça Federal de
Primeiro Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da Portaria Presi 171, de 10.5.2016, do TRF-1ª Região,
publicada no Diário Oficial da União - Seção 2, de 11.5.2016, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 5.010/66, a
Resolução n° 79, de 19.11.2009, alterada pela de nº 2013/00243, de 9.5.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, e o
Provimento COGER 129, de 8.4.2016.

CONSIDERANDO:

o  Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal aprovado pelo CJF por meio da Resolução CJF-POR-
2016/00023, de 19/01/2016;

os termos da Portaria DIREF 118, de 30 de junho de 2015, que institui o Escritório de Projetos Estratégicos
da Seção Judiciária de Minas Gerais;

o interesse da Administração;

RESOLVE:

Art.  1º  As  demandas  estratégicas  a  serem  acompanhadas  pelo  Escritório  de  Projetos  Estratégicos
–EPES/SJMG deverão tramitar de acordo com as quatro fases descritas no Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal,
aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, por meio da Resolução CJF-POR-2016/00023, de 19/01/2016, adotando-se os
seguintes procedimentos:

 

I - FASE 1 – INICIAÇÃO:  fase de formalização dos pedidos, respectiva análise e autorização.

a) As unidades demandantes deverão preencher, com apoio do EPES/SJMG, a Ficha Inicial do Projeto -
FIP ( Anexo I ) e encaminhar à Diretoria da SECAD um pedido via PAe-SEI para análise.

b) A Diretoria da SECAD, se entender pertinente, encaminhará os autos ao EPES/SJMG para apreciação e
classificação.

c) O EPES/SJMG classificará a demanda recebida como rotina, projeto funcional ou projeto estratégico
observando-se os seguintes procedimentos:

1. Classificado como Rotina, será devolvido à unidade requisitante para seguir com o seu rito próprio.

2. Classificado como Projeto Funcional, será encaminhado à Diretoria da SECAD para deliberar acerca da
conveniência ou não de atuação do EPES/SEJMG junto à unidade requisitante. Em caso positivo, seguirá o rito de projeto
estratégico sem necessidade dos respectivos registros.

3. Classificado como Projeto Estratégico, o pedido será enviado ao NUCAF para verificar a viabilidade
orçamentária, retornando-o à SECAD com a respectiva manifestação.

c) Na hipótese de Projeto Estratégico, o EPES/SJMG submeterá o pedido à Diretoria da SECAD, instruindo
os autos com a respectiva análise técnica no que se refere à importância do prosseguimento e as considerações acerca dos
resultados a serem alcançados com a sua execução.

d) Após a análise orçamentária, a Diretoria da SECAD submeterá o pedido à Diretoria do Foro, com a sua
manifestação prévia.

e)  Recebida  autorização  de  prosseguimento  pela  Administração,  o  pedido  será  devolvido  à  unidade
requisitante.

f) Verificando o EPES/SJMG que o projeto envolverá uma solução específica da área da tecnologia da
informação, deverá encaminhá-lo ao NUTEC para prosseguir por aquele Núcleo.

g)  Os projetos  estratégicos  autorizados deverão  ser apresentados na  CIPE  para  que  seja  analisada  a
conveniência de inclusão no Plano de Ação da Seccional.

 

II) FASE 2 – DETALHAMENTO:  Etapa para planejamento de tudo que será realizado pelo projeto (plano
do projeto, cronogramas, estrutura analítica do projeto, interdependências entre atividades, alocação de recursos envolvidos,
análise de custos, etc.).
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Nesta  fase  a  unidade  requisitante,  com a  orientação do  EPES/SJMG,  deverá  instruir  os autos  com o
seguinte formulário, a fim de detalhar as atividades, indicar responsáveis, prazo, custo e finalização:   

    - PP – Plano do Projeto (Anexo II)

      

III) FASE 3 – IMPLEMENTAÇÃO: Esta fase tem como objetivo tornar real tudo o que foi planejado na
etapa de detalhamento, observando-se:

A fase de implementação será de responsabilidade do Gerente de Projeto que deverá, com as orientações
do EPES/SJMG, no que tange às técnicas de gestão de projetos, concentrar os esforços de execução, monitoramento e
controle das ações, devendo instruir os autos do PAe-SEI do projeto com os formulários abaixo:

- SMP – Solicitação de Mudança de Projeto (Anexo III )

- MR – Memória das Reuniões de Acompanhamento (Anexo IV)

 

IV – FASE 4 – FECHAMENTO OU ENCERRAMENTO: Etapa a ser iniciada após todos os objetivos do
projeto serem alcançados.

1. Nessa fase a unidade responsável pela implementação do projeto deverá providenciar a finalização do
processo PAe-SEI, instruindo-o com o seguinte formulário:

- TEP – Termo de Encerramento de Projeto –  (Anexo V)

Ocasião na qual o gestor do projeto registrará o encerramento do Projeto, por estar concluído ou cancelado,
avaliando o seu sucesso, registrando a existência de pendências, motivos do cancelamento, se for o caso.

2. Após a instrução dos autos, como descrito no item anterior, a unidade requisitante deverá encaminhar os
autos ao EPES/SJMG, que se incumbirá de emitir parecer, a ser dirigido à Diretoria da SECAD, contendo, com base nas
informações do  gerente  do  projeto,  a  avaliação  do  projeto  quanto  à  sua  execução,  alcance  dos  objetivos específicos
planejados e os resultados pretendidos, bem como o comportamento da gestão quanto ao prazo e custos.

3. A Diretoria  da SECAD se cientificará das informações prestadas pelo EPES/SJMG e determinará o
arquivamento dos autos ou a execução de eventual medida, se necessária.

 

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria DIREF 118, de 30 de junho de 2015.

 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

 

Simone dos Santos Lemos Fernandes
Juíza Federal Diretora do Foro

Seção Judiciária de Minas Gerais
documento assinado digitalmente

Documento assinado eletronicamente por Simone dos Santos Lemos Fernandes, Diretora do Foro, em 04/08/2016, às
19:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm
informando o código verificador 2583727 e o código CRC EF00DF26.

ANEXO I

 

:: SEI / TRF1 - 2583727 - Portaria :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 13 5/8/2016 12:52



:: SEI / TRF1 - 2583727 - Portaria :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

3 de 13 5/8/2016 12:52



 

 

ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V
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