
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE TOCANTINS

ATA

II REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS

Data: 27 de março de 2017

Horário: das 15h às 16h30

Local: Sala de Reuniões da Secad

Participantes Cargo e Unidade

Ricardo Antônio Nogueira Pereira  Diretor da Secretaria Administrativa

 Harley Caixeta Seixas Supervisor da Seção de Modernização Administrativa

Eveni Alves Dias  Supervisor da Seção de Controle Interno

 Andréia Maria da Fonseca Teixeira Diretora do Núcleo de Recursos Humanos, em execício

 Gilmar Cintra de Araújo  Diretor do Núcleo de Administração

 Cristiano Oliveira Ribeiro Prado  Diretor de Secretaria da 3ª Vara Federal

 Iracema Ribeiro de Sena  Supervisora da Seção de Suporte Administrativo da Secretaria Administrativa

 Elis Regina Soares Carvalho Frias  Supervisora da Seção de Tecnologia da Informação

Registre-se a ausência dos representantes do Núcleo Judiciário, do Centro Judiciário de Conciliação, do Núcleo de Apoio à Coordenação
dos Juizados Especiais Federais, dos Diretores de Secretaria das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Vara Federal, da Diretora da Turma Recursal e dos
Diretores de Secretaria das Varas Únicas de Araguaína e Gurupi,  que foram convocados por integrarem o Comitê Institucional  de
Planejamento Estratégico – Cipe-SJTO.

1. Abertura da reunião

A reunião foi  iniciada pelo Supervisor da Semad, Harley Seixas,  que destacou o início de um novo ciclo dentro do Planejamento
Estratégico vigente, reforçando a importância do envolvimento de todos na elaboração de projetos e ações que contribuam para o alcance
das metas propostas para o ano de 2017. Ressaltou, também, o Selo Estratégia em Ação, implantado pelo TRF1, no ano de 2016,
lembrando que a seccional do Tocantins, foi agraciada com 2 (dois) selos: 1 Selo Diamante para a 3ª Vara Jef e 1 Selo Ouro para o Relator
3 da Turma Recursal. Foi salientado que para manter estes selos no ano de 2017 e alcançar outros para as demais unidades judiciárias,
será necessário empenho e dedicação de todos.

2. Análise do desempenho nas metas

O Supervisor da Semad esplanou de forma suscinta os resultados finais das Metas Estratégicas de 2016, apresentando os percentuais
alcançados por cada unidade jurisdicional. Esclareceu, ainda, que a análise inicial das Metas Estrégicas de 2017 ficará para a próxima
Reunião de Análise da Estratégia, a ser agendada para o mês de Abril/2017, uma vez que o sistema e-Siest ainda não estava alimentado
com as Metas de 2017, tendo em vista que a reunião do Cogest que aprovou o Glossário de Metas para este ano ocorreu no último dia 20
de março.

3. Análise das propostas de projetos e ações para compor o Plano de Ação 2017/2018

O Diretor da Secad, Ricardo Pereira, salientou a importância da participação, das unidades judiciárias, na proposição de projetos e ações
que auxiliem no alcance das metas. Foi esclarecido que, apesar da Semad ter enviado modelos de projetos de diversas seccionais para
todos os membros do Cipe/SJTO, como forma de orientá-los para a elaboração de seus projetos, apenas propostas de projetos da área
administrativa foram apresentados.

No total foram apresentados 34 propostas.

Antes de iniciar a análise das propostas, o Supervisor da Semad, relembrou a orientação encaminhada no final do ano de 2016, pela
Diple/TRF1, sobre a elaboração dos Planos de Ação das Seccionais, na qual o tribunal alertava para a mudança na forma de avaliação da



gestão dos órgãos públicos, pelo TCU. A partir de então o TCU passa a analisar não somente a legitimidade e legalidade das ações, mas
também o desempenho e a eficácia diante das metas e iniciativas propostas e o cumprimento das determinações normativas, como, por
exemplo, a realização das RAEs. Diante disso o supervisor da Semad enfatizou a necessidade de reunir esforços para o cumprimento das
metas e a execução de todos as iniciativas estratégicas propostas, além de conclamar os juízes e servidores para à importância de suas
atuações no cumprimento das metas e na execução de todos os projetos elencados como estratégicos, sob pena de ter as contas anuais
reprovadas pelo TCU.

Diente disso, as propostas foram analisadas, levando em considaração os seguintes questionamentos:

os projetos e ações propostos são relevantes ou indispensáveis para auxiliar diretamente no cumprimento de alguma meta nacional ou
regional?
os projetos e ações propostos podem ser desenvolvidos como projetos operacionais, no âmbito da unidade proponente, sem
necessidade de inclusão na Carteira de Iniciativas Estratégicas?
o prazo de conclusão do projeto ou ação foi adequadamente proposto?
há recursos orçamentários e humanos disponíveis para a execução tempestiva do projeto ou ação proposto?
os recursos orçamentários foram incluídos na propostas orçamentárias?
os recursos humanos (equipe do projeto) terão disponibilidade para executar tempestivamente as ações necessárias?

Diante dos questionamentos acima, as propostas apresentadas foram classificadas conforme se segue:

Projetos Estratégicos Projetos Operacionais

Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede
Corporativa de Longa Distância (WAN)

Gestão de Riscos nos Processos de Compras - SJTO

Obra de Reestruturação do Datacenter da SJTO. Implantação de controle de acesso - SJTO

Acessibilidade as instalações da SJTO
Elaboração de Projetos complementares ao projeto padrão para construção do

Edifício Sede da Subseção Judiciária de Araguaína

ABSENTEÍSMO - mapeamento de suas causas. Construção do Edifício Sede da Subseção Judiciária de Gurupi

Ginástica Laboral Obra de Integração do Sistema de Monitoramento

Adesão aos Exames Periódicos de Saúde Elaboração dos Projetos do Edifício Sede da Subseção Judiciária de Gurupi

Pesquisa de Clima Organizacional da Seção Judiciária do
Tocantins

Construção do Edifício Sede da Subseção Judiciária de Araguaína.

Acompanhamento das Metas Estratégicas 2017 Manutenção preditiva 2017 - SJTO - Palmas

Plano de Logística Sustentável Reforma Combate a Incêndio Edifício Anexo

Instalação da 2ª Vara Federal em Araguaína
Convênio com as Academias do Sistema FIETO - SESI, das cidades de Palmas,

Araguaína e Gurupi.

Pausa para uma Massagem Relaxante

Escola de Postura e BLITZ da Postura e Ergonômica

As novas "medidas" da Justiça Federal do Tocantins

Campanhas Odontológicas Infantis (Junho e Novembro de 2017)

Campanha de Imunização contra o Vírus Influenza.

Campanha Odontológica Permanente

Plano de Capacitação 2017/2018

Capacitação Gerencial 2017

Integração dos Estagiários e Voluntários à Justiça Federal/2017

Projeto "Pensando bem"

Projeto "Yoga no Trabalho"

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho/SJTO

Captação de Recursos para Construção das Sedes ARN e GUR

Descarte de Documentos e Processos Judiciais e Administrativos

4. Deliberações do CIPE-SJTO



Os membros do Cipe/SJTO, presente na 1ª RAE 2017, aprovaram por unanimidade, os projetos classificados como estratégicos, e que
passarão a compor a Carteira de Iniciativas Estratégicas 2017/2018.
Os demais projetos operacionais, em conjunto com os projetos estratégicos, serão apresentados ao Diretor do Foro, como proposta de
Plano de Gestão da Seccional para o biênio.

5. Providências a serem tomadas pelo CIPE-SJTO

O Diretor da Secad solicitará a expedição de Circular, pelo Diretor do Foro, sobre a importância da participação de representantes das
unidades judiciárias nas próximas reuniões do Cipe/STO.
O Supervisor da Semad irá encaminhar a lista dos projetos estratégicos à Diple/TRF1, para aprovação, pelo CGer-TRF1, da Carteira
de Iniciativas Estratégicas.
Agendar próxima RAE para o mês de abril de 2017, para apreciação dos resultados iniciais das Metas 2017.
Submeter a ata da 1ª RAE do CIPE-SJTO ao CIPE-TRF1.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Antonio Nogueira Pereira, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em
28/03/2017, às 16:25 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Harley Caixeta Seixas, Supervisor(a) de Seção, em 28/03/2017, às 16:41 (horário de
Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eveni Alves Dias, Supervisor(a) de Seção, em 28/03/2017, às 17:36 (horário de Brasília),
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Iracema Ribeiro de Sena, Diretor(a) de Núcleo em exercício, em 28/03/2017, às 17:46
(horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Andréia Maria da Fonseca Teixeira, Diretor(a) de Núcleo em exercício, em 28/03/2017, às
19:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Oliveira Ribeiro Prado, Diretor(a) de Secretaria de Vara, em 29/03/2017, às
09:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Elis Regina Soares Carvalho Frias, Supervisor(a) de Seção, em 29/03/2017, às 09:38
(horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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