
Objetivo Estratégico - PEJF
Unidade 

Responsável

Processo 
Administrativo no 

SEI
Gerente de Projeto

Data de 
conclusão

� Aquisição de iluminação LED  Otimizar custos operacionais Nucad
0000059-

14.2016.4.01.8002
Neuzaí Marreiros 

Barbosa
dez/2017

�
I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do 
Amazonas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da
Justiça Federal.

Nucre
0003522-

27.2017.4.01.8002
Laura Emília Barbosa de 

Paula
dez/2017

� Mutirão de Conciliação
 - Buscar a satisfação do usuário/cidadão
- Aumentar o número de processos encerrados

por meio de conciliação
Cejuc

0003526-
64.2017.4.01.8003

Giselly Holanda Santiago dez/2017

�
Carta de Serviços ao Cidadão da Seção Judiciária 
do Amazonas             

Buscar a satisfação do usuário/cidadão Semad
0001651-

93.2016.4.01.8002
Aldecinora Siqueira da 

Silva
dez/2017

� Programa 5 Sensos da Qualidade
 - Otimizar custos operacionais
 - Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Semad
0001860-

62.2016.4.01.8002
Aldecinora Siqueira da 

Silva
dez/2017

�
Plano de Comunicação da Estratégia na Seção 
Judiciária do Amazonas

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Secos
0001886-

60.2016.4.01.8002
Andréa Silveira Rocha da 

Silva
dez/2017

�

Adquirir sistema de sensores de
movimentos/lâmpadas próprias para o uso 
liga/desliga.

Otimizar custos operacionais
Secos/Semad/Ses

eg/Semad
 0000596-

44.2015.4.01.8002 
 Mário César Queiroz de 

Albuquerque 
jul/2015

�
Instalar aquecedores de mãos nos banheiros.

Otimizar custos operacionais
Secos/Semad/S

eseg/Secad
 0000596-

44.2015.4.01.8002 
 Mário César Queiroz de 

Albuquerque 
dez/2016

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cr onograma

Iniciativas canceladas ou sobrestadas (tendo em vis ta a falta de alinhamento com a proposta orçamentár ia respectiva e/ou superdimensionamento do escopo)

Plano de Ação Consolidado -  SJAM - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em ago sto/2017
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)

Iniciativas Estratégicas                                                                 
(programas/projeto/ações propostos)

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma



�
Instalar duchas higiênicas nos banheiros que ainda 
não têm.

Otimizar custos operacionais
Secos/Semad/S

eseg/Secad
 0000596-

44.2015.4.01.8002 
 Mário César Queiroz de 

Albuquerque 
jul/2015

�
Criação de uma sala de espera de atendimento ao 
público nas imediações do Prédio (Modernização da 
Sala de Recepção).

Buscar a satisfação do usuário/cidadão
Secos/Semad/Ses

eg/Nucju/Sevit
/Sepce/Secad

 0000596-
44.2015.4.01.8002 

Neuzaí Marreiros 
Barbosa

dez/2015

�

Criar Fluxogramas pelo BizAgi dos passos 
operacionais das varas e disponibilizar na Intranet 
para os servidores (principalmente os novos) e criar 
fluxogramas pelo Bizagi dos passos operacionais 
de cada setor administrativo e disponibilizar na 
intranet para os servidores (principalmente os 
novatos).

Aprimorar a organização e as práticas de
gestão estratégica da justiça federal

Semad/Secos
 0000596-

44.2015.4.01.8002 
 Mário César Queiroz de 

Albuquerque 
dez/2017

�
Criação de Faixas Sinalizadoras Padronizadas
no chão identificando cada setor.

Buscar a satisfação do usuário/cidadão
Semad/Seseg/S

emap/Secad
 0000596-

44.2015.4.01.8002 
 Mário César Queiroz de 

Albuquerque 
dez/2016


