
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

1- Unidade (TRF1 ou SJXX): Seção Judiciária de Mato Grosso

2- Ciclo de Planejamento (exemplo, Planej 2015/2020): Planej 2015-2020 3- Data: 12/07/2019

4- Execução das Metas do Poder Judiciário e da Justiça Federal:

Percentual de Cumprimento de Metas por Vara (inserir abaixo o link SEI do Painel atualizado extraído do e-Siest):

e- Siest 8488300

5 - Execução das iniciativas estratégicas (inserir abaixo o link SEI das planilhas Excel padrão da metodologia atualizadas):

Plano de Ação: Seleção e Classificação das Iniciativas: Painel de Contribuição:
Plano de Ação 8488336 Seleção e Classificação 8488347 Painel de Contribuição 8488363

6- Iniciativas com potencial de compartilhamento entre seccionais (indicar as mais impactantes, viáveis e menos complexas, inclusive com relação ao PLS):

Nome da iniciativa: % execução Documentada SIM ou NÃO

1- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da SJMT (PAe 0006616-25.2018.4.01.8009)
 
2- Chá com Bolo & Conhecimento (PAe 0001192-02.2018.4.01.8009)

32%

78%

sim (como projeto)

sim (como projeto)

 

7 - Destaques da execução da Estratégia (boas práticas adotadas para o impulso no cumprimento das Metas contornando as dificuldades):

Com relação às Metas:

1- Inclusão nas pautas de reuniões quadrimestrais do Cipe-MT a análise das atas das reuniões do CGER-TRF1.

2- Em vigência o acompanhamento das metas por meio do Relatório Consolidado das Varas.

3- Selo Estratégia em Ação.

Com relação às Inicitivas Estratégicas:

1- Inclusão nas pautas de reuniões quadrimestrais do Cipe-MT a análise das atas das reuniões do CGER-TRF1.

2- A padronização do Relatório de Execução da Estratégia pela Diple.

Com relação ao Plano de Logística Sustentável:

1- Inclusão nas pautas de reuniões do PLS-MT a análise dos resultados do IASA.

2- Parceria realizada com a empresa Teoria Verde, que possibilitou a adesão da JFMT na "Campanha LEVO - Local de Entrega Voluntária de Óleo" (PAe 0003449-63.2019.4.01.8009).

3- Celebração do Termo de Compromisso n°01/2019 com a Cooperativa Alternativa de Catadores, Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - COOREPAM para
execução de coleta solidária dos resíduos e materiais recicláveis produzidos pela Seção Judiciária de Mato Grosso em Cuiabá.

4- Palestra "Cidade Lixo Zero", realizada pela empresa Teoria Verde.

8 - Dificuldades para da execução da Estratégia (barreiras enfrentadas):

Com relação às Metas:

1- Os Diretores de Varas continuam reclamando sobre a instabilidade do e-Siest e a demora na atualização dos seus dados.

2- Captura de novas propostas de projetos para cumprimento das metas.
 

Com relação às Inicitivas Estratégicas:

1- Dificuldade no cumprimento dos prazos de execução dos projetos por parte dos gerentes. Este ano foram cancelados 2 projetos de Varas por demora na execução e com a implementação do PJe
tornaram-se inviáveis.

Com relação ao Plano de Logística Sustentável:

1- A Semad tem dificuldade de receber, dentro do prazo, os dados necessários para preenchimento do Questionário da Sustentabilidade no Sistema PLS-Jud do CNJ.

2- Dificuldade em acompanhar, de forma efetiva, a execução das ações por parte dos coordenadores dos Grupos Executivos do PLS.

9 - Conclusão, comentários e sugestões de melhoria:

Mesmo diante das adversidades apresentadas acima, os resultados tem sido positivos quanto ao alcance dos objetivos propostos.

METAS 2019:

Com relação as metas, a instabilidade do e-Siest tem dificultado a análise de cumprimento das metas de 2019, pois os dados gerados pelo sistema não condizem com a realidade. Foi autuado, pela
2ª Vara, o PAe 0003622-87.2019.4.01.8009 solicitando informações, tendo como resposta da Diest que os relatórios de metas 2019 ainda estão no formato homologação e que temos como meta
adaptá-los ao glossário de metas 2019 até o final de junho.

Este ano a SJMT recebeu, pela primeira vez, o Selo Bronze, o que indica que os resultados tem sido crescentes quanto ao cumprimento das metas.

As iniciativas estratégicas sugeridas pelo CGER-TRF1, voltadas para as metas, serão analisadas pelo Cogecon-MT e encaminhadas às unidades competentes como sugestão para elaboração de
projetos.

Em comemoração aos 52 anos da SJMT, ocorrido em maio/19, foi realizado o evento "Chá com Bolo & Conhecimento", projeto executado pelo Cogecon-MT, que teve como meta a entrega dos
selos "Estratégia em Ação 2018" e a realização da palestra "Compartilhar é Legal - Boas Práticas Implementadas nas Unidades" onde 04 unidades (4ª, 5ª e 7ª Vara e a 2ª Relatoria) puderam
divulgar suas boas práticas.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS :

Quanto as iniciativas estratégicas, este ano já foram cancelados 03 (três) projetos, 01 (um) está em fase de cancelamento e 10 (dez) estão em andamento. Dos projetos vigentes, 50% estão sendo
executados dentro do prazo e 50% com atraso. Comparando o percentual de execução da estratégia de março/19 (76%) com junho/19 (59%), percebe-se uma queda de 17% na execução da
estratégia, mas se justifica pelo fato da inclusão de mais 02 (duas) iniciativas no Plano de Ação, sendo uma de grande peso em todos os objetivos estratégicos (Implementação do Gerenciamento de
Riscos na SJMT). Sem a inclusão das novas iniciativas o percentual de execução da estratégia em junho/19 teria alcançado 81%, ou seja 5% a mais que em março/19.

A Semad, como unidade de apoio aos gerentes, estará acompanhando de forma mais efetiva, a execução dos projetos que estão com atraso na execução. As iniciativas estratégicas sugeridas pelo
CGER-TRF1, voltadas para as iniciativas estratégicas, serão analisadas pelo Cogecon-MT e encaminhadas às unidades competentes como sugestão para elaboração de projetos.

PLS:

Quanto ao PLS, o acompanhamento da execução do Plano de Ação da sustentabilidade ainda fica a desejar, nem todos os coordenadores dos Grupos Executivos do PLS conseguem acompanhar,
de forma efetiva, a execução das ações sob suas responsabilidades.

Quanto ao lançamento dos dados para preenchimento do Questionário da Sustentabilidade no sistema PLS-Jud do CNJ fora do prazo previsto, é devido a Semad não ter acesso a todos os dados,
dependendo das unidades competentes informarem. Alguns dados a Semad busca nos sistemas (Sei e Sicam) mas nem todos os dados são lançados em sistemas, a exemplo da quilometragem e dos
resíduos sólidos.

Em comemoração ao aniversário da SJMT, ocorrida em maio/19, foi realizada a palestra "Cidade Lixo Zero" pela empresa Teoria Verde e foi  nesse evento que a SJMT teve a oportunidade de
realizar uma parceria com a empresa e aderiu à "Campanha LEVO - Local de Entrega Voluntária de Óleo".

Quanto ao Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração - IASA está sendo uma ferramenta de grande apoio ao desenvolvimento do PLS. Diante do estudo feito, pela Seamb,
dos resultados do IASA 2018 e encaminhado às Seccionais, foi possível à Comissão Gestora do PLS-MT analisar as informações e focar na execução das ações que realmente farão diferença para
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o alcance das metas. A partir dessa verificação, constatou-se que há 03 (três) ações de peso, em andamento, para a melhoria da nota do IASA em 2019 (Adesão à A3P, Plano de Gestão de
Resíduos Sólidos e o Temo de Compromisso para a Coleta Seletiva Solidária).

A Semad, como unidade de apoio aos Comitês locais e ao CGER-TRF1, parabeniza a equipe da Diple pelas melhorias ocorridas quanto ao trabalho de apoio que vem desenvolvendo e prestando às
Seccionais. A título de exemplo cito a padronização do Relatório de Execução da Estratégia, encaminhamento das atas de reuniões do CGER-TRF1 e a análise feita do Índice de Acompanhamento
da Sustentabilidade na Administração - IASA. Ações que trouxeram à Semad-MT, que consta com apenas uma servidora, agilidade e a certeza de que está focando suas atividades no que realmente
é esperado pela liderança.

É o relatório.

Cuiabá, julho 2019

 

Pedro Francisco da Silva

Juiz Federal Diretor do Foro

 

Analídia Abílio Miguel Diniz Brum

Diretora da SECAD

 

Valéria Maria Viana Assis Lanna

Supervisora da SEMAD
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