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Participantes convidados Cargo e Unidade
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Participantes ausentes Justificativa
Josoé Alves de Albuquerque férias
Gilmar Palú licença
Andressa Lima Abugoche Asfury mutirão de conciliação no Cejuc
Francisco Paulo Mesquita do Nascimento folga



Josimar Antônia Mourão do Nascimento férias

 

PAUTA

1. Análise do desempenho dos projetos estratégicos e das metas em 2016
2. Instituição do Selo Estratégia em Ação
3. Carteira de Iniciativas 2018 (prazo para envio dos planos de ação: 29/03/2017)

 
APRESENTAÇÃO

A Supervisora da Semad fez uma apresentação acerca dos objetivos da RAE, que englobam analisar o progresso da execução da estratégia, analisar o
desempenho de metas e planos de ação, detectar problemas e identifcar causas, recomendar medidas preventivas e corretivas, bem como definir responsáveis e prazos.
Apresentou, ainda, como se dá o desdobramento do Planejamento Estratégico, com a definição das Metas Nacionais e Específicas e dos Planos de Ação, esclarecendo que a
execução da estratégia cabe a toda a força de trabalho da 1ª Região. Apontou, ainda, com base nas informações apresentadas pela Diple, no PAe Sei 0019136-15.2016.4.01.8000,
as principais dificuldades percebidas no desenvolvimento das iniciativas na 1ª Região, tais como número excessivo de iniciativas locais e regionais, distribuição orçamentária
incompatível e subdimensionamento do quadro de servidores da 1ª Região, entre outras.

Em seguida, foi apresentado o resultado das Metas em 2016 da Seção Judiciária do acre, por unidade jurisdicional, bem como as mudanças nas metas para 2017,
conforme Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado pelo CNJ em 2016, com base na análise feita sobre metas inalcançáveis e metas de difícil cumprimento.

Após, foi apresentada a Portaria Presi 348/2016, que instituiu o Selo Estratégia em Ação, sendo mencionado que a Turma Recursal - Relator 1 recebeu o Selo
Ouro, pelo seu desempenho nas Metas 1 e 2.

 

1. CARTEIRA DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 2015-2016

 

Projeto Estratégico Ações realizadas em 2016 Situação/Avaliação Prazo

Conciliação pré-processual e
processual Audiências de conciliação pré-processual e processual em demandas/processos,

movidos em face da CEF no âmbito do Juizado Especial Federal, durante os meses de
janeiro a novembro de 2016
Audiências de conciliação processual com o INSS
Mutirão de Conciliação com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre
- CREA/AC
Mutirão de Conciliação em cumprimento à Semana Nacional de Conciliação do CNJ
envolvendo processos do JEF movidos em face da CEF
Realização do I Curso de Formação de Conciliadores da Seção Judiciária do Acre no
período de 11 a 15 de julho de 2016 para 38 candidatos ao serviço de conciliador
voluntário

Em andamento
O ano de 2016 foi finalizado sem
alcançar o aumento do percentual de
casos encerrados por conciliação
com relação ao ano anterior, haja
vista que em 2015 foram designadas
1510 audiências de conciliação e
formalizados 494 acordos, ao passo
que no ano de 2016 foram
designadas 936 audiências de

Dez/2020

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3038728&id_procedimento_atual=807665&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002197&infra_hash=dccfb575b69353f796d71efb0596fcf9fdc28209241f4adf56299f8b1ac71b28


Tendo em vista a entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 16/03/2015, o CEJUC-AC
disponibilizou uma pauta fixa para a realização de audiências de conciliação em
processos das varas comuns da Seção Judiciária do Acre: as partes vêm demonstrando
desinteresse na composição consensual, deixando às vezes de comparecer às
audiências com ou sem apresentação de justificativas

conciliação e celebrados 261
acordos.

Saúde e absenteísmo

Palestra com o médico perito da Seccional e exibição de vídeo com servidores da
Seccional, com o intuito de esclarecer sobre a importância do EPS, contribuindo para
uma maior adesão ao exame (no mês de agosto)
Semana Cuidando da Saúde: com vacinação, teste de glicemia, aferição de pressão
arterial, teste rápido (hepatite B e C, HIV e Sífilis), consultoria de maquiagem, roda de
conversa com fisioterapeuta pélvica e palestra ministrada por psicóloga sobre a
psicoterapia (durante o Outubro Rosa)
Semana do Servidor Público: com apresentação de feira de talentos, incluindo poesia,
tai chi chuan, fotografias e apresentações musicais (no mês de outubro).

Em andamento Dez/2020

 
2. CARTEIRA DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 2017

 

Projeto Estratégico Situação Prazo Observação

Avaliação ergonômica dos postos de trabalho A iniciar Dez/2017 Haverá alteração no prazo

 
3. PLANO DE AÇÃO 2018

 
Foi deliberado pelo Cipe que os projetos estratégicos acima citados devem ser mantidos como proposta para a Carteira de Iniciativas Estratégicas 2017-2018.

Além desses, foi aprovado o envio de mais dois projetos estratégicos, conforme tabela abaixo:

Projeto Estratégico Situação Prazo

Elaboração da Carta de Serviços da Seção Judiciária do Acre A iniciar Dez/2018

Implantação dos Sistemas de Controle Interno na área administrativa A iniciar Dez/2018

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 



A Supervisora da Semad agradeceu a presença de todos e ficou responsável pelas providências para o encaminhamento da proposta até o dia 29/03/2017. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.
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