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SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
 

ATA

Seção Judiciária da Bahia

Comitê Institucional de Planejamento – CIPE

ATA DA 2ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE 2021 (RAE)

 

Data: 16/07/2021, 14hrs

Local: Teams

Presentes os participantes integrantes do CIPE:
Juiz Federal Fábio Moreira Ramiro, Diretor do Foro
Patrícia Moraes de Menezes, diretora da SECAD
Liliana Kelsch Sarmento, diretora do NucGE
Claudia Silva Daniel, supervisora da SEAGE
Cristina Maria Dantas Lessa Côrtes, diretora do NUCAF
Kátia Fernandes Pereira, diretora do NUASG
Carla Maria de Carvalho Batista, diretora do NUCOM
Félix Antônio Barbosa Aguiar, diretor do NUCJU
Zacarias Vitorino de Oliveira Filho, diretor do NUAUD
Fabrício Vampré Côrtes, diretor do NucGP
Andrea Mara de Alencar Magalhães, diretora do NUAJU
Luiz Quaresma de Mello Neto, diretor do NUBES
Kleber Correa Portela, diretor do NUCOD
Claudia de Araújo Meireles Soares, diretora de secretaria da 9ª Vara
Érika Lúcia de Carvalho Sá, diretora de secretaria da 17ª Vara
Graziela de Vasconcelos Machado, diretora de secretaria da 20ª Vara
Isa Perpétua da Silva, diretora de secretaria da Vara Única da SSJ de Alagoinhas
Tales Matos Amorim, diretor de secretaria da Vara Única da SSJ de Guananbi
 

 
Pauta

Balanço do cumprimento de metas do CNJ e CJF ano 2021
Avanços e dificuldades

Análise do andamento das Iniciativas Estratégicas
Projetos executados, em andamento e sua repercussão para alcance das metas
Execução da Estratégia

Outras deliberações/Conclusão
 
I - Balanço do cumprimento de metas do CNJ e CJF no ano de 2021
O relatório de cumprimento das Metas de 2021, posição em 30/06/2021, pode ser consultado no quadro geral por unidade, disponível no doc

SEI 13426348 
O recorte abaixo mostra o resultado da Seção Judiciária da Bahia:
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Foi colocado pelos diretores de secretaria presentes que o cumprimento das metas para efeito de Selo não tem sido priorizado, uma vez que há
intensa demanda em torno da migração de processos digitalizados, e que os resultados alcançados até então são fruto do trabalho normal da unidade.

 
II - Análise do andamento das Iniciativas Estratégicas
A Carteira de Iniciativas Estratégicas da SJBA (Plano de Ação 13426280)  conta hoje com 11 projetos, sendo 2 já concluídos. A digitalização do

acervo físico, iniciativa "carro-chefe" dos anos de 2020-2021 entra em uma nova fase, com a inclusão dos processos das Subseções.
A iniciativa estratégica Plano de Contratações está evoluindo com o início de desenvolvimento de aplicativo para registro de demandas do PAC

e ferramenta de gestão  (CAC). 
Com a revisão do PLS e consolidação dos demais planos que compõe a carteira, a exemplo do Planos de Obras , Plano de Capacitação, Plano de

Contratações, espera-se que o número de iniciativas estratégicas cresça ao longo do ciclo.
 
IV - Execução da Estratégia
Foi apresentada também a planilha de Execução da Estratégia (13426290), onde verifica-se que o percentual de Execução da Estratégia das

iniciativas até a data de 30/06/2021 foi de 29,36%, percentual dentro do esperado considerando que ainda estamos no início do ciclo estratégico.
O Relatório de Execução da Estratégia encaminhado a CCGER/TRF 1 está disponível no doc SEI 13426348.
 
V - Outras deliberações/Conclusão
A diretora do NucGE apresentou uma prévia do aplicativo do PAC e CAC e também mostrou outras possibilidades de uso de ferramentas para

criação de outros aplicativos, a exemplo de crachá digital. Também informou a criação da página de projetos SJBA dentro da página de Gestão Estratégica no
Portal, com dados e painéis de acompanhamentos, a exemplo, do andamento do projeto de digitalização.

Foi pontuado também a conclusão da nova pesquisa sobre Teletrabalho, que servirá de base para novas iniciativas, inclusive para ações do PLS,
assim como o iminente lançamento de pesquisa sobre a situação do corpo funcional em relação a pandemia COVID-19 (infectados, vacinados, etc).

O diretor de NUBES informou lançamentos de ações (ciclos de palestras) voltadas a saúde mental do corpo funcional da SJBA, em conjunto
com o NucGP. Também foi informada a retomada da realização dos exames periódicos.

A diretora da Secretaria Administrativa avalia que é preciso rever o que deve ser incluído em Carteira de Iniciativas Estratégicas, pontuando que
existem muitas ações em andamento que não estão presentes e que necessitariam de um acompanhamento do CIPE.

Por fim, o diretor do foro, dr. Fábio Ramiro, enfatizou a importância da criação do novo núcleo, o NucGE, com apresentação de possibilidades
de soluções inovadoras, com foco no estratégico. Também citou a entrada da Seccional na etapa preliminar de retorno presencial, e pediu que se desse prioridade
ao cumprimento de mandados.

 
Salvador, 16/07/2021.
 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Silva Daniel, Supervisor(a) de Seção, em 14/10/2021, às 15:58 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III,
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conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Fabrício Vampré de Oliveira Côrtes, Diretor(a) de Núcleo, em 14/10/2021, às 17:34 (horário de Brasília), conforme
art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alvaro Antonio Brito Reis, Diretor(a) de Núcleo, em 14/10/2021, às 18:00 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Andrea Mara de Alencar Magalhães, Diretor(a) de Núcleo, em 15/10/2021, às 09:22 (horário de Brasília), conforme
art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Liliana Kelsch Sarmento, Diretor(a) de Núcleo, em 15/10/2021, às 09:58 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º,
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
14215825 e o código CRC D334CA82.

Av. Ulysses Guimarães, 2799 - Centro Administrativo da Bahia - Bairro Sussuarana - CEP 41213-000 - Salvador - BA - www.trf1.jus.br/sjba/
0003500-26.2018.4.01.8004 14215825v9


