Ata da Reunião Extraordinária, realizada no dia 14/08/2015
Membros Presentes:
Agnaldo Abreu Almendra
Roosevelt dos Santos Figueiredo
Max Paulo Soares de Alcântara
Leonne Francisco Ribeiro Pires
Júlio César Menezes Garcez
Gleydson Vilanova
Gemma Galgani

Pauta: Apresentação dos Projetos Judiciais
Memórias:
Eucássio Júnior: Apresentou o andamento do projeto Diário da Justiça Eletrônico,
estando o projeto com a previsão atual de entrega para setembro;
Apresentou o andamento do projeto de Gestão Documental, estando a data atual de
entrega para o dia 15/09/2015;
Apresentou o andamento do projeto de complementos de movimentações;
Agnaldo Almendra informou que alocou dois servidores para a implantação do projeto
de gestão de precatórios, sistema cedido pelo TJMS;
Deliberações:
•
•

Pauta: Apresentação dos Projetos de Infraestrutura
Memórias:
Fabiano Galeno:
Informou que concluíram os estudos preliminares e os termos de referência, porém, no
treinamento sobre aquisições, perceberam que algumas coisas deveriam ser alteradas e,
portanto, está marcada uma reunião com o setor de licitações para segunda,
17/08/2015.
Agnaldo Almendra:
Apresentou o andamento da resolução dos problemas de energia elétrica, informando
que estão sendo feitas alterações pelo setor de engenharia juntamente com uma
empresa contratada.
Sávio Mota:
Apresentou que foram levados dois cenários de projeto de infraestrutura para a
presidência, onde um previa um site backup para redundância porém por motivos
financeiros, foi escolhido o cenário sem a instalação do site backup. Sávio sugeriu que
a contratação fosse feita através de adesão a uma ata de registro de preço, pois caso
necessite implantar o site backup como complemento ao primeiro cenário, ficaria mais
rápida a contratação;
Utilizou informações de contratações similares para estimar custos, pois, apesar de
fazer contato com setenta fornecedores, poucos retornaram o contato;
Deliberações:
•
•

Pauta: Apresentação de Projetos Administrativos Eletrônico (a-Proc)
Memória:
Jorge Rafael:
Informou que atrasou os projetos pela falta de conhecimentos
Problemas com normatizações que dificultam a implantação de novas regras de
processos de trabalho;
Apresentou o andamento do Projeto de Processos Administrativos;
Gleydson sugeriu que o sistema a-Proc fosse implantado totalmente com uma data
limite para não se tramitar processos administrativos em papel;
|Agnaldo informou que é necessário que a SEAD dê um prazo para entregar as
normatizações;
Fabiano Galeno:
Informou que o a-Proc impactará a infraestrutura que já está sobrecarregada e não
sendo possível de funcionar no cenário atual;
As ferramentas de monitoramento instaladas no TJPI são muito limitadas o que
impossibilita um detalhamento
Dr. Júlio César:
Sugeriu que sejam priorizados os projetos que podem ser executados nesse semestre e
que não impactem na infraestrutura, focando em projetos judiciais, que otimizam os
processos de trabalho;
Sugeriu a implantação total dos processos eletrônicos administrativos;
Leandro Sampaio:
Sugeriu uma parceria entre outros órgãos do estado para usar a infraestrutura enquanto
não se adquire os equipamentos do TJPI;
Max Paulo: Sugeriu que a implantação do a-Proc fosse feita aos poucos, como já se
vem fazendo;
Gleydson sugeriu um cronograma de implantação dos assuntos do a-Proc, tendo uma
data para a implantação total;
Agnaldo sugeriu que se busque uma ferramenta em outro órgão que possa ceder a
tecnologia;
Deliberações:
• Foi deliberado que no dia 10/09/2015 para a SEAD entregar a normatização
para o a-Proc;
• Marcar uma reunião com o TCE para discutir o uso da sua infraestrutura com
alguns projetos do TJPI;
• A Coordenação de Sistemas Administrativos
• A equipe de infraestrutura procurará uma forma de desalocar recursos para a
implantação dos processos administrativos eletrônicos (a-Proc);
Pauta: Apresentação do Projeto de Controle de Frequência
Memórias:
Jorge Rafael:
Apresentou o andamento do Projeto;
Gemma:
Informou como será o tratamento inicial do banco de horas;
Dr. Júlio César:
Sugeriu o estudo da possibilidade do trabalho remoto;
Sugeriu a implantação do ponto biométrico no computador do secretário;
Sugeriu incluir na normatização o trabalho das gestantes;
Max Paulo:

Sugeriu o desconto imediato na falta e o abono poderá ser feito pelo gestor através do
sistema;
Deliberações:
• A SEAD deverá apresentar a normatização no dia 01/09/2015;
• Será implantado no quarto andar do fórum no dia 25/09/2015 e na comarca de
Campo Maior em 09/10/2015;

Próxima reunião ordinária: /2015, às 9:00h na Sala de Reunião do TJPI.
E, não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada com as formalidades de estilo. Do
que, para constar, eu, Francisco Igor de Lima e Silva, lavrei a presente ata, sendo por mim
subscrita, que após a sua publicação no Diário da Justiça e, não havendo impugnação, será
assinada pelo Exmo. Sr. Des. Presidente.

