Poder Judiciário do Estado do Pará
Comitê Único, Gestor Orçamentário de 1º Grau

ATA DA 1ª REUNIÃO COMITÊ ÚNICO GESTOR ORÇAMENTÁRIO DE 1º GRAU
Local: sala de reunião da presidência do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

Data: 23.06.2017

Alinhamento estratégico: Resolução 194 e 195 CNJ; Política de Priorização de Primeiro Grau
Participante

Tribunal

Contato

E-mail

Marcos Costa

TJPA

-

marcos.costa@tjpa.jus.br

Francisco Mota

TJPA

-

francisco.mota@tjpa.jus.br

Augusto Rodrigues

TJPA

-

augusto.rodrigues@tjpa.jus.br

Antônio Gil Barbosa

TJPA

-

Antonio.gil@tjpa.jus.br

Maurício Crispino

TJPA

-

mauricio.crispino@tjpa.jus.br

Bruno Favacho

TJPA

-

bruno.favacho @tjpa.jus.br

Claudio Lima

TJPA

-

claudio.lima@tjpa.jus.br

José Cavalcante

TJPA

-

jose.cavalcante@tjpa.jus.br

Haroldo Rodrigues

TJPA/DIAJU

-

haroldo.rodrigues@tjpa.jus.br

Lúcio Barreto

TJPA

-

lucio.barreto@tjpa.jus.br

Mario Rosa

Sindojus/PA

-

mjsrosa@hotmail.com

Maurício Crispino Gomes

TJPA/Seplan

-

mauricio.crispino@tjpa.jus.br

Sueli Lima Ramos Azevedo

TJPA/Seplan

-

sueli.azevedo@tjpa.jus.br

Jéssica de Bosi e Araújo

TJPA/DPGE

-

jessica.bosi@tjpa.jus.br

Aberta a reunião às 8h42, o Coordenador do Comitê expôs a dinâmica da reunião e
propôs apresentação dos participantes.
ASSUNTOS DISCUTIDOS
1. Apresentação sobre orçamento
Pontos Discutidos:

- Apresentação mais simplificada, a fim de contextualizar o assunto
orçamentário aos presentes, expondo o sistema de planejamentoorçamentário do Estado;
- Pontuou a importância da simetria entre o PPA e o Planejamento
Estratégico;
- Orientou sobre a estrutura programática que está dividida em 1º
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grau, 2º grau e apoio e explicou que o que está traduzido nessas
ações é a parte quantificável;
- Demostrou a estrutura de financiamento do Poder Judiciário do
Estado do Pará (PJPA) que é composta pela receita resultante de
impostos líquida (RRIL), em um percentual de 9,76% e pelo Fundo de
Reaparelhamento do Judiciário (FRJ);
- Detalhou a participação do Poder Judiciário na receita resultante de
imposto entre os anos de 2014 a 2017, culminando com a evolução
do comportamento da quota do PJPA para o mesmo período, bem
como o demonstrativo do financiamento com recursos do tesouro e
contribuições 2016-2017;
- Explicou a estrutura de financiamento do FRJ – 2017 e suas fontes;
- Particularizou a evolução das receitas judiciais, extrajudiciais,
rendimento das aplicações dos depósitos judiciais do PJPA e o spread.
2. Análise das ações voltadas à priorização do primeiro grau de jurisdição
Pontos Discutidos:

- Foi discutida a metodologia de construção do plano de priorização.

3. Calendário de reuniões do Comitê
- Foi debatido o calendário segundo a disponibilidade dos membros
sem obstaculizar os trabalhos nas unidades.

Pontos Discutidos:

4. O que ocorrer
Pontos Discutidos:

- Foi levantada a necessidade de definição de planejamento para as
próximas reuniões, tais como a sugestão de criar ações para
racionalização de despesas do PJPA;
- Preparar para próxima pauta de reunião a discussão da lotação
paradigma;
- Definir projetos que o Comitê poderia trabalhar;
- Necessidade de capacitar os membros em conceitos orçamentários.

Deliberações:
- Solicitar a Secretaria de Planejamento uma mini
curso sobre os conceitos orçamentários e sua
execução com duração de 3h. Conteúdo
predefinido. Data para realização no dia 1º de
setembro de 2017;

Responsável

Prazo Final

Comitê

Setembro/2017
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- Será encaminhado aos membros do Comitê o
Plano de Gestão 2017-2019 para avaliação das
ações voltadas à priorização do 1º grau.
- Solicitar apresentação dos trabalhos da
Comissão que trata a Lotação Paradigma para
reunião do dia 28.07.2017.
- As reuniões do Comitê serão preferencialmente
na última sexta feira do mês.
- Próxima reunião será no dia 28.07.2017, de
8h30, na sede do Tribunal de Justiça do Pará, em
que ocorrerá a apresentação sobre Lotação
Paradigma.

Comitê

26.07.2017

Comitê

Julho/2017

Comitê

_

Comitê

28.07.2017

Nada mais havendo, lida e aprovada por todos os presentes, encerrei a esta ata, que vai por mim,
Jéssica de Bosi e Araújo, ______________, e pelo Coordenador, assinada.

Claudio Hernandes Silva Lima

