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1. IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO EM DECORREÊNCIA DA PANDEMIA;

2. CONVITE ÀS SECRETARIA DE GESTÃO,PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO, ENGENHARIA EINFORMÃTICA PARA
PARTICIPAREM DE REUINIÃO DO COMITÊ;

3. POSSIBILIDADE DE TESTE RÃPIDO PARA COVID-19 AOS SERVIDORES E MAGISTRADOS;
4. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS;
5. PORTARIA DE RETORNO AOS SERVIÇOS PRESENCIAIS.

Pontos Discutidos

1 - Foi Questionado o imoacto financeiro e orçamentário oara o Tribunal de Justiça do Estado do
Pará em decorrência do retomo do trabalho oresenclal. bem como as medidas adotadas oara tanto.

Foi informado pelo Coordenador do Comitê, dr. Geraldo Leite, que o impacto no orçamento é
inevitável em decorrência da aquisição de EPfs para servidores e magistrados, bem como a
demarcação de solo e anteparo para os balcões para garantir o distanciamento social, e ainda a

aquisição de termômetros e pessoal para manuseio do mesmo, situação esta que não estava
prevista em orçamento. Por fim, o Coordenador informou que o TJPA segue todas as orientação
da Secretaria de Saúde do Estado do Pará.

2- Foi reauerida a formalização de convite às Secretaria de Gestão. Planeiamento. Informática.

Enaenharia e Administração oara Dartlcioarem de reunião com o Comitê Gestor, onde deverá ser
exollcado e demonstrado o imoacto orçamentário oara o Tribunal de Justiça do Estado em
decorrência da oandemia e da retomada do trabalho oresenclal.
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Referida deliberação foi unanimamente acatada pelos membros do comitê gestor.
3- Foi sugerido o uso de testes rápidos oara detecção de Sars-CQV-2 fcovld 19i aos sen/ídores p
magistrados que retomarem ao trabalho Dresenclal.

Foi informado pelo Coordenador do Comitê que o Tribunal de Justiça do Estado tentou uma
parceria com o Governo do Estado para disponibiiização de testes rápidos, mas não havia
equipamentos suficientes para essa finalidade, ademais o CNJ não manifestou pela
obrigatoriedade do uso de teste rápidos peio Tribunais de Justiça.
4• Foi indagado sobre o sistema de dioitaiizacão de processo físicos oara o meio eietrônico.

O dr.Geraido Leite informou aos demais membros do Comitê que o TJPA está expandido seu DataCenter com a contratação de empresa especiaiizada visando a antecipação do Cronograma de
impiementação do sistema eietrônico a todas as comarcas, até o finai da Gestão do
Desembargador Presidente Dr. Leonardo Tavares, bem como a criação de um sistema de
digitalização dos processos, uma vez que atualmente apenas 36% dos processo em tramite são
eietrônicos;

5 - Foi questionado a data de retomo das demais Comarcas Judiciais ainda sem atividade
presenciai,

O Dr. Geraido Leite informou que o retomo as atividades presencias pelas comarcas com as
atividades ainda suspensa correrá conforme cronograma, sendo que as comarcas com Bandeira
Laranja e Amareia poderão retornar após a adaptação dos fóruns, com fomecimentos de EPi's e
demais equipamentos que possam garantir a segurança e saúde de magistrados, sei-vidores e
jurisdicionados.

6-0 Coordenador do Comitê informou que o trabalho remoto ou teietrabaiho foi regulamentado
apenas para servidores,que deveriam aicançar metas pré^eterminadas,inciusive com o aumento

de produtividade, contudo,em decorrência da pandemia,essas obrigações não foram definidas o
que será feito oportunamente.

Deliberações:

- Oficiar às Secretaria de Gestão,Planejamento,informática, Engenharia e Administração Coordenação
para participarem de reunião com o Comitê Gestor Orçamentário de Grau,com o intuito

de demonstrar o impacto orçamentário para o Tribunai de Justiça do Estado em
decorrência da pandemia e da retomada do trabalho presenciai;
• A próxima reunião do Comitê Gestor será marcada após o retomo de férias da dra.
Danieiie de Cássia Süveira Buhmheim, em data a ser designada e informadas aos
membros.

Nada mais havendo, iida e aprovada por todos os presentes, encerrei a esta ata, que vai por mim,.
peio Magistrado, devidamente assinada.
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