Poder Judiciário do Estado do Pará

Comitê Único, Gestor Orçamentário de is Grau
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Locai: Reunião Virtual - Sistema Teams
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Data: 04/12/2020, ás 11:00h
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Danieiie de Cassia Silveira Buhmheim

TJPA (coordenadora)

Andrey Magalhães Barbosa

TJPA (membro)

Antônio Francisco Gii Barbosa

TJPA (membro)

Marcos Nerivan Pureza da Costa

TJPA (membro)

Heider Brito

SINDOJUS/PA

•

danielle.sllveira(S>tÍDa.ius.br

-

andrev.barbosa(S)tiDa.ius.br

•

antonio.aiiiSítÍDa.ius.br

•

•

marcos.costa(S)tlDa.lus.br

helder.brítc(S).tiDa.íus.br

1. IMPACTO FiNANCEiRO E ORÇAMENTÁRIO EM DECORREÊNCiA DA ADMISSÃO DE NOVOS SERVIDORES (2019/2020);
2. VERIFICAR AS AÇÕES DE PUNEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE ATENDERAM AS PRiORIZAÇÕES D01» GRAU;
3. POSSIBILIDADE DE ALERAÇÃO DO PROVIMENTO CONJUNTO 09/2019-CJRMB/CJCi PARA EFETIVAÇÃO DAS
INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA;
4. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONTIGENCIADOS PELA PORTARIA 1162/2020-GP;

5. INFORMAÇÕES SOBRE A DIFERENÇA DE VALORES ALOCADOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO
PODER JUDICIÁRIO D01» GRAU E DO 2° GRAU.

Pontos Discutidos

1 - Foi Questionado o Imoacto financeiro e orçamentário oara o Tribunal de Justiça do Estado do
Pará em decorrência da contratação dos novos servidores no oeríodo de 2019 a 2020.
2 - Foi reouerlda a verificação das ações de olanelamento estratéaico oue atenderam, de fato. a

Driorizacão do 1' arau do Judiciário.
3 - Foi suoerido a consulta lunto as Correaedorias de Justiça do TJPA. sobre a Dossibilidade de

alteração do Provimento Conlunto 09/2019. oara normalização das Intimacões eletrônicas nelos
oficiais lustica. Inclusive em caso de Carta Precatória, como forma de cumorimento das medidas
de seouranca oela oandemía do Covld-19
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4 ■ Foi indagado e solicitado consuita iunto a Secretaria de Planejamento sobre os valores
continqenciados oela Portaria 1162/2020-GP. em decorrência da Pandemia do Covid-19. e a
destinacão destes.

5-Foi requerido a verificação iunto a Secretaria de Planejamento a diferença dos valores alocados
para a implementação da estruturação física do 1* qrau e do 2° arau.
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Deliberações:

- Oficiar a Secretaria de Gestão de Pessoas sobre o equilíbrio no número de senridores Coordenação
no 1° grau e 2<* grau, considerando as últimas nomeações no período de 2019/2020,
visando atender o disposto na Resolução 219/CNJ;

• Oficiar a Secretaria de Administração solicitando Informações sobre as ações do
planejamento estratégico que foram efetivamente implementadas atendendo a
priorização do 1" grau;

- Oficiar junto as Corregedorías de Justiça do TJPA sobre a possibilidade de alteração
do Provimento Conjunto 09/2019, para efetivação das intimações eletrônicas pelos
oficiais de justiça, inclusive em Cartas Precatórías, sem que sejam feitas de forma
presencial.

- Oficiar a Secretaria de Planejamento e Finanças solicitando informações sobre os
valores contingenciados pela Portaria 1162/2020-GP, bem como a destinação desses
montantes. Ademais, seja informado o motivo na diferença dos valores alocados para
implementação da estrutura física do 1** grau e do 2° grau;

Nada mais havendo, lida e aprovada por todos os presentes, encerrei a esta ata, que vai por mi
pelo Magistrado, devidamente assinada.

Daniellé^e Cássia Silveira Buhrnheim
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