
1. Dados da Reunião
Data Hora marcada Hora início Hora término Local

10/05/2017 14:00 as 15:00 14:28 15:29 Sala de Reunião da DPG

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura 
02 Discussão dos projetos da unidade e definição das ações
03 Encerramento

3. Participantes
N° Nome Órgão/ Setor

01 Pedro Vivas Seplan

02 Alexsandro Silva Seplan

03 Cristina Cunha Seplan

04 José Romilson Mascarenhas Seplan

05 Marcela Rangel DPG

06 Olga Alves DPG

07 Cícero Moura DPG

08 Hévila Santana (redação da ata) Seplan

4. Tópicos da Ata 

01. Abertura 

Pedro Vivas iniciou a reunião e citou os projetos da DPG:
- Cartório Integrado
- Varas especializadas da Fazenda Pública
- Projeto TJBA Virtual
- Gestão de Processos da Área Fim

02. Discussão dos projetos da unidade e definição das ações

Iniciou-se o debate sobre a gestão do projeto TJBA Virtual.
Marcela Rangel informou que o planejamento de quais  Varas serão digitalizadas é da AEP II  (Assessoria  Especial  da
Presidência II) e que a DPG é cliente do projeto. Lembrou que Thais (AEP II) é a gestora do TJBA Virtual. As etapas de
validação e indexação são feitas pela DPG.

Foi concluído que o gestor do projeto está na AEP II – Thais e que seria melhor consultar a AEP II para que assumisse como
responsável pelo projeto.

Pedro Vivas argumentou que pelo status de Assessoria, a AEP II não poderia ser Gestora de Projeto. No entanto, Dr. Cícero
contra-argumentou que todo o conhecimento e gestão do andamento do projeto está na AEP II com Thais. Pedro Vivas
seguiu com a explicação de que pode acontecer de um projeto ser de uma unidade, mas o Gerente do Projeto ser de outra
unidade.

Alex Silva lembrou que historicamente vincula-se o projeto à pessoa e não ao setor, por essa razão, quando a pessoa muda
de setor, segue com os projetos, mas em outra área.

Decidiu-se que a Seplan verificará com a AEP II se Thais pode ser a Gerente de Projeto e se a unidade
responsável ser a DPG, ou se o projeto passará totalmente para a AEP II.

Marcela Rangel comentou sobre o projeto Varas Especializadas da Fazenda Pública. A etapa de Especialização já foi feita e
que a redistribuição ainda está em execução. O que ainda precisa ser decidido é se essa etapa será realmente executada.
Informou que o projeto já tem TAP (Termo de Abertura do Projeto).
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Cristina Cunha sugeriu que seja feita uma solicitação de mudança de escopo para que se defina se vai ou não prosseguir
com a execução do projeto. Informou que o SGP (Sistema de Gestão de Projetos) está em processo de finalização da
homologação e na próxima semana o sistema já entrará em Produção. Assim, Marcela Rangel cadastrará o TAP e fará a
solicitação de mudança. 

Decidiu-se que a Marcela Rangel enviará as informações para Cristina Cunha lançar no SGP ainda hoje após
a reunião.

Projeto Gestão de Processos da Área Fim.

Pedro Vivas relatou o histórico da Falconi como instituição que faria o mapeamento dos processos do TJBA e relembrou que
não haverá mais o contrato com essa empresa. Porém, informou que agora há a possibilidade de uma parceria com o TJCE.
Será tentado um Termo de Cooperação Técnica este Tribunal para que possamos fazer o mapeamento e melhoria dos
nossos processos. Comentou que no TJCE foram treinadas 620 pessoas em mapeamento de processos. 

Marcela Rangel perguntou se o TJCE vai fazer a capacitação no TJBA. Pedro Vivas e Alex Silva mencionaram que estamos
tentando que o TJCE nos prepare. O público-alvo seria os Diretores das Áreas. O projeto no TJCE é de automação de
processos.

Pedro Vivas informou que a Gestão de Processos da Área Fim já tem TAP e que precisa ser atualizado. O Projeto é da DPG
e o Gerente do Projeto é César Rocha (SETIM)

Decidiu-se que a Marcela Rangel,  Cícero Moura e César Rocha irão se reunir  para redefinir  como será
conduzido o projeto.

Pedro Vivas comentou que ainda há a possibilidade de contratar a Ello.

Marcela  Rangel  informou que a  empresa Fort  Consultoria  está  desenhando os processos,  redefinindo  e certificará  os
Cartórios integrados. O escopo desse projeto é só para o Cartório integrado. Olga Alves acrescentou que o projeto abrange
Cartórios integrados e Secomge.

Pedro Vivas sugeriu que o escopo da Fort Consultoria seja expandido para todas as demais áreas.

O grupo analisou a proposta da Fort Consultoria para verificar se poderia expandir para toda a área fim.

Decidiu-se que a Marcela Rangel, Cícero Moura e César Rocha irão se reunir para definir qual será a melhor
opção para conduzir o projeto.

Iniciou-se a discussão de como figurará o projeto no Portfólio.

Sugestão de que o Projeto continue como Mapeamento dos Processos da Área Fim tendo como uma das entregas o
mapeamento dos processos dos Cartórios Integrados. E como uma ação no projeto definição da empresa ou de quem fará o
mapeamento das demais unidades da área fim.

Decidiu-se que a Marcela Rangel enviará as informações do projeto Estruturação e Implantação do Sistema
de  Gestão  de  Qualidade  dos  Cartórios  integrados  à  SEPLAN.  E  que  DPG  conversará  sobre  a  sua
continuidade com Dra Marielza Brandão na AEP II.

Dr. Cícero Moura enfatizou que o objetivo é padronizar os procedimentos dos Cartórios Integrados.

Projeto Cartório Integrado

Decidiu-se que a Marcela Rangel enviará as informações do projeto Cartório Integrado à SEPLAN.

Pedro Vivas sugeriu que na 2ª RAE a DPG mostrasse algum indicador que reflita a situação de alguma área da DPG. De
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preferência números do Justiça em Números e Glossário do CNJ.

Decidiu-se que a Marcela Rangel verificará com a COSIS quais os dados que precisa para calcular esse
indicador.

Pedro Vivas enfatizou a importância de se mostrar indicadores, pois eles são a maneira de medir a eficácia do projeto
implantado. Orientou que se mostre o cenário, com números, antes e depois da implantação de um projeto na próxima RLA
dia 25/05.

03. Encerramento

A reunião foi encerrada por Pedro Vivas às 15:29
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