GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Lei nº 7.496, de 30 de dezembro de 2010.
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 20082011, ano base 2010 com reflexo no exercício de
2011.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aprovada a revisão do Plano Plurianual 2008-2011, instituído
pela Lei nº 7.077, de 28 de dezembro de 2007, conforme o disposto em seus arts.
6º e 7º.
§ 1º A Revisão do Plano Plurianual 2008–2011 decorre do
aperfeiçoamento no processo de elaboração, avaliação e implementação dos
Programas de Governo e na adequação às situações não previstas a quando da
elaboração do Plano Plurianual.
§ 2º A Revisão apresenta, mantidos os macro-objetivos de Governo, a
inclusão de programas e ações para o período de 2011, tendo seus efeitos no
Projeto de Lei do Orçamento do Estado para o exercício de 2011:
I – ficam incluídos 07 (sete) Programas referentes ao Poder Judiciário,
especificamente do Tribunal de Justiça do Estado (TJE), constantes do Anexo I
desta lei e o anexo IV que contém os elementos constitutivos destes programas;
II – ficam excluídos 02 (dois) Programas referentes ao Poder Judiciário,
especificamente do Tribunal de Justiça do Estado (TJE), constantes do Anexo II
desta lei;
III – ficam incluídas 30 (trinta) Ações referentes ao Poder Judiciário,
especificamente no Tribunal de Justiça do Estado (TJE), e 02 (duas) Ações novas
no Poder Executivo, na forma do anexo III desta lei;
Art. 4º A presente Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2011.

PALÁCIO DO GOVERNO, 30 DE DEZEMBRO DE 2010

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado do Pará

Anexo I - Programas Incluídos e Justificativas
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Programa: EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Objetivo: Buscar a excelência na prestação jurisdicional e na gestão de custos operacionais, com responsabilidades Socioambiental
Público Alvo: Unidades do Poder Judicário
Estratégia de Implementação: Implementação de sistema de Modernização em governança em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC); Esbelecimento de parcerias para
desenvolvimento e utilização de sistemas de TI; Promoção de encontros regionais e nacionais periódicos entre dirigentes, magistrados e servidores de tribunais do mesmo ou de
diversos segmentos da Justiça; Parceria e sensibilização do Poder Público nas ações em que é parte, para incentivar a conciliação e resolução de forma célere e com menor custo;
Substituição dos Sitemas de Acompanhamento Processual e Arrecadação Judicial; Fortalecer a integração do Judiciário com os Poderes Executivo e Legislativo e desenvolver
parcerias com os órgãos do sistema da justiça (OAB, Ministério Público, Defensorias) e entidades públicas e privadas para viabilizar o alcance dos seus objetivos (eficiência,
acessibilidade e responsabilidade social); Fortalecer o relacionamento com órgãos e entidades públicas e privadas para prevenir demandas repetitivas e impedir o uso abusivo e
desnecessário da Justiça, sobretudo em matérias já pacificadas.
Justificativa da Inclusão: Considerando a relevância dos serviços prestados a sociedade, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem o dever de primar pela qualidade dos seus
serviços. Foram agregadas ações que visem a obter e a manter a excelência na prestação jurisdicional e a melhor forma de executar as atividades, com vistas à consecução dos
objetivos com economicidade na aquisição e utilização de materiais, bens e serviços (responsabilidade ambiental) e alocação de recursos humanos.

Ação Nova
Denominação: Padronização
Judiciários Judiciais

de

Ação Nova
Denominação: Juizado Especial Digital
Ação Nova
Denominação: Projeto Libra

Ação Nova

Objetivo
Produto/Un.Med.
Viabilizar a padronização dos procedimentos judiciais e das rotinas de
Unidade judiciária com procedimento padronizado
Procedimentos trabalho das Secretarias Judiciárias de 1° Grau Cíveis e Criminais,
intalado / Unid.
Secretarias de Juizados Especiais, Secretarias de 2° Grau Cíveis e
Criminais e Secretarias Judiciárias.
Objetivo
Viabilizar a implantação do Sistema CNJ - PROJUDI.
Objetivo

Produto/Un.Med.
Unidade com PROJUDI implantado / Unid.
Produto/Un.Med.

Viabilizar a implantação da versão 1.0 do Sistema de Gestão de Unidade judiciaria com sistema Libra implantado /
Processos Judiciais - LIBRA em substituição aos atuais sistemas de Unid.
controle de processo SAPXXI (1º Grau) SAP 2 G (2° Grau), SAPCOR
e Arrecadação Judicial em todas as unidades judiciais de 1° e 2°
instâncias).
Objetivo

Produto/Un.Med.
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Denominação: Expansão da infrestrutura Judiciária

Ação Nova
Denominação: Processo Administrativo Digital

Viabilizar a instalaçao de Varas da Justiça Comum (Cível e Criminal),
Varas de Juizados Especiais e Varas Especializadas, em
comarcas/municípios indicados pelo Índice de carência de varas que
apresentem demanda crescente em processos de competência de da
justiça comum, infância e Juventude por Região Judiciária, além de
Centro Integrado das Varas da Infância e Juventude de Belém.
Objetivo
Viabilizar a tramitação de documentos ou processos administrativos
de forma totalmente digital, abolindo o uso do papel.

Vara Instalada / Unid.

Produto/Un.Med.
Sistema eletrônico instalado / Unid

Ação Nova
Objetivo
Produto/Un.Med.
Denominação: Implementação do Sistema de Gestão Implementar o Sistema de Gestão de Custos, propiciando eficiência e Sistema de gestão instalado / Unid
de Custos
eficácia das atividades de planejamento, execução e controle, e
implicando em uma redução dos custos e aumentando a eficiência,
com responsabilidade sócioambiental
Ação Nova
Objetivo
Produto/Un.Med.
Ação implementada / %
Denominação: Implementação das Ações da Agenda
Implementar a gestão socioambiental sustentável das atividades
Socio Ambiental
administrativas e operacionais do Poder Judiciário do Estado do Pará
promovendo o uso racional dos recursos naturais e bens públicos.
AÇÕES REMANEJADAS DO PROGRAMA JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS
Ação
Objetivo
Denominação: Implantação de Sistemas de Controle e Redução dos gastos e melhoria do perfil do uso
Gerenciamento dos Gastos
Ação
Denominação: Expansão da Infraestrutura Judiciária

Produto/Un.Med.
Sistema de gasto Instalado / Unid.

Objetivo
Produto/Un.Med.
Expandir a capacidade de atendimento da prestação dos serviços Comarca/Vara Instalada / Unid.
jurisdicionais, inclusive com a instalação de comarcas, juizados
especiais e de varas.

Ação
Objetivo
Produto/Un.Med.
Denominação:
Implantação
de
Gerenciamento Digitalizar documentos judiciais e administrativos armazenados no Documento digitalizado / %
Eletrônico de Documentos do Arquivo Judiciário
Arquivo do Judiciário.
Ação
Denominação: Implantação do Sistema PROJUD

Objetivo
Produto/Un.Med.
Implantar o processo eletrônico judicial no Poder Judiciário, com Unidade judiciária com PROJUD instalado / Unid.
ênfase para os Juizados Especiais

Ação
Objetivo
Produto/Un.Med.
Sistema de informação instalado / %
Denominação: Implantação do Sistema de Informação
Necessidade de armazenar e estruturar informações no sentido de
da Justiça Estadual
aferir resultados para subsidiar a gestão do Poder Judiciário Estadual.
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Ação

Objetivo

Denominação: Implementação e Interiorização das Garantir a prestação dos serviços jurisdicionais nos municípios.
Ações da Justiça

Produto/Un.Med.
Pessoa atendida / Pessoa
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Programa: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA
Objetivo: Garantir o acesso à justiça e a efetividade do cumprimento das decisões judiciais, bem como, promover a efetivação da solução dos conflitos fundiários, urbanos e rurais.
Público Alvo: Unidades do Poder judiciário
Estratégia de Implementação:
Promoção do acesso ao Poder Judiciário, com o objetivo de democratizar a relação da população com os órgãos judiciais e garantir equidade no atendimento à sociedade reduzindo distâncias
físicas aos órgão jurisdicionados (capilaridade) e a promoção de mecanismos e instrumentos que agilizem a solução de conflitos agrários.

Justificativa da Inclusão: A necessida de facilitar o acesso cidadão à Justiça e da promoção de efetividade na solução de conflitos fundiários, urbanos e rurais e bem como da garantia e
confiabilidade da documentação e agilização dos tramites judiciais, com a modernização dos Cartórios de Registros de Imóveis.
Ação Nova

Denominação: Conciliando com a Justiça

Ação Nova

Denominação: Justiça Ribeirinha

Ação Nova

Denominação: Concretizando a Justiça

Ação Nova

Objetivo

Produto/Un.Med.

Criar Núcleos de Mediação, Núcleos de Conciliação Comunitária e Centrais de
Núcleo central criado / Unid
Conciliação, visando à solução mais célere de conflitos, cultivando a cultura de
pacificação e permitindo a solução de possíveis litígios.
Objetivo

Produto/Un.Med.

Promover ações itinerantes de Justiça e Cidadania aos jurisdicionados paraenses
que vivem as margens dos rios, mediante atuações articuladas de parceria com Ação efetivada / Unid.
os outros Poderes, instituiçoes e órgãos públicos e privados.
Objetivo

Produto/Un.Med.

Reestruturar a logistica operacional das Varas de Execução Penal, dos Núcleos
de Penas e Medidas Alternativas, Varas Cíveis das Comarcas do Interior e
Unidade judiciária readequadas / Unid
Juizados Especiais, com infraestrutura necessária que otimize o tempo no
cumprimento das decisões judiciais.
Objetivo

Produto/Un.Med.

Articular ações de prevenção e solução de conflitos fundiários, através da
Denominação: Implementação do Núcleo de Gestão
conciliação e mediação, envolvendo os órgãos competentes, para prevenir e Núcleo de gestão implantado / Unid
de Conflitos Fundiários
alcançar a pacificação nas áreas de risco.
Ação Nova

Objetivo

Produto/Un.Med.

Informatizar os procedimentos cartoriais, digitalização registrada dos livros
Denominação: Modernização dos Cartórios de
existentes, criando Banco de Dados, para subsidiar a obtenção das informações Cartório Informatizado / Unid.
Registro de Imóveis do Estado do Pará
necessárias à solução dos conflitos fundiários urbanos e rurais.
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Programa: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Objetivo: Garantir o alinhamento estratégico, e fomentar a interação e a troca de experiências entre as Unidades Judicionárias do Estado, as Comarcas do Estado e com outros
Tribunais.
Público Alvo: Unidades Judiciais e Administrativas do TJPA
Estratégia de Implementação: Integrar e alinhar as Unidades Judiciais e Administrativas ao Planejamento Estratégico, mediante a comunicação, execução e monitoramento de
objetivos, metas e indicadores e a promoção do compartilhamento de experiências e soluções jurídicas e administrativas, que possibilitem o aprimoramento dos processos de trabalho
e a otimização de recursos.
Justificativa da Inclusão: A necessidade de promover a integração e alinhamento do Tribunal por meio do compartilhamento de experiências e soluções jurídicas
e administrativas, aos interesses do planejamento estratégico e garantir a execução e monitoramento deste.
Ação Nova
Denominação: Gestão e Monitoramento do
Planejamento Estratégico
Ação Nova
Denominação: Banco de Boas Práticas de Gestão do
TJPA

Objetivo

Produto/Un.Med.

Adequar as unidades administrativas do Tribunal responsáveis pela
Unidade alinhada ao PE / Unid
Gestão Estratégica
Objetivo
Catalogar e disseminar as melhores práticas de gestão
desenvolvidas pelas diversas unidades do Poder Judiciário.

Produto/Un.Med.
Banco implantado / Unid.
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Programa: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Objetivo: Fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, instituições e setores de diferentes níveis, bem como, disserminar valores éticos e morais.
Público Alvo: Órgãos do Sistema de Justiça.
Estratégia de Implementação: Mediante implementação de ações que promovam o fortalecimento e integração do Poder do Judiciário com os Poderes Executivo e Legislativo e o
desenvolvimento de parcerias com os órgãos do sistema da justiça (OAB, Ministério Público,Defensorias) e entidades públicas e privadas para viabilizar o alcance dos seus objetivos
(eficiência, acessibilidade e responsabilidade social) e do aprimoramento e padronização dos serviços prestados nos portais da internet, como foco o jurisdicionado, com a acessibilidade
às informações processuais, e ainda a utilização dos demais canais de multimídia, reforçando a transparência das ações do Poder Judiciário.

Justificativa da Inclusão: Para que os Poderes,e as Instituições que intregram o Sistema de justiça alcancem suas missões, há necessidade de harmonização e fortalecimento das
relações entre o Poder Judiciário, e os Poderes Executivo e Legislativo e entidades públicas e privadas.
Ação Nova
Denominação: Parceiros da Justiça
Ação Nova

Objetivo

Produto/Un.Med.

Integrar as iniciativas e ações de políticas públicas dos Poderes Executivo e
Legislativo e demais órgãos e instituições que integram o Sistema de Justiça e as Convênio realizado / %
ações estratégicas do Poder Judiciário.
Objetivo

Produto/Un.Med.

Denominação: Implementação de Laudos Agilizar a confecção e entrega dos laudos periciais necessários à tramitação de Sistema implantado / Unid
processos judiciais.
Periciáis
Ação Nova
Denominação: Justiça e Ética

Ação Nova
Denominação: Rádio e Tv Justiça

Objetivo

Produto/Un.Med.

Difundir e discutir os valores éticos e morais que devem nortear a atuação do Poder Ação realizada / %
Judiciário, bem como, de todos os atores integrantes do Sistema de Justiça.
Objetivo

Produto/Un.Med.

Difundir as ações, programas e políticas do Judiciário Paraense, com ênfase na Programa implantado / Unid
divulgação dos direitos e garantias constitucinais do cidadão.
AÇÕES REMANEJADAS DO PROGRAMA JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

Ação

Objetivo

Produto/Un.Med.

Denominação: Implementação das Ações Divulgação das ações do poder Judiciário de modo a garantir a democratização das
informações e da prestação de contas.
de Comunicação e Publicidade
Notícia difundida / Unid.
Objetivo

Produto/Un.Med.

Denominação: Implementação de Sistema Viabilizar a integração necessária entre as instituições que operam a máquina da Sistema implantado / Unid
Justiça (Ministério Público, Polícias, Tribunais Superiores, outros Tribunais,
Integrado de Justiça
Defensorias Públicas, Procuradorias, OAB, Sistema Penal, IML), viabilizando o
encaminhamento coordenado das ações e a celeridade na troca de informações.
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Programa: GESTÃO DE PESSOAS
Objetivo: Desenvolver conhecimentos e habilidades de magistrados e servidores com valorização e comprometimento, bem como, garantir a infraestrutura necessária à Gestão de Recursos
Humanos.
Público Alvo: Servidores e Magistrados do Poder Judiciário do Estado do Pará.
Estratégia de Implementação: Aperfeiçoar e capacitar continuamente magistrados e servidores em conhecimentos jurídicos e interdisciplinares; Capacitar magistrados e servidores na
utilização do processo eletrônico e sistemas de TI; Capacitar em gestão por competências, de modo a incentivar o melhor aproveitamentodas habilidades; Fomentar o uso dos instrumentos de
educação à distância; Incentivar a mudança cultural gerada pela desmaterialização do processo judicial e administrativo; Priorizar o ensino a distância viabilizando a capacitação de um número
maior de servidores.
Justificativa da Inclusão: A necessidade de garantir que os magistrados e servidores possuam conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos
intitucionais e pessoais.
Ação Nova

Objetivo

Produto/Un.Med.

Capacitar magistrados e servidores, em suas competências estratégicas,
Denominação: Capacitação de Magistrados e
treinando-os para o melhor desempenho de suas atribuições, dentro do novo Magistrado e servidor capacitado / %
Servidores
padrão de modernização já implantado no Poder Judiciário.
Ação Nova

Objetivo

Produto/Un.Med.
Procedimento padronizado / %

Denominação: Padronização dos Procedimentos Dar eficiência aos procedimentos e à acessibilidade de informações
administrativas aos magistrados e servidores.
Administrativos
Objetivo

Ação Nova
Denominação: Alocação de Recursos Humanos

Efetuar o planejamento permanente do dimensionamento da estrutura funcional
padrão no âmbito do Poder Judiciário Estadual.

Produto/Un.Med.
Estrutura funcional implantada / %

AÇÕES REMANEJADAS DO PROGRAMA JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS
Ação

Objetivo

Produto/Un.Med.

Denominação: Implementação das Atividades da Formação de recursos humanos voltada para os operadores de Direito,
Formação na área de direito / Unid
indispensáveis ao pleno desenvolvimento da justiça.
Escola Superior da Magistratura
AÇÕES REMANEJADAS DO PROGRAMA CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
Ação

Objetivo

Produto/Un.Med.

Pessoa atendida / Pessoa
Denominação: Manutenção dos Serviços de
Agilizar as perícias médicas e prestar assistência ambulatorial e odontológica
Assistência à Saúde dos Usuários do Poder
aos membros e servidores do Poder Judiciário
Judiciário
Ação

Objetivo

Produto/Un.Med.
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Denominação: Contribuição do Poder Judiciário ao Garantir o acesso dos membros e dos servidores do Poder Judiciário aos
planos de assistência à saúde
Plano de Assistência à Saúde
Ação

Objetivo

Denominação: Capacitação
Servidores da Justiça Estadual

Profissional

dos Garantir a capacitação profissional dos servidores da justiça nos diferentes
níveis de suas áreas de atuação.

Ação
Denominação:
Assistenciais

Encargos

Objetivo
com

Ação
Denominação:
Regionais

Implementação

Beneficios

Produto/Un.Med.
Servidor capacitado / %

Produto/Un.Med.

Proporcionar aos servidores e serventuários da justiça, benefícios assistenciais Beneficiário atendido / Pessoa
criados por lei, assegurando dentre outros: auxílio doença, funeral e outros
benefícios assistenciais.
Objetivo

de

Pessoa atendida / Pessoa

Encontros Interação e interiorização da justiça, visando a capacitação e a descentralização
administrativa.

Produto/Un.Med.
Encontro regional realizado / Unid

Anexo I - Programas Incluídos e Justificativas
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 2008-2011
Exercício 2011

Programa: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Objetivo: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais e à disponibilização dos sistemas escenciais de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC).
Público Alvo: Unidades administrativas e judiciais do Poder judiciário
Estratégia de Implementação: Integrar os fluxos de trabalho através da disponibilização de sistemas, programas e equipamentos de informática (Software e hardware) e mediante padronização e
adequação da infraestrutura física.
Justificativa da Inclusão: Para otimizar a prestação jurisdicional e aumentar sua capilaridade são indipensáveis a renovação e a atualização dos recursos de tecnologia de informação, com
necessidade de modernização, desenvolvimento de novas funcionalidades e ampliação do uso de sistemas em curso, e ainda, adequação e manutenção da infraestrutura física. .

Ação Nova

Objetivo

Estabelecer o padrão mínimo do quantitativo de áreas setorizadas que cada edificação deve
ter, assegurando instalações adequadas para as atividades administrativas e judiciais, Unidade edificada padronizada / %
priorizando, sempre que possível, a utilização de materiais ecologicamente corretos.

Denominação: Padronização das Edificações

Ação Nova

Objetivo

Ação Nova
Implantação

Objetivo
da

Produto/Un.Med.

Garantir a segurança das pessoas que circulam nas unidades do Poder Judiciário e seu Segurança implantada / Unid.
patrimônio.

Denominação: Programa de Segurança

Denominação:
Serviços

Produto/Un.Med.

Central

de

Ação Nova

Produto/Un.Med.
Central de implantada / Unid

Promover atendimento centralizado entre a área de TIC e os usuários dos serviços.
Objetivo

Produto/Un.Med.

Denominação: Expansão dos Polos Avançados Dar suporte aos usuários do Poder Judiciário das Comarcas do Interior do Estado, Polo de suporte avançado / Unid
restabelecendo no menor tempo os níveis de serviços de TIC.
de Suporte ao Usuário
AÇÕES REMANEJADAS DO PROGRAMA JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS
Ação
Denominação:
Judiciárias

Aparelhamento
Ação

Objetivo
da

Unidade

Dotar as unidades judiciárias dos equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento.
Objetivo

Produto/Un.Med.
Unidade equipada / %
Produto/Un.Med.
Unidade adequada / %

Denominação: Conservação e Restauração de Garantir a infra-estrutura física do judiciário em condição adequada de funcionamento,
inclusive com reforma e ampliação de instalações elétricas e de lógicas para informática.
Prédios do Poder Judiciário
Ação

Objetivo

Produto/Un.Med.
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Denominação: Atualização Tecnológica
Sistemas de Processos Judiciais
Ação

dos

Implementar sistemas integrados de informática que propiciem maior controle e distribuição
dos serviços jurisdicionais, utilizando novo sistema aplicativo de processos judiciais, baseado
em tecnologias WEB, administração centralizada e processo judicial eletrônico.
Objetivo

Denominação: Manutenção e Expansão da Rede
Manutenção e ampliação dos links de comunicação do Poder Judiciário.
de Comunicação entre Comarcas
Ação

Objetivo

Unidade com sistema implantado / %

Produto/Un.Med.
Unidade judiciária atendida / %
Produto/Un.Med.

Denominação: Implementação de Sistema de Adotar novos mecanismos de controle e ferramentas de hardware e software para Sistema de segurança de informação implantado
/%
implantação de segurança da informação de alto nível.
Segurança da Informação
Ação

Objetivo

Padronização quantitativa e qualitativa de equipamentos de informática, visando dotar as
Denominação:
Atualização,
Expansão
e
unidades jurisdicionais de infra-estrutura adequada ao desenvolvimento dos trabalhos,
Manutenção do Parque Computacional do Poder
promovendo a manutenção corretiva, evolutiva e suporte técnico ao funcionamento dos
Judiciário
sistemas aplicativos e equipamentos de informática em uso no Poder Judiciário.

Produto/Un.Med.
Unidade judiciária padronizada / %
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Programa: RESPONSABILIDADE SOCIAL
Objetivo: Promover a inclusão social, por meio de ações que contribuam para o fortalecimento da educação e da consciência dos direitos e deveres do cidadão.
Público Alvo: Sociedade.
Estratégia de Implementação: Celebrar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para viabilizar projetos de responsabilidade social;
Justificativa da Inclusão: Necessidade de ampliar a prestação jurisdicional, com foco na Responsabilidade Social.
Ação Nova

Denominação: Justiça e Cidadania
Ação Nova
Denominação: Projeto Aguapé

Objetivo

Produto/Un.Med.

Viabilizar o acesso aos direitos de cidadania e promover a mediação e
Calendário de ação criado / Unid
solução de conflitos
Objetivo

Produto/Un.Med.

Promover ações socializadoras aos apenados da justiça e egressos
Pessoa Beneficiada / Pessoa
do sistema penal.

Anexo II- Programas Excluídos e Justificativas
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 2008-2011
Exercício 2011
Programa:JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS
Objetivo: Maior celeridade e melhor distribuição dos serviços judiciais
Público Alvo: População do Estado
Justificativa da Exclusão:

O Programa foi substituído pela inclusão do novos programas quais sejam: Eficiência Operacional, Atuação Institucional, Gestão de Pessoas e
Infraestrutura e Tecnologia da Informação. Ressalte-se que todas as suas Ações originas foram absorvidas pelos respectivos programas, não
havendo interrupção dos serviços prestados a sociedade. Além de não sofre impacto nos macros objetivos e objetivos setorias definidos no PPA
2008-2011.

Programa: CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
Objetivo:

Promover as transformações comportamentais e o aperfeiçoamento profissional, refletindo em resultados tangíveis na qualdiade do
atendeimento e nos serviços prestados pelo Poder Judicia´rio, bem como promover o exercício e responsabilidade social.

Público Alvo:

Servidor Público do Poder Judiciário

Justificativa da Exclusão:

O Programa foi substituído pela inclusão do novos programa: Gestão de Pessoas. Ressalte-se que todas as suas Ações originas foram
absorvidas pelos respectivos programas, não havendo interrupção dos serviços prestados a sociedade. Além de não sofre impacto nos macros
objetivos e objetivos setorias definidos no PPA 2008-2011.

Anexo III- Inclusão de Ação de Programas de Existentes
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 2008-2011
Exercício 2011

Programa: GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FRJ
Ação Nova/Justificativa
Denominação: Implementação do Módulo de Gestão de Arrecadação Judicial

Objetivo

Produto/Un.Med.

Implantar o controle e monitoramento da arrecadação das custas judiciais em Módulo implementado / Unid
todas as Comarcas do Estado

Justificativa da Inclusão: Atender o Planejamento Estratégico realizado no TJE-PA

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO
Ação Nova/Justificativa

Objetivo

Produto/Un.Med.

Denominação: Administração de Recursos Humanos da Escola Superior da Desenvolver ações voltadas à gestão de recursos humanos da Escola Superior da Ação implementada / Unid
Magistratura.
Magistratura
Justificativa da Inclusão: Atender o Planejamento Estratégico realizado no TJE-PA

Ação Nova /Justificativa

Objetivo

Produto/Un.Med.

Denominação: Operacionalização das Ações Administrativas da Escola Superior da Implementar ações que visam a gestão administrativa da Escola Superior da Ação implementada / Unid
Magistratura.
Magistratura
Justificativa da Inclusão:Atender o Planejamento Estratégico realizado no TJE-PA

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação Nova /Justificativa

Objetivo

Produto/Un.Med.

Denominação: Combate ao Sub-Registro e Ressarcimento dos Atos Gratuitos Combater o sub-registro no Estado do Pará, assegurando a gratuidade dos atos Pessoa Beneficiada / Pessoa
praticados pelos Registradores Civis de Pessoas Naturais e viabilizando à
praticados pelos Registradores Civis das Pessoas Naturais
população a prestação de seviços itinerantes de registro civil.
Justificativa da Inclusão: Necessidade de inclusão para atender a Lei nº. 6.831, de
13 de fevereiro de 2006.

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Ação Nova /Justificativa
Denominação: Auxilio- Transporte
Justificativa da Inclusão: É necessário, para que se cumpra o mandatário legal,
introduzido pela Lei nº. 7.453, de 30 de julho de 2010 que dispõe sobre a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2011, art. 11, inciso X .

Objetivo
Proporcionar condições de trabalho ao servidor público estadual.

Produto/Un.Med.
Servidor Beneficiado / Pessoa

Assembléia Legislativa
Estado do Pará
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ANEXO IV
Alteração do texto do Objetivo de Projeto\Atividade Existente e Justificativa
Revisão do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011
Exercício 2011
DE
Programa: Social Comunitário
Denominação: Implementação das Ações
da Creche/Escola do Legislativo.
Objetivo: Atender crianças em nível
educacional, referentes a filhos de
funcionários e do entorno da Alepa.

PARA
Objetivo: Atender crianças em nível
educacional, referentes a filhos de
funcionários e do entorno da alepa;
qualificar e propiciar formação permanente,
oferecendo
conhecimentos
básicos,
através de seminários, cursos e ciclo de
palestras aos servidores e da comunidade
em geral.

