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OBRA(2 ETAPA ‐ 1ª EM 2020

Contratação de empresa de engenharia 

especializada, para executar a obra de 

construção da Subseção Judiciária de Santana 

do Ipanema (11ª Vara Federal ), incluindo 

fornecimento de materiais, equipamentos e 

mão de obra para completa execução do 

objeto em duas etapas, na cidade de Santana 

do Ipanema, com fornecimento total de 

materiais, instalações de equipamentos e mão 

de obra.

CONCLUÍDO 1937-36.2019.4.05.7200 NA/SAPE 18/03/2022 Buscar a satisfação do cidadão; Promoção da sustentabilidade.
Pesquisa de Avaliação do Poder 

Judiciário

Melhorar a qualidade do ambiente 

físico de trabalho para os 

servidores, magistrados, 

terceirizados e usuários.

356258,22 609948,3 700562,2 378123,16 273558,06 2318449,96

REFORMA (INICIADA EM 2021)

Adequação dos espaços para viabilizar a 

instalação do novo Memorial da Justiça 

Federal em Alagoas, Arquivo e Centro de 

Saúde, bem como alteração do layout da 

Biblioteca.

EM 

ANDAMENTO
1936-80.2021.4.05.7200 NA/SAPE 07/11/2022

Buscar a satisfação do cidadão; Promoção da sustentabilidade; 

Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional.

Pesquisa de Avaliação do Poder 

Judiciário

A instalação do Memorial da 

Justiça Federal de Alagoas em um 

espaço do Salão Nobre, nas 

proximidades do auditório e 

biblioteca tem o propósito de 

proporcionar uma melhor 

visibilidade do Memorial, visando 

também evidenciar a importância 

da imagem institucional, buscando 

a divulgação e preservação da 

história da Justiça Federal em 

Alagoas. 

Há ainda a necessidade de 

adequação de espaço para o 

funcionamento do Arquivo Judicial 

vizinho à Biblioteca e também a 

modificação no layout da Biblioteca 

para imprimir uma melhor 

funcionalidade dos setores e 

facilitar a comunicação entre os 

mesmos. Para viabilizar o 

funcionamento do Espaço Saúde, 

há a necessidade de adequar os 

ambientes internos, dotando-os de 

condições propícias para o 

recebimento da mobília e dos 

equipamentos a serem adquiridos 

futuramente, visando à prestação 

46.001,30 46.001,30

Programa valorização do Servidor

Promoção de  ações visando a valorização dos 

servidores,  estimulando a satisfação pessoal e 

profissional, além de promover 

reconhecimento pelo bom desempenho na 

execução das atribuições, através da semana 

do servidor, realizada anualmente no mês de 

outubro.

CONCLUÍDO NA NGP 2021 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

PRQV – Percentual da força de 

trabalho total participante de ações 

de qualidade de vida no trabalho.

Melhorar a qualidade do ambiente 

de trabalho e da saúde dos 

magistrado e servidores.

Programa Qualidade de Vida
Promoção de  ações visando a promoção do 

bem-estar no ambiente de trabalho
CONCLUÍDO 0001966-86.2019.4.05.7200 NGP 2021 Melhoria da Gestão de Pessoas

 PRQV – Percentual da força de 

trabalho total participante de ações 

de 

qualidade de vida no trabalho.

Melhorar a qualidade do ambiente 

de trabalho e da saúde dos 

magistrados e servidores.

Programa Saúde do Servidor

Promoção de  ações visando a prevenção de 

riscos relacionados ao ambiente de trabalho e 

o monitoramento da saúde dos magistrados e 

servidores

CONCLUÍDO 0001938-21.4.05.7200 NGP 2021 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas  Índice de absenteísmo-doença.

Melhorar a qualidade do ambiente 

de trabalho e da saúde dos 

magistrados e servidores.

Programa Estágio Remunerado

Processo seletivo para formação de cadastro 

de reserva para estágio remunerado, para 

estudantes de cursos superiores de Direito, 

Administração, Ciências Contabeis, 

Biblioteconomia, tecnologia da Informação, 

Jornalismo, engenharia e arquitetura.

CONCLUÍDO 0001026-53.2021.4.05.7200 NGP 2021 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Programa Justiça Solidária

Participação de magistrados e servidores em 

ações de responsabilidade social através de 

doações em campanhas para entidades 

sociais. Doação de latas de leites obtidas no 

processo de seleção de estagiários, para a 

Associação Espirita Nosso Lar.

Natal Solidário- Campanha de entrega de 

presentes doados pelos magistrados e 

servidores às criançascarentes dos projetos 

sociais da Grota do Rafael e da Grota Jardim 

Aristides.

CONCLUÍDO NA NGP 2021 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas
PRQV – Percentual da força de 

trabalho total participante de ações 

de qualidade de vida no trabalho.

Projeto reestruturação organizacional da área 

administrativa

Prover estrutura organizacional adequada a 

modernização da  SECAD
CONCLUÍDO 0001297-62.2021.4.05.7200 NGP 2021 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Programa valorização do Servidor

Promoção de  ações visando a valorização dos 

servidores,  estimulando a satisfação pessoal e 

profissional, além de promover 

reconhecimento pelo bom desempenho na 

execução das atribuições, através da semana 

do servidor, realizada anualmente no mês de 

outubro.

CONCLUÍDO NGP 2021 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

PRQV – Percentual da força de 

trabalho total participante de ações 

de qualidade de vida no trabalho.

Melhorar a qualidade do ambiente 

de trabalho e da saúde dos 

magistrado e servidores.

PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E ATIVIDADES - 2021
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

TÍTULO DEFINIÇÃO STATUS
PROCESSO 

ADMINISTRATIVO

UNIDADE 

RESPONSÁVEL
VIGÊNCIA

ALINHADO AO  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO? 

(ASSINALAR O MACRODESAFIO OU OBJETIVO 

ESTRATÉGICO)

INDICADORES
RESULTADOS E IMPACTOS 

ESPERADOS

VALOR ALCANÇADO MENSALMENTE VALOR 

ACUMULADO 

NO EXERCÍCIO

OBSERVAÇÃO



Plano de Capacitação de servidores

O Plano Anual de Capacitação (PAC) 

compreende a definição dos temas, das 

metodologias e ações de capacitação a serem 

implementadas na Seção Judiciária de 

Alagoas,   que serão

desenvolvidas em consonância com as metas 

e  objetivos estratégicos.

CONCLUÍDO 0003579-10.2020.4.05.7200 NGP 2021 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

• Índice de capacitação de 

magistrados.

• Índice de capacitação de servidores.

Teletrabalho na Pandemia

Ações voltadas para a adaptação, 

acompanhamento, diagnóstico sobre as 

atividades e dinâmicas do trabalho remoto 

durante a pandemia

CONCLUÍDO 0001388-89.2020.4.05.7200 NGP 2021 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

 PRQV – Percentual da força de 

trabalho total participante de ações 

de 

qualidade de vida no trabalho.

Melhorar a qualidade do ambiente 

de trabalho e da saúde dos 

magistrado e servidores.

Banco de Talentos

Banco de talentos composto por servidores 

cadastrados, com competência técnica para 

indicações de instrutoria interna ou para 

designação de funções de gerenciamento.

CONCLUÍDO 0000047-28.2020.4.05.7200 NGP 2021 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Índice de Ações de Capacitação e 

Aperfeiçoamento

Promovidos com Talentos Internos 

Valorização dos talentos internos

Análise Ergonômica do trabalho na SJAL

Aplicação da ergonomia nas atividades 

desempenhadas pelos magistrados, servidores 

e estagiários da SJAL, para identificar, analisar 

e minimizar os riscos ocupacionais

CONCLUÍDO 0002754-37.2018.4.5.7200 NGP/SQV 2021 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

 PRQV – Percentual da força de 

trabalho total participante de ações 

de 

qualidade de vida no trabalho.  Índice 

de absenteísmo-doença.

Melhorar a qualidade do ambiente 

de trabalho e da saúde dos 

magistrado e servidores.

Ampliação fotovoltáica Maceió

ELABORAÇÃO DO PROJETO

BÁSICO EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO DA 

USINA DE MINIGERAÇÃO DE

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA 

À REDE ELÉTRICA (ON

GRID) DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL 

‐ SEÇÃO JUDICIÁRIA DE

ALAGOAS

EM ANDAMENTO 1281-11.2021.4.05.7200 NA/SAPE 24/06/2022 Promoção da Sustentabilidade

Consumo relativo de energia elétrica: 

consumo total de energia elétrica 

fornecida pela 

concessionária, em relação à área 

total do órgão.

Consumo total de energia: consumo 

fornecido pela concessionaria (Kwh).

Área total: área em metros quadrados 

do órgão

Tentar gerar o máximo de enérgia 

e tentar se tornar autosuficiente.
12.250,00 32.250,00

Melhoria do sistema de controle de acesso e 

detecção e alarme incêndio dos Datacenter

Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de componentes necessários a 

execução do projeto de melhoria do sistema 

de monitoramento e controle, controle de 

acesso e detecção e alarme de incêndio nas 

Salas Seguras I e II dos datacenters da Justiça 

Federal de Alagoas.

CONCLUÍDO 0001536-66.2021.4.05.7200 NTI Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal
Atingir, até 2026, 85% de satisfação 

dos clientes internos

controle de acesso às instalações, o 

monitoramento de alarmes e de 

grandezas elétricas e todo o 

registro dos dados do sistema;

R$ 250.000,00

Aquisição de armas
Aquisição de pistolas e carabinas calibre 9mm 

e acessórios. 
EM ANDAMENTO 1610-23.2021.4.05.7200 NA/SST Aperfeiçoamento da gestão de segurança institucional

Promover a infraestrutura física e 

meios de segurança adequados.

Aumento e renovação do 

armamento para reforçar a 

segurança.

34.650,83

AUTOMAÇÃO DATACENTER I & II ‐ ELÉTRICA 

(CHAVES)

Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços profissionais de 

engenharia elétrica para executar os serviços 

para instalação de sistema de transferência de 

carga de nobreaks através de chave de 

transferência automática estática entre os 

nobreaks dos datacenters 01 e 02 do prédio 

sede daJFAL

CONCLUÍDO 0002145-83.2020.4.05.7200 NTI Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal
Atingir, até 2026, 85% de satisfação 

dos clientes internos

garantia de níveis mais elevados de 

segurança, confiabilidade, 

oferecendo redundância de 

distribuição e gerenciamento 

amigável da instalação bem como 

facilidade de manutenção 

permitindo o isolamento de uma 

fonte para manutenção 

sem interromper a energia para as 

cargas alimentadas, além de 

garantir os níveis de exigência 

esperados para um ambiente 

crítico como é por definição os 

ambientes de datacenters.

R$ 128.399,99

Termo de Execução Descentralizada - TED nº 

001/2021, para viabilizar a implantação da 

primeira turma do PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À

JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS

Programa que visa a formação dos alunos 

através de parcerias e da execução de 

projetos reais e inovadores com aplicação 

para a JFAL e demais Seccionais. Foi iniciado 

em 10 de janeiro de

2022 o desenvolvimento do projeto de 

Integração de Sistemas ao PJe, pela equipe de 

servidores da JFAL

EM 

ANDAMENTO
0002244-19.2021.4.05.7200 ILAB/NTI

JAN/202 - 

JUL/2023

Agilidade e produtividade na prestação 

jurisdicional/Aperfeiçoamento da Gestão administrativa e da 

governança judiciária/Incentivar a inovação institucional 

Melhoria dos processos, técnicas e 

automação das tarefas da JFAL 

mediante a utilização de IA.

999979,81 999979,81

Aquisição de renovação de licenciamento de 

software antivírus para proteção de servidores e 

desktops virtuais – VDI

Aquisição de renovação de licenciamento de 

software antivírus para proteção de servidores 

e desktops virtuais – VDI, com suporte 

técnico, garantia de atualização de versões 

pelo período de 36 (trinta e seis) meses

CONCLUÍDO 0001992-16.2021.4.05.7200 NTI Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal
Atingir, até 2026, 85% de satisfação 

dos clientes internos

controle dos sistemas de rede;  

maior segurança: a atualização de 

sistemas evita vulnerabilidades de 

dados; estabilidade: a atualização 

de sistemas diminui o risco de 

queda do provimento do serviço da 

rede;

R$ 44.300,00

Aquisição de Solução de Endpoint Protection 

para VDI.

Contratação de empresa especializada no 

fornecimento e instalação de 02 tanques 

externos de combustível para óleo diesel com 

capacidade de 200 litros, cada um destinado a 

um dos dois geradores Caterpillar, modelo 

GEP110-4, dos datacenters da Justiça Federal 

de Alagoas

CONCLUÍDO 0001676-03.2021.4.05.7200 NTI Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal
Atingir, até 2026, 85% de satisfação 

dos clientes internos

Melhoria da qualidade do 

combustível dos geradores; 

facilidade na manutenção e 

limpeza interna para retirada dos 

resíduos; diminuição dos riscos de 

inoperabilidade bem como futuros 

custos com reparos e manutenções 

corretivas dos geradores; alta 

disponibilidade de energia e de 

segurança do sistema elétrico.

R$ 28.000,01

Aquisição do Software Autodesk Architecture 

Engineering & Constrution Collection

Aquisição da subscrição de licença do 

Software Autodesk Architecture Engineering & 

Construction Collection, modalidade single-

user, para 36 meses

CONCLUÍDO 0001627-59.2021.4.05.7200 NTI
Aperfeiçoamento da Gestão administrativa e da governança 

judiciária.

maior produtividade para as 

equipes envolvidas nas atividades 

de projeto e fiscalização de obras  

R$ 73.044,00

Aquisição de licenças de uso perpétuas de 

software Microsoft Windows Server Datacenter 

2019

Aquisição de licenças de uso perpétuas de 

software Microsoft Windows Server 

Datacenter 2019 (ou mais recente disponível) 

e licenças de uso perpétuas de acesso (CAL’s) 

por dispositivo para Microsoft Windows 

Server 2019 (ou mais recente disponível) para 

a Justiça Federal em Alagoas

CONCLUÍDO 0001318-38.2021.4.05.7200 NTI Assegurar efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal
Atingir, até 2026, 85% de satisfação 

dos clientes internos

controle dos sistemas de rede;  

maior segurança: a atualização de 

sistemas evita vulnerabilidades de 

dados; estabilidade: a atualização 

de sistemas diminui o risco de 

queda do provimento do serviço da 

rede;

R$ 372.466,00



CERTIFICADOS DIGITAIS A1 - WILDCARD

Contratação de empresa especializada 

no Serviço de emissão de certificados digitais 

para equipamentos para esta Justiça Federal 

em Alagoas

CONCLUÍDO 0000499-04.2021.4.05.7200 NTI Assegurar efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal.
Atingir, até 2026, 85% de satisfação 

dos clientes internos
R$ 1.360,00

Aquisição de Solução de WAF (Coparticipação 

TRF5)

Aquisição de solução de Web Application 

Firewall (WAF).
CONCLUÍDO 0001773-03.2021.4.05.7200 NTI Assegurar efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal.

Atingir, até 2026, 85% de satisfação 

dos clientes internos

proteção contra ataques 

cibernéticos, sejam eles internos ou 

externos, ao ambiente da JFAL.

R$ 181.500,00

Aquisição de Notebooks Magistrados 

(coparticipação JFCE)

Aquisição de notebooks como mrenovação do 

parque em 20% conforme melhores práticas 

do PDTI e consequentemente o atendimento 

das necessidades da Administração e das 

Varas Federais desta Seccional

CONCLUÍDO 0001527-07.2021.4.05.7200 NTI Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal.
Atingir, até 2026, 85% de satisfação 

dos clientes internos

Melhorar o desempenho das 

atribuições dos servidores e 

magistrados desta Seccional 

otimizando processos e 

julgamentos; Garantir maior 

segurança e confiabilidade

R$ 768.628,00

Aquisição de balança para pesagem de materiais 

recicláveis

Aquisição de balança para pesagem com 

capacidade de até 300 kg 
CONCLUÍDO 0001483-85.2021.4.05.7200 SPIR Promoção da Sustentabilidade

Ids - índice de desempenho de 

sustentabilidade, que inclui 

Destinação de papel: é o percentual 

de variação (diferença entre período-

base e período de 

referência) na quantidade de papel, 

papelão e derivados destinados à 

reciclagem;

Destinação de plásticos: é o 

percentual de variação (diferença 

entre período-base e período 

de referência) na quantidade de 

plásticos destinados à reciclagem 

Cumprir 100% dos cincos temas do 

Plano de Logística Sustentável - 

PLS, quais sejam: energia 

elétrica, água e esgoto, coleta 

seletiva e contratação pública 

sustentável. Realizar a pesagem do 

material e apurar os indicadores de 

destinação de papel e plástico.

R$ 1.400,00

Aquisição de veículos
Aquisição de 5 veículos de pequeno porte 

sendo zero quilômetro
CONCLUÍDO 2028-58.2021.4.05.7200 NA/SST

Aprimoramento da gestão administrativa e da governança 

institucional e Promoção da Sustentabilidade.

Promover a estrutura necessária para 

atuação do órgão.

Renovação e melhoramento da 

frota de veículos.
379.500,00


