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Reforma do Memorial, Arquivo, Espaço
Saúde e Biblioteca do prédio sede da SJAL

Adequação dos espaços para viabilizar a
instalação do novo Memorial da Jus�ça

Federal em Alagoas, Arquivo e Centro de
Saúde, bem como alteração do layout da

Biblioteca.

CONCLUÍDO 1936-80.2021.4.05.7200 NA/SAPE 7/11/2022
Buscar a sa�sfação do cidadão; Promoção da

sustentabilidade; Aprimorar a gestão administra�va e a
governança ins�tucional.

Pesquisa de Avaliação do Poder
Judiciário

A instalação do Memorial da
Jus�ça 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
ins�tucional, buscando a

divulgação e preservação da
história da Jus�ça 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 de serviços

de saúde a magistrados 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

1281-11.2021.4.05.7200 NA/SAPE 24/6/2022 Promoção da Sustentabilidade

Consumo rela�vo 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.

Aquisição de armas Aquisição de pistolas e carabinas calibre
9mm e acessórios. 1610-23.2021.4.05.7200 NA/SST Aperfeiçoamento da gestão de segurança ins�tucional Promover a infraestrutura �sica e

meios de segurança adequados.

Aumento e renovação do
armamento para reforçar a

segurança.

Termo de Execução Descentralizada - TED nº
1/2021, 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 produ�vidade na prestação
jurisdicional/Aperfeiçoamento da Gestão administra�va e

da governança judiciária/Incen�var a inovação ins�tucional

IGovTIC-JUD (indicador da TI) –
avalia governança, gestão e

infraestrutura de TIC

Melhoria dos processos,
técnicas e automação das
tarefas da JFAL mediante a

u�lização de IA.

Renovação Licenças VDI Renovação licenças so�ware de
virtualização desktop CONCLUÍDO 0001551-98.2022.4.05.7200 NTI DEZ 22-DEZ 24 Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados

IGovTIC-JUD (indicador da TI) –
avalia governança, gestão e

infraestrutura de TIC

Manutenção do so�ware de
virtualização

Licenças An�spam Renovação licenças so�ware An�spam CONCLUÍDO 0001143-10.2022.4.05.7200 NTI DEZ 22-DEZ 24 Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados
IGovTIC-JUD (indicador da TI) –

avalia governança, gestão e
infraestrutura de TIC

Atualização de so�ware

CONCLUÍDO

CONCLUÍDO
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Licenças An�vírus Renovação licenças so�ware an�vírus CONCLUÍDO 0001144-92.2022.4.05.7200 NTI DEZ 22-DEZ 24 Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados
IGovTIC-JUD (indicador da TI) –

avalia governança, gestão e
infraestrutura de TIC

Aperfeiçoamento dos sistema
de segurança.

Baterias para nobreaks Renovação dos bancos de baterias dos
nobreaks CONCLUÍDO 0000435-57.2022.4.05.7200 NTI DEZ 22-DEZ 24 Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados

IGovTIC-JUD (indicador da TI) –
avalia governança, gestão e

infraestrutura de TIC

Atualização dos bancos de
baterias dos nobreaks que dão

sustentação aos DCs

Licenças Microso� Office 365 Aquisição de licenças de so�ware office
365 CONCLUÍDO 0002304-55.2022.4.05.7200 NTI DEZ 22-DEZ 23 Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados

IGovTIC-JUD (indicador da TI) –
avalia governança, gestão e

infraestrutura de TIC

Aquisição de ferramenta
adotada por toda 5ª Região

Solução de Wi-Fi Corpora�vo Aquisição de solução para rede sem fio do
prédio sede da JFAL CONCLUÍDO 0001496-50.2022.4.05.7200 NTI DEZ 22-DEZ 23 Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados

IGovTIC-JUD (indicador da TI) –
avalia governança, gestão e

infraestrutura de TIC

Renovação e upgrade no
hardware e so�ware da solução

de WI-FI da JFAL

Senha Segura Aquisição da solução de segurança de
senha segura para acesso privilegiado CONCLUÍDO 0001376-07.2022.4.05.7200 NTI DEZ 22-DEZ 23 Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados

IGovTIC-JUD (indicador da TI) –
avalia governança, gestão e

infraestrutura de TIC

Aperfeiçoamento dos sistema
de segurança.

Computadores e monitores Aquisição de computadores e monitores -
atualização do parque CONCLUÍDO 0001391-73.2022.4.05.7200 NTI - Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados

IGovTIC-JUD (indicador da TI) –
avalia governança, gestão e

infraestrutura de TIC

Atualização do parque
tecnológico.

Complemento Backup Ampliação da solução de backup CONCLUÍDO 0002132-50.2021.4.05.7200 NTI DEZ 22-DEZ 23 Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados
IGovTIC-JUD (indicador da TI) –

avalia governança, gestão e
infraestrutura de TIC

Melhoria, aumento de
velocidade e capacidade da

solução de backup.

Complemento Waf Aquisição de complemento da solução de
segurança para firewall - waf CONCLUÍDO 0001773-03.2021.4.05.7200 NTI - Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados

IGovTIC-JUD (indicador da TI) –
avalia governança, gestão e

infraestrutura de TIC

Aperfeiçoamento dos sistema
de segurança.

Aquisição de WEBCAM Aquisição de webcam de alta definição CONCLUÍDO 0002393-78.2022.4.05.7200 NTI - Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados
IGovTIC-JUD (indicador da TI) –

avalia governança, gestão e
infraestrutura de TIC

Atualização do parque
tecnológico.

Instalação do Espaço Saúde JFAL

Dotar a JFAL de estrutura para ampliar o
atendimento médico e oferecer

atendimento odontológico, fisioterapêuco,
nutricional e psicológico.

EM
ANDAMENTO 0001685-62.2021.4.05.7200 Seção de Saúde JAN 22- DEZ 22 Aprimora as polí�cas e diretrizes de Gestão de Pessoas Indice de Prevenção de Saúde -

IPSaúde

Promover melhoria da
qualidade de vida de

magistrados e servidores.

Mapeamento de Processos Administra�vos
do Núcleo de Gestão de Pessoas

Realização do mapeamento dos processos
crí�cos de trabalho da área de gestão de
pessoas, como forma de proporcionar a

u�lização eficiente dos recursos,
o�mizando a disponibilidade e o

desempenho das pessoas,

EM
ANDAMENTO 000050-80.2020.4.05.7200 Núcleo de Gestão

de Pessoas JAN 22- DEZ 22 Aprimora as polí�cas e diretrizes de Gestão de Pessoas
Indice de Cumprimento às

recomendações estruturantes de
Auditoria em Gestão de Pessoas

conhecer e documentar as
a�vidades dos  processos de

trabalho iden�ficados como os
mais crí�cos, em busca de  uma

ferramenta para melhorá-los
para agilizar os trâmites dos
processos administra�vo e o

compar�lhamento  do
conhecimento dentro do NGP.

Semana do Servidor

Ações voltadas à saúde, ao bem-estar e à
valorização dos servidores, por intermédio

de palestras e a�vidades lúdicas e
culturais, com a par�cipação de servidores

das áreas administra�va e judicial.

CONCLUÍDO Seção de Qualidade
de Vida JAN 22- DEZ 22 Aprimora as polí�cas e diretrizes de Gestão de Pessoas Indice de sa�sfação com o Clima

Organizacional

Exames Períodicos de Saúde -EPS

Realização dos Exames periódicos dos
magistrados e servidores, conforme

disposto na Resolução nº 207/2015-CNJ,
que ins�tuiu a Polí�ca de Atenção Integral
à Saúde de Magistrados e Servidores do

Poder Judiciário, obje�vando o
monitoramento do quadro de saúde dos

profissionais do Poder Judiciário.

ATIVO 0001214-12.2022.4.05.7200 Seção de Saúde JAN 22- DEZ 22 Aprimora as polí�cas e diretrizes de Gestão de Pessoas Indice de Prevenção de Saúde
(IPSaúde)

Estabelecer o desenvolvimento
do Programa de Exames

Periódicos de Saúde na JFAL
voltado para magistrados e

servidores.

Programa de Atenção à Saúde Mental
Programa desenvolvido para atua

a�vamente na prevenção de problemas
relacionados a saúde mental.

ATIVO 0002341-82.2022.4.05.7200 Seção de Saúde JAN 22- DEZ 22 Aprimora as polí�cas e diretrizes de Gestão de Pessoas Indice de Prevenção de Saúde
(IPSaúde)

Promover melhoria da
qualidade de vida de

magistrados e servidores.
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Jovens Aprendizes - JFAL

Contratação de en�dade privada sem fins
lucra�vos, mediante dispensa para o
desenvolvimento de a�vidades que

propiciem a promoção da integração do
aprendiz ao mundo do trabalho, bem
como a sua formação profissional por

meio da aprendizagem, sendo esta
compreendida como estratégia de

formação técnico-profissional metódica,
compa�vel com o seu desenvolvimento

�sico, moral e psicológico.

A�vo 0000514-36.2022.4.05.7200
Seção de

Treinamento e
Desenvolvimento

JAN 22- DEZ 22 Aprimora as polí�cas e diretrizes de Gestão de Pessoas

Proporcionar a formação
técnico-profissional do primeiro

emprego, que favoreça o
ingresso de adolescentes e

jovens  no mercado de trabalho,
bem como es�mular a formação

profissional dos par�cipantes
por meio da aprendizagem,

como estratégia de formação
técnico-profissional

Plano Anual de Capacitação de Pessoas

instrumento de planejamento, divulgação,
execução e avaliação das ações de

capacitação des�nadas aos servidores dos
respec�vos órgãos da Jus�ça Federal no

decorrer do exercício;

A�vo
Seção de

Treinamento e
Desenvolvimento

JAN 22- DEZ 22 Aprimora as polí�cas e diretrizes de Gestão de Pessoas

Índice de Capacitação de
servidores e índice de Ações de
capacitação e Aperfeiçoamento

Promovidos por Talentos Internos

Desenvolver, organizar e
ar�cular ações de capacitação
para os servidores, com vistas

ao aprimoramento das
competências, imprescindíveis
ao pleno cumprimento de suas

atribuições e responsabilidades,

Plano Anual de Ações de Qualidade de Vida

instrumento de planejamento, divulgação,
execução e avaliação das ações de
Qualidade de Vida des�nadas aos

servidores dos respec�vos órgãos da
Jus�ça Federal no decorrer do exercício;

A�vo Seção de Qualidade
de Vida JAN 22- DEZ 22 Aprimora as polí�cas e diretrizes de Gestão de Pessoas

PRQV- percentual da força de
traalho total par�cipante de ações
de qualidade de vida no trabalho

Obra do Prédio Sede da Subseção Judiciária
de Santana do Ipanema

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL E

MURO DE CONTENÇÃO (ARRIMO) DO
EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL –

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTANA DO
IPANEMA-AL , incluindo os serviços de

gradil, portões, alvenaria, reves�mento,
demolições, drenagem e limpeza

A�vo 0001202-95.2022.4.05.7200 NA/SAPE OUT - DEZ22
Buscar a sa�sfação do cidadão; Promoção da

sustentabilidade; Aprimorar a gestão administra�va e a
governança ins�tucional.

Pesquisa de Avaliação do Poder
Judiciário

Conclusão das obras do prédio
sede da Subseção Judicial de
Santana do Ipanema - SJAL

Reforma para ina�vação de 2 andares do
prédio sede da SJAL

Serviços de engenharia para realização de
adequações arquitetônicas em alguns

espaços �sicos, situados nos 2º, 3º e 4º
pavimentos do Edi�cio Sede da Jus�ça
Federal – Seção Judiciária de Alagoas,

serviços de demolições e re�radas,
reves�mento e pintura, instalações de

divisórias e esquadrias, revisão e
realocação de instalações elétricas e de ar
condicionado, assentamento de bancadas

de granito

A�vo 0002323-61.2022.4.05.7200 NA/SAPE DEZ22 - (...)
Buscar a sa�sfação do cidadão; Promoção da

sustentabilidade; Aprimorar a gestão administra�va e a
governança ins�tucional.

Pesquisa de Avaliação do Poder
Judiciário

Economia nos serviços de
limpeza e vigilância

Construção da sala de custódia e do espaço
de humanização e reforma do Núcleo de

Gestão de Pessoas - NGP

Serviços de impermeabilização da coberta
do auditório, sala de custódia, centro de

acolhimento, Núcleo de Gestão de
Pessoas - NGP e Almoxarifado, incluindo

os serviços de pintura, divisórias,
alvenaria, reves�mentos, entre outros,

CONCLUÍDO 0001860-56.2021.4.05.7200 NA/SAPE ABR22 - JAN23
Buscar a sa�sfação do cidadão; Promoção da

sustentabilidade; Aprimorar a gestão administra�va e a
governança ins�tucional.

Pesquisa de Avaliação do Poder
Judiciário

Adequações de espaços
necessárias para melhor

atender o público externo e
interno

Aquisição de traje social Aquisição de fardamento social a serem
u�lizados pelos agentes da polícia judicial CONCLUÍDO 2203-52.2021.4.05.7200 NA/SST JAN22 - DEZ22 Aperfeiçoamento da gestão de segurança ins�tucional Promover a infraestrutura �sica e

meios de segurança adequados.
Fortalecimento da segurança e

proteção ins�tucional

Aquisição de material tá�co
Aquisição de materiais tá�cos individuais a
serem u�lizados pelos Agentes da Polícia

Judicial da Seção Judiciária de Alagoas
CONCLUÍDO 973-38.2022.4.05.7200 NA/SST ABR22 - DEZ22 Aperfeiçoamento da gestão de segurança ins�tucional Promover a infraestrutura �sica e

meios de segurança adequados.
Fortalecimento da segurança e

proteção ins�tucional

Aquisição de dis�n�vos
Necessidade de aquisição de dis�n�vos

em cumprimento ao estabelecido na
resolução nº 380 de 16/03/2021do CNJ.

CONCLUÍDO 534-27.2022.4.05.7200 NA/SST JUN22 - DEZ22 Aperfeiçoamento da gestão de segurança ins�tucional Promover a infraestrutura �sica e
meios de segurança adequados.

Fortalecimento da segurança e
proteção ins�tucional

Aquisição de veículos
Aquisição de novos veículos frente a

aprovação do plano anual de aquisição de
veículos.

CONCLUÍDO 1542-39.2022.4.05.7200 NA/SST JUN22 - DEZ22
Aprimoramento da gestão administra�va e da governança
ins�tuconal e na promoção da sustentabilidade ambiental,

econômica e social

Promover a estrutura necessária
para a atuação do orgão.

Renovação da frota para melhor
atendimento as demandas dos

servidores e magistrados.
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Fotovoltaica Santana do Ipanema

Fornecimento e intstalação de Unida de
Minigeração de Energia Solar Fotovoltaica

ON GRID de 91,3 kW, com 166(cento e
sessenta e seis) módulos fotovoltaicos de

550 W e inversor de 100 kW no prédio
sede da Jus�ça Federal-Santana do

Ipanema.

Em
andamento 2062-96.2022.4.05.7200 NA/SAPE SET22 - ABR23 Promoção da Sustentabilidade Redução no valor da fatura Gerar o máximo de enérgia e

tentar se tornar autosuficiente.

Execução da ampliação fotovoltáica Maceió

Contratação de empresa especializada em
serviços de Engenharia para a ampliação
do Sistema de Micro geração de Energia
Fotovoltaica on-grid, compreendendo a

aquisição de equipamentos

Em
andamento 720-50.2022.4.05.7200 NA/SAPE MAR22 - ABR23 Promoção da Sustentabilidade Redução no valor da fatura Gerar o máximo de enérgia e

tentar se tornar autosuficiente.

Reforma Ala C

Reforma para adequação/alteração do
layout da Ala C do térreo do Edi�cio Sede

da Jus�ça Federal - Seção Judiciária de
Alagoas.

CONCLUÍDO 1748-53.2022.4.05.7200 NA/SAPE JUL22 - DEZ23
Buscar a sa�sfação do cidadão; Promoção da

sustentabilidade; Aprimorar a gestão administra�va e a
governança ins�tucional.

Pesquisa de Avaliação do Poder
Judiciário

Adequações de espaços
necessárias para melhor

atender o público externo e
interno

Reforma subseção de União dos Palmares
Recuperação/manutenção do prédio sede
da Jus�ça Federal- Subseção Judiciária de

União dos Palmares
CONCLUÍDO 627-87.2022.4.05.7200 NA/SAPE MAR22 - MAR23

Cumprimento aos princípios de sustentabilidade,
economicidade e preservação ambiental e segurança.
Necessidade de preservação do Patrimônio Público.

Pesquisa de Avaliação do Poder
Judiciário

Adequações de espaços
necessárias para melhor

atender o público externo e
interno

Reforma subseção de Arapiraca

Execução de serviços de engenharia,
causadas pela chuva, para recuperação do

Prédio da Suseção Judiciária Federal em
Arapiraca/AL, cujos serviços
compreendem serviços de

impermeabilização, restauração do forro
de gesso, subs�tuição de portas.

CONCLUÍDO 1896-64.2022.4.05.7200 NA/SAPE AGO22 - DEZ22
Cumprimento aos princípios de sustentabilidade,

economicidade e preservação ambiental e segurança.
Necessidade de preservação do Patrimônio Público.

Pesquisa de Avaliação do Poder
Judiciário

Adequações de espaços
necessárias para melhor

atender o público externo e
interno


