INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 2019:
Objetivo Estratégico 1
CRIAR E FOMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES PARA UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CÉLERE E DE QUALIDADE.
DESCRIÇÃO: Identificar necessidades, criar e /ou adaptar soluções de forma compartilhada e participativa, estimular
mudanças e boas práticas consagradas, e promover iniciativas institucionais que se revertam em rotinas concretas a
serem implantadas no cotidiano de trabalho, com foco na melhoria dos processos asseguradores da prestação
jurisdicional célere e de qualidade.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Status em
2019

Setor

Custos
Financeiros

Procedimentos para disciplinar a remessa de
processos judiciais pelas Varas do Trabalho
do Tocantins à Procuradoria da Fazenda
Nacional no Estado do Tocantins.

Concluída

SGJUD

Não

Convênio com o
Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do
Tocantins.

Realização de convênio de cooperação para
uso de espaços físicos e internet das Zonas
Eleitorais do TRE/TO, para a realização de
audiências das Varas do Trabalho em
atividade itinerante vinculadas ao TRT10.

Concluída

SGJUD

Não

3

Acordo de Cooperação
Técnica com a Delegacia
da Receita Federal do
Brasil em Brasília-DF.

Aprimoramento das atividades relacionadas
à prestação jurisdicional e intercâmbio de
informações de interesse da Administração
Tributária Federal.

Concluída

SGJUD

Não

4

Alerta no Pje de
processos relevantes
para as Metas Nacionais

Colocar, no PJe, alertas específicos nas ações
trabalhistas que forem identificadas como

Concluída

SGJUD

#

Denominação

Descrição

1

Convênio de
Cooperação Técnica
com a Procuradoria da
Fazenda Nacional e a
Procuradoria Federal no
Estado do Tocantins.

2

Não

relevantes para o cumprimento das Metas
Nacionais e do TRT 10.

5

E-Carta

Implementação de serviço postal eletrônico,
eliminando os serviços manuais das
postagens, com o objetivo de Eliminar a
confecção, impressão, expedição e controle
de correspondências em papel.

Projeto
Piloto
iniciado
no
segundo
semestre
de 2019

GG1G

Não

Tabela 2.1 – Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 1

Objetivo Estratégico 2
ESTIMULAR O SURGIMENTO E A ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE EFETIVIDADE DA
EXECUÇÃO.
DESCRIÇÃO: Identificar necessidades, meios e condições para o surgimento de iniciativas inovadoras nos
processos de execução, efetuar estudos e pesquisas de boas práticas já comprovadas, identificar as melhores
formas de disseminação de boas práticas e favorecer a implantação de mudanças de rotinas voltadas para a
melhoria dos níveis de efetividade da execução.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
#

Denominação

Descrição

Status em 2019

Setor

Custos
Financeiros /
Orçamentários

1

Firmar convênios ou
acordos de
cooperação com:
- Agência Tocantinense
de Saneamento - ATS;
- Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária - INCRA;

Procedimentos para
cadastramento/acesso aos
sistemas dessas
organizações para consulta
aos seus bancos de dados,
notadamente às
informações relativas aos
usuários do serviço (dados
pessoais e endereço).

- Companhia de
Saneamento
Ambiental do Distrito
Federal - CAESB;

ATS – em
andamento;

SGJUD

Não

INCRA – concluído;

CAESB – em
andamento;

Energisa Tocantins
– em andamento.

- CEB Distribuição;
- Energisa Tocantins
2

Convênio com o
Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados CAGED.

Procedimentos para
possibilitar o acesso à base
de dados do Cadastro Geral
de Empregados e
Desempregados - CAGED.

Concluído

SGJUD

Não

3

Convênio com a Junta
Comercial do
Tocantins.

Providências para
formalização de acesso ao
banco de dados de empresas
associadas à Junta Comercial
do Tocantins.

Concluído

SGJUD

Não

4

Convênio com a Junta
Comercial do Distrito
Federal.

Providências para
formalização de acesso ao
banco de dados de empresas
associadas à

Em andamento

SGJUD

Não

Em Andamento

FTBSB

Não

Junta Comercial do Distrito
Federal, por este Regional.
6

Efetividade das
Expropriações

Aprimoramento do modelo
de expropriações por meio
de leiloeiros públicos e
incentivo às alienações por
iniciativa particular.

7

8

Execução 10

Concurso de Boas
Práticas de Execução

9

Projeto
Movimentando a
Execução

10

Portal de Execução
Trabalhista

11

Portal de Execução
Trabalhista

Estimular o
comprometimento de todas
as unidades do TRT10 para o
êxito do Regional na Semana
Nacional de Execução de
2019.

Concluída

Estimular, reconhecer e
premiar iniciativas no âmbito
do TRT10 que promovam o
aprimoramento da
efetividade da prestação
jurisdicional na fase
executória.

Concluída

Reforçar a utilização das
Ferramentas de Pesquisa
Patrimonial, por meio da
divulgação quinzenal de
folders explicativos em pdf,
acerca dos convênios
atualmente existentes.

Concluída

CDJEX

Não

Criação de um Portal de
Execução Trabalhista, com
notícias relativas à execução
trabalhista, dados sobre os
leilões unificados, normativos,
precatórios, planilhas
consolidadas dos grandes
devedores, resultados da
CDJEX, da Semana Nacional
de Execução, informações
sobre os sistemas e convênios
do Tribunal, dentre outras
informações, A fim de conferir
transparência e visibilidade
para a execução trabalhista.

Concluída

CDJEX

Não

Criação de um Portal de
Execução Trabalhista, com
notícias relativas à execução
trabalhista, dados sobre os
leilões unificados,
normativos, precatórios,
planilhas consolidadas dos
grandes devedores,
resultados da CDJEX, da

CDJEX

Não

DFB
CEJUSC

CDJEX

Não

Comissão
de Boas
Práticas
de
Execução

SETIN

Concluído

CDJEX
SETIN

Não

Semana Nacional de
Execução, informações sobre
os sistemas e convênios do
Tribunal, dentre outras
informações, A fim de
conferir transparência e
visibilidade para a execução
trabalhista.
12

13

Robô BACENJUD

Emissão automatizada de
ordens de bloqueio junto ao
Sistema Financeiro por meio
do BACENJUD, por meio de
software desenvolvido pelo
TRT 10 denominado Sistema
Automatizado de Bloqueios
Bancários - SABB.

Projeto Certidão de
Execução Frustrada

Evitar desperdício de
esforços das unidades, a
partir da ciência de que a
execução contra
determinado devedor foi
tida por frustrada em uma
Vara.

14

PJE-SIF

Integração do PJE com
instituições financeiras para
geração de Guias de
depósito judicial, alvará
eletrônico e FGTS.

15

Central de Remessa de
Arquivos de Protesto
Judicial

Transmissão de arquivos
eletrônicos para remessa e
acompanhamento dos
protestos judiciais.

GG1G
Implementado
no 1º semestre
de 2019.

Não

CGR1G

Não

Piloto em fase de
implementação em
fevereiro de 2020.

GG1G

Não

Em andamento..
Piloto em fase de
implementação em
fevereiro de 2020.

GG1G

Ainda não
implementado.

Não

INICIATIVA ESTRATÉGICA COM CUSTO
#

Denominação

Descrição

Status em 2019

Setor

Valor alocado em 2019
Efetivame
nte
executado

Empenhado mas
não executado

1

Localização de
saldo
orçamentário
executado a
penhorar

Utilização do
sistema Tesouro
Gerencial para a
localização de
saldo
orçamentário
executado a
penhorar de
empresas
prestadores de
serviços no
âmbito dos
Órgãos Públicos
da União.

Foi feito
treinamento por
instrutoria interna.

SEORF
NUGIC

R$
2.821,76

R$ 0,00

Tabela 2.2 – Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 2

Objetivo Estratégico 3
EQUALIZAR A FORÇA DE TRABALHO ENTRE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS,
PROPORCIONALMENTE À DEMANDA DE PROCESSOS.
DESCRIÇÃO: Levantar informações, efetuar estudos, desenvolver análises e promover discussões participativas com a
finalidade de implementar parâmetros e ações concretas e graduais para a distribuição de servidores, de cargos em
comissão e de funções de confiança na 10ª Região, buscando a equalização entre os órgãos de primeiro e segundo
graus.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

#

Denominação

Descrição

Status em 2019

Setor

Custos Financeiros

1

Implantação
de
reestruturação
funcional

Implementação de estrutura
funcional elaborada a partir
de
amplas
discussões
ocorridas em 2017 e de edição
de Resolução Administrativa,

Aumento do quadro de
servidores, de funções
comissionadas e de
cargos em comissão
disponibilizados ao 1º
grau.

Presidênci
a

Não

priorizando o 1º grau de
jurisdição.
Tabela 2.3 – Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 3

Objetivo Estratégico 4
CONSOLIDAR A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA 10ª REGIÃO.

DESCRIÇÃO: Criar e manter mecanismos para medir e minimizar o impacto socioambiental das atividades
inerentes ao funcionamento do Tribunal, identificando parâmetros de sustentabilidade e acompanhando‐os.
Gerar o aproveitamento de condições internas já desenvolvidas, com vistas a beneficiar a sociedade em ações
que sejam alinhadas à missão institucional e aos valores do TRT 10.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Status em 2019

Setor

Custos
Financeiros

Realização de Publicação de informações e
campanhas
dados sobre o consumo e o
educativas
gasto, divulgação de vídeos
institucionais, fixação de
cartazes de sensibilização,
visando
melhorar
os
percentuais de redução do
consumo e do gasto com
água,
energia,
papel,
materiais de expediente e de
informática.

Trata‐se de ação de caráter
permanente. Foi obtida uma
diminuição,
em
termos
absolutos, de: 40,36 % na
utilização de água; 22,32% de
energia e 64,19% de papel, em
relação a 2014, superando a
meta definida.

SCRES

NÃO

Plano
de
Gerenciament
o de Resíduos
Sólidos do DF

O Plano foi aprovado em 2018.
Ações de caráter permanente

SCRES

NÃO

#

Denominação

1

2

Descrição

Ferramenta que permite
avaliar e monitorar os diversos
resíduos
gerados
pela
Instituição, orientando desde
a real necessidade de
aquisição até a sua disposição
final adequada.

3

Destinação
apropriada da
borra de café.

Encaminhamento da borra de
café gerada nas dependências
do TRT10, no Distrito Federal,
para compostagem, por meio
de parceria com o TST.

Em 2019, foram encaminhadas
aproximadamente 5,4
toneladas de borra de café
para compostagem, o que gera
economia para o TRT 10 e
diminui o impacto no meio
ambiente.

SCRES

NÃO

4

Campanha
Descarte
Consciente

Aperfeiçoar a coleta seletiva
solidária,
por
meio de
campanhas de orientação,
informativos, visitas às áreas
e realização de atividades
lúdicas.

Foram encaminhadas cerca de
64,61 toneladas de resíduos
secos para reciclagem.

SCRES

NÃO

5

Instalação de
software para
acompanhame
nto
das
impressões
e
utilização da
Ecofont

Instalação de software para Concluído
acompanhamento
das
impressões, de forma a
gerenciar, individualmente, o
quantitativo de documentos
impressos, e uso da EcoFont, a
fim de diminuir o consumo de
cartuchos de tinta.

SETIN

Não

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS COM CUSTO
#

Denominação

Descrição

Status em 2019

Setor

Valor alocado em 2019
Efetivamente
executado

1 Realização de
treinamento para
os “Agentes da
Gente”.

Treinamento
constante do grupo
de multiplicadores
designados
“Agentes da
Gente”, com o
objetivo de
consolidar e
disseminar boas
práticas
sustentáveis.

Concluído.
Foram realizados
dois eventos de
treinamento/capa
citação.
- 23 de agosto,
edifício sede,
Brasília: “O
desconforto da
Busca da
Sustentabilidade”.
- 6 de novembro,
Foro de Araguaína,

SCRES

Empenhado mas
não executado
-

R$ 15.000,00

TO:
“Sustentabilidade
e economia de
recursos”.

2 Eliminação de
autos findos
(Reciclagem)

Os Processos findos
em condições de
eliminação (cerca
de 23 toneladas)
foram triturados e
doados a uma
cooperativa de
catadores de papel
conveniada com o
TRT 10.

- Os resíduos
(papel)
decorrentes da
atividade judiciária
foram destinados
à reciclagem;

NUARQ
NUDOC

R$520.276,50

-

- Ampliação do
espaço físico
disponível para
armazenagem de
novos processos
físicos judiciais e
outros
documentos.

Tabela 2.4 – Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 4

Objetivo Estratégico 5
MELHORAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
DESCRIÇÃO: Criar, estreitar e manter canais permanentes e efetivos de comunicação com o público interno e
com a sociedade, a fim de favorecer os processos de trabalho, de fortalecer a imagem institucional, de fomentar
a divulgação e o acesso às informações relevantes e de ampliar a participação nas ações institucionais.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

#

Denominação

Descrição

Status em 2019

Setor

Custos Financeiros

5

1 WhatsApp
Notícias

Remodelagem do veículo
WhatsApp Notícias que
divulga ações institucionais
ao público interno, via lista
de transmissão.

Em 2018, o veículo
WhatsApp
Notícias
reuniu um público de
482
pessoas
cadastradas
voluntariamente,
enviando 30 boletins
em vídeo e 125 notícias
em texto.

2 Criação
de
Painéis
de
Movimentação
Processual e de
Produtividade
no site do
TRT10

Criar Painéis e gráficos
sobre a Movimentação
Processual de 1º e 2º graus
e de Produtividade dos
Magistrados no site do
TRT10

A
ação
Implementada
página
“TRT
Números”

foi
na
em

NUCOM

Não

Divisão de
Estatística
e Pesquisa

Não

(DIESP)

3 Proposta
de Aplicação de questionário
questionário
voltado para todo o público
interno do TRT10 para
sobre o
avaliar o uso do sistema
SEI

Em andamento

SEDOC

Não

4 Instalação da Realização de acordo de
funcionalidade cooperação técnica com o
SEI
Tribunal Regional Federal
da 4ª Região a fim de
-Julgar no TRT
possibilitar a utilização da
10ª Região.
ferramenta SEI-Julgar pelo
TRT 10 - para viabilização de
julgamento de processos
administrativos
pelo
Tribunal Pleno de forma
adequada ao regramento
pertinente.

Em andamento

SGJUD

Não

Concluída

CDPES

Não

Digitalização e
divulgação na
intranet
dos
boletins
internos
editados
a
partir de 1996

Digitalizar
os
boletins
internos
do
Tribunal
editados a partir de 1996,
data em que passaram a ser
confeccionados
na
Coordenadoria de Pessoal e
de Informações Funcionais,
e
divulgá-los
na
intranet/Informações/Bolet
ins Internos.

6 Utilização
Aplicativo
WhatsApp
Ouvidoria

do Recebimento
de Concluída
Manifestações internas e
externas via aplicativo
na

OUVJU

Não

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS COM CUSTO

#

1

2

Denominação

Descrição

Status em
2019

Instalação e configuração
de Unidade de Resposta
Audível - URA para a
Central de Serviços de
Tecnologia da Informação
e Comunicações - TIC

Atualizar e
modernizar as
Centrais Call Center
para prestar um
serviço mais
eficiente e com
melhor qualidade,
além de mensurar
chamadas
telefônicas
abandonadas e
atendidas, bem
como o tempo
médio de espera de
chamadas atendidas.

Projeto
concluído
em 2019

Software Tarifador

Atualizar e
modernizar o
Sistema de Tarifação
para as Centrais
Telefônicas MX-One
TSW.

Projeto
concluído
em 2019

para PABX

Setor

Valor alocado em 2019

Efetivament
e executado

Empenhado
mas não
executado

R$ 37.666,16

R$ 4.185,13

R$ 35.550,00

R$ 3.950,00

CDSUP

CDSUP

3 Fornecimento e instalação
de 3 (três) Centrais
Telefônicas Digitais PABX
IP para os prédios da
Escola Judicial, Foro de
Taguatinga e Foro de
Araguaína.

Atualizar e
modernizar centrais
telefônicas do Prédio
de Apoio, Foro de
Taguatinga e Foro de
Brasília

Projeto
concluído
em 2019

Projeto aquisição de
solução de sinalização
digital (Digital Signage)
para o TRT 10

Proporcionar o
fortalecimento da
comunicação interna
do TRT10,
garantindo uma
comunicação rápida,
impactante e de
larga escala.

Projeto
concluído
em 2019

4

CDSUP

R$
159.408,00

R$ 17.712,00

R$
167.677,81

Não

CDSUP

Tabela 2.5 – Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 5

Objetivo Estratégico 6
MELHORAR A QUALIDADE E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES
DESCRIÇÃO: Assegurar ao público interno e externo instalações modernas e funcionais, adequadas aos serviços, e
planejar e executar ações a fim de elevar os patamares de segurança dos prédios, redondezas e das pessoas,
considerando as funções desempenhadas.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

#

Denominação

Descrição

1

Construção da
nova sede da
Vara do

Viabilizar nova sede para a
unidade judiciária em imóvel
próprio do TRT da 10ª Região.

Status em 2019

- Instalação da Vara do
Trabalho do Gama/DF em
imóvel cedido pelo TRE ao
TRT da 10ª Região;

Setor

Custos
Financeiros

NUPRO

Não

CDINF
SEADM

Trabalho do
Gama/DF.

2

3

4

5

- Encerramento do contrato
de aluguel do imóvel
anteriormente ocupado pela
VT.

Construção de
nova cobertura
metálica na
edificação que
abriga o Foro
do Trabalhista
de
Araguaína/TO.

Substituição completa da
estrutura e telhas da
cobertura da edificação.

- Modernização da cobertura
com telhas termo acústicas;

Construção de
nova cobertura
metálica na
edificação que
abriga o Foro
do Trabalhista
de
Araguaína/TO.

Substituição completa da
estrutura e telhas da
cobertura da edificação.

- Modernização da cobertura
com telhas termo acústicas;

Avaliação das
instalações
físicas do
Complexo Sede
do TRT da 10ª
Região.

Vistoria e elaboração de
relatório detalhado das
características atuais das
edificações.

- Apresentação do relatório à
Administração do TRT da 10ª
Região com as indicações de
riscos;

Construção de
depósito em
Sobradinho /
DF.

- Eliminação de vazamentos
ocorridos em períodos
chuvosos em decorrência do
estado precário da antiga
cobertura;

- Eliminação de vazamentos
ocorridos em períodos
chuvosos em decorrência do
estado precário da antiga
cobertura;

NUPRO

Não

CDINF
SEADM

NUPRO

Não

CDINF
SEADM

NUPRO

Não

CDINF
SEADM

- Apresentação de laudo de
inspeção técnica realizada
pela Auditoria de Gestão de
Obras da CCAUD / CSJT, com
indicação de alta gravidade
das instalações.
Abrigar
- As restrições de gastos
materiais/almoxarifado e bens impostas pela Emenda
móveis do TRT da 10ª Região. Constitucional nº 95/2016 e a
equipe reduzida de técnicos
da área de arquitetura e
engenharia deste TRT,
fizeram com que a
Administração revisse suas
prioridades, inclusive as
contidas no Planos de Obras,
postergando este projeto
para data oportuna.

NUPRO
CDINF
SEADM

Não

6

7

Construção da
nova sede da
Vara do
Trabalho de
Guaraí/TO.

Viabilizar nova sede para a
unidade judiciária em imóvel
próprio do TRT da 10ª Região.

- As restrições de gastos
impostas pela Emenda
Constitucional nº 95/2016 e a
equipe reduzida de técnicos
da área de arquitetura e
engenharia deste TRT,
fizeram com que a
Administração revisse suas
prioridades, inclusive as
contidas no Planos de Obras,
postergando este projeto
para data oportuna.

NUPRO

Reforma do
Complexo do
Prédio de Apoio
(916 norte)
destinado a
Escola Judicial.

Reforma do Centro de
Treinamento da Escola
Judicial.

- As restrições de gastos
impostas pela Emenda
Constitucional nº 95/2016 e a
equipe reduzida de técnicos
da área de arquitetura e
engenharia deste TRT,
fizeram com que a
Administração revisse suas
prioridades, inclusive as
contidas no Planos de Obras,
postergando este projeto
para data oportuna.

NUPRO

Não

CDINF
SEADM

Não

CDINF
SEADM

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS COM CUSTO
#

Denominação

Descrição

Status em 2019

Setor

Valor alocado em 2019
Efetivamente
executado

1 Construção da
nova sede da
Vara do
Trabalho de
Dianópolis/TO.

Execução do
remanescente da
obra de construção
da edificação.

- Conclusão da obra
com a respectiva
instalação da Vara do
Trabalho de
Dianópolis/TO em
imóvel próprio do TRT
da 10ª Região;
- Encerramento do
contrato de aluguel do

NUPRO
CDINF
SEADM

R$ 211.444,00

Empenhado
mas não
executado

imóvel anteriormente
ocupado pela VT.
2 Aquisição do
novo Foro
Trabalhista de
Taguatinga

Aquisição de
edificação que
abrigará o Foro
Trabalhista de
Taguatinga

Efetivação da
aquisição de imóvel
em fase final de
construção.

3 Construção de
cobertura
metálica com
telhas termo
acústicas para
o Bloco A2 do
Prédio de
Apoio do TRT
10

Substituição
completa da

4 Imóvel para a
nova sede do
Foro
Trabalhista de
Taguatinga.

Viabilizar nova sede
para a unidade
judiciária em
imóvel próprio do
TRT da 10ª Região.

NUPRO
CDINF
SEADM

NUPRO

cobertura do
prédio onde se
situa a Escola
Judicial

Modernização da
cobertura com telhas
termo acústicas e
eliminação de
vazamentos ocorridos
em períodos chuvosos
em decorrência do
estado precário da
antiga cobertura.

CDINF
SEADM

- Ações
complementares para
adequação do imóvel
para sua efetiva
ocupação pela
referida unidade
judiciária,
considerando as
necessidades do Foro

NUMAN
CDINF
SEADM

R$
1.736.938,63

R$ 454.336,45

R$ 35.498,00

R$
1.828.113,75

R$ 276.253,87
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Objetivo Estratégico 7
FORTALECER OS PROCESSOS DE GOVERNANÇA
DESCRIÇÃO: Formular, implantar e monitorar estratégias flexíveis e aderentes às especificidades do TRT 10,
produzidas de forma colaborativa pelo Tribunal e pela sociedade. Buscar a eficiência operacional, a
transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Órgão, assim como a
adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de
processos de trabalho e de projetos.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

#

Denominação

Mapeamento dos
Processos de
Trabalho

1

Descrição

Realizar e aperfeiçoar os processos
críticos de trabalho a partir da
definição da cadeia de valor do TRT
10.

Status em 2019

SEEJUD

Setor

Custos Financeiros

Não

Não

Tabela 2.7 – Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 7

Objetivo Estratégico 8
MELHORAR A QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO
DESCRIÇÃO: Identificar e utilizar mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de custeio, de
investimentos e de pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios
constitucionais da administração pública. Desenvolver uma cultura de otimização de recursos públicos e de
redução do desperdício.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Status em 2019

Setor

Custos
Financeiro
s

Efetuar estudos sobre soluções
inovadoras para as funções de
transporte interno do TRT 10.

SCTRA

Não

2 Migração do
Migração do Sistema de Implementação
e
efetiva
Sistema de Material Material e Patrimônio da utilização de sistema do TRT da
e Patrimônio da 24ª 24ª Região
24ª Região para auxiliar na gestão
Região
de material e patrimônio a fim de
gerar melhor gerenciamento no
controle de bens de consumo
(Almoxarifado)
e
bens
permanentes (Cadastro de Bens);
melhor acessibilidade ao usuário
do
sistema
(depositários);
integração com os sistemas atuais;
documentação
completa
do
projeto; interface mais intuitiva;
maior
consistência
das
informações; baixo acoplamento;

NULOG

#

Denominação

1 Adequação da frota
de veículos oficiais

Descrição

CDINF

Não

e
menor
custo
implantação/instalação.

de

3 Otimização
na
logística de material
de
consumo
destinadas
às
unidades sediadas
no Tocantins.

Criação
de
espaço Estudos internos realizados,
apropriado nas unidades porém ainda não concluídos.
do TRT TO do Tocantins
para armazenagem dos
materiais de consumo,
por um período mínimo
de
12
meses,
economizando
com
transporte e logística.

NULOG

Não

4 Desfazimento
de
bens inservíveis no
âmbito da unidades
sediadas
no
Tocantins

Criar mecanismos que Houve estudos e discussões que
possibilitem
o culminaram com a elaboração e a
desfazimento de bens aprovação de normativo interno.
inservíveis no âmbito das
unidades sediadas no
Estado de Tocantins,
evitando o deslocamento
desses bens para Brasília.

NULOG

Não

NUCON

Não

Benefícios
esperados:
redução de despesas com
combustível, manutenção
de veículos e diárias com
motoristas; redução de
estoque no depósito
principal; contribuição e
cooperação com outros
órgãos da administração
pública;
e
descentralização
do
gerenciamento
de
material pelas unidades
envolvidas.
5 Elaboração
do
Manual de Rotinas
e Boas Práticas do
Núcleo
de
Contratos

Foram elaborados e
executados planos de
ação, materializados pela
disponibilização,
por
escrito, aos servidores da
Unidade, de um Manual
constando as atividades,
quando e como fazer, por
meio escrito e com
figuras ilustrativas.

Transmissão de conhecimento
aos novos servidores, facilidade
de consulta e orientação
sistematizada sobre as principais
atividades desenvolvidas; ganho
de eficiência, produtividade e
redução de erros.
Minimizar os potenciais riscos
identificados no Núcleo de
Contratos.

6 Encontro
Comitês

dos Realização de Encontros
Orçamentários de
avaliação da execução
Orçamentários
orçamentária e prestação
de contas do exercício
anterior; deliberações
sobre as demandas
orçamentárias, créditos
adicionais, cronograma de
aquisições e encerramento
do exercício vigente; e
análise das priorizações de
demandas visando
adequação aos limites do
PLOA e discussão quanto à
proposta orçamentária do
exercício seguinte.

- Democratização do planejamento
e execução orçamentária por meio
de ampla discussão, pelos Comitês
Orçamentários de 1º e 2º Graus,
inerente à priorização das
demandas considerado o
orçamento disponível.

SEORF

não

CDBEN

Não

CDGES e
SEORF

Não

- Estudo minucioso quanto às
demandas prioritárias, visando
assegurar que a restrição
orçamentária não afetasse
diretamente a atividade-fim do
Tribunal.
- Melhoria nos processos de
aquisição e contratação de bens e
serviços.
- Melhoria da capacitação de
gestores por meio da realização de
Curso de Orçamento Básico,
proporcionado subsídios técnicos
para entendimento e deliberações
acerca da gestão do Orçamento do
TRT da 10ª Região.

7

Desenvolvimento e
aprimoramento do
Sistema
de
faturamento
médico eletrônico e
autorizador digital

Sistema
informatizado
que auxiliará na gestão
mais eficiente e ágil do
TRT Saúde 10, garantindo
a
manutenção
da
execução
financeira
adequada.

8 Elaboração
da
Metodologia
de
Classificação
Estratégica (doc. SEI
1192789)

Desenvolvimento de uma
metodologia para
classificar os itens de
despesas do orçamento
de acordo com a
aderência aos objetivos e
projetos estratégicos do
TRT-10.

80%
da
ferramenta
em
funcionamento,
necessitando
ainda de alguns ajustes, como
por exemplo a glosa on-line.

Concluída
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Objetivo Estratégico 9
PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOAS, DA SAÚDE E DA QUALIDADE
DE VIDA

DESCRIÇÃO: Identificar necessidades e efetuar diagnósticos, desenvolver de forma compartilhada e participativa
e adotar políticas, métodos e práticas na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o
capital humano no TRT 10. Promover programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de
competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Descrição

Status em 2019

Setor

Custos
Financeiros

Implantar o SIGEP-JT (e
seus
satélites)
em
substituição aos sistemas
relativos à Gestão de
Pessoas, hoje em uso neste
Regional, em atendimento
à Resolução CSJT n.°
217/2018.

O módulo principal do SIGEP foi
instalado e está sendo utilizado
em paralelo com o Sistema de
Administração de Pessoal.

CRSIGEP

Não

2 Oficinas
de Sensibilização do públicopreparação para a alvo acerca do tema
Em 2018, foram realizadas
Aposentadoria
preparação
para
a
oficinas no Edifício-sede, no
aposentadoria.
Prédio de Apoio e em
Taguatinga.
Não
foram
realizadas oficinas no ano de
2019.

STQVT

Não

3 Programa
Continuado

STQVT

Não

#

Denominação

1 Implantação do
Sistema
Integrado
de
Gestão
de
Pessoas da Justiça
do Trabalho

O sistema FolhaWeb foi
instalado e está em fase de
homologação das rubricas.
O SisEjud foI instalado, mas
apresentou
falhas
e
a
homologação ainda não foi
iniciada.
Os módulos Autoantedimento,
SIGS e Progecom ainda não
foram instalados.

Realização de atividades e
de eventos específicos de

Em 2019, foi realizada a 2ª
versão do Programa, que contou

Educação para a preparação
para
Aposentadoria
aposentadoria.

a com a participação
servidores.

4 Palestras
de Propor reflexão sobre os
Preparação para a preditores
de
uma
Aposentadoria
aposentadoria
bem
sucedida
e
um
envelhecimento saudável.
5 Elaboração
de
perfil
profissiográfico
de servidores

de

14

No exercício de 2019, as
palestras integraram o Programa
Continuado de Educação para a
Aposentadoria.

STQVT

Não

Elaborar
perfil Diante de solicitações de
profissiográfico
do movimentação interna, foram
servidor, em processo de atendidos com sucesso 13 (treze)
movimentação interna, a servidores, em 2019.
fim de compatibilizar,
sempre que possível, as
competências e interesses
pessoais às demandas da
organização.

STACO

Não

6 Acompanhament Atuar nas situações que
o individualizado requeiram atendimento e
de servidores
acompanhamento pessoal
e profissional, solução de
situações de adaptação
funcional
e
conflitos
identificados
nos
ambientes de trabalho e
solução de situações que
envolvam problemas de
saúde de servidores.

Foram
acompanhados
62
(sessenta e dois) servidores, no
ano de 2019, dos quais mais de
20 tiveram suas demandas
satisfeitas,
com
soluções
concretas, envolvendo mediação
de
conflitos,
acolhimento,
orientações
e
encaminhamentos.

STACO

Não

7 Preparação para Implantar
ferramenta
envio
informatizada
para
extração e transmissão de
de dados ao
dados ao eSocial.
eSocial
Os resultados esperados
tratam de maior agilidade e
precisão
nas
tarefas
relativas às obrigações
fiscais, previdenciárias e
trabalhistas.

O Conector do SIGEP para o
eSocial foi instalado, mas
apresentou falhas e sua
homologação ainda não foi
iniciada.

CRSIGEP

Não

STQVT

Não

8 Recomendação
de

A realização do recadastramento
de magistrados e servidores,
ativos e inativos, e seus
dependentes foi postergada,
aguardando a definição do novo
cronograma do eSocial para os
órgãos públicos, que só foi
disponibilizado em 24/12/2019.

Vencer
obstáculos O Setor de Qualidade de Vida no
financeiros, estruturais e Trabalho (STQVT) repassou, em

Implementação
das

burocráticos
para 2019,
as
demandas
à
implementar as melhorias Administração de cada Prédio
sugeridas pela empresa.
para
implementação
das
medidas
de
medidas determinadas pela
controle de riscos
empresa
referentes
a
ambientais
iluminação,
sinalização
adequada, revisão das casas de
máquina e dos itens de
segurança predial, limpeza dos
aparelhos de ar-condicionado,
adaptações ergonômicas no
mobiliário,
dentre
outras
providências.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS COM CUSTO
#

Denominação

Descrição

Status em 2019

Setor

Valor alocado em 2019
Efetivamente
executado

1 Programa de
Exames
Periódicos
extensivo a
magistrados e
servidores
ativos.

O Programa de Exames
Periódicos atua na
prevenção e no
acompanhamento da
saúde física e mental
dos servidores.

Em 2019, participaram
da consulta inicial 771
servidores/magistrado
s, sendo que 302
participantes
entregaram todos os
exames solicitados e
215 apresentaram os
exames parcialmente.

NUATS

R$
1.055.155,13*

CDBEN

* O valor está sujeito a alterações, tendo em vista que ainda não foram lançadas todas as guias médicas.
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Empenhad
o mas não
executado

Objetivo Estratégico 10
ESTIMULAR A INTEGRAÇÃO E A VISÃO SISTÊMICA
DESCRIÇÃO: Implementar ações voltadas à conscientização acerca da importância do entendimento e da
observação das interligações entre as atividades das unidades do Tribunal, das conexões intrínsecas e dos
impactos decorrentes de práticas e procedimentos adotados. Implementar ações direcionadas ao
desenvolvimento da cultura de visão sistêmica e compartilhada, promovendo a integração entre componentes
das diversas unidades da instituição, a fim de favorecer a motivação e o comprometimento das pessoas com os
objetivos do Tribunal.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

#

Denominação

1 Projeto
Estratégico
Criação
do
Índice
de
Integração e
Visão Sistêmica

Descrição

Status em 2019

Setor

Criação da definição e forma
de medição de um índice que
expresse o grau da cultura
sistêmica
e
de
compartilhamento
de
conhecimento
entre
as
diversas unidades do TRT 10.

Desenvolvimento de
metodologia de
medição e de
instrumentos de
pesquisa.

Divisão de
Estatística e
Pesquisa

Custos
Financeiros

Não

(DIESP)
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Objetivo Estratégico 11
APRIMORAR A INFRAESTRUTURA E A GOVERNANÇA DE TIC
DESCRIÇÃO: Promover o desenvolvimento interno da tecnologia de informação e comunicação para impulsionar
melhorias nos processos de trabalho e oportunizar o uso racional de instrumentos, sistemas e meios disponíveis,
em alinhamento com as estratégias nacionais de TIC.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

#

Denominação

Descrição

Status em 2019

Setor

Custos
Financeiro
s

1

Projeto de
implantação
do Plano
de
Continuidade
Operacional

Implantar o Plano para
garantir a disponibilidade dos
sistemas e serviços do
Tribunal em caso de falhas
graves no ambiente de
Tecnologia da Informação e
Comunicações do Tribunal.

Elaborada a primeira
versão do Plano de
Continuidade
Operacional;
Identificados os
serviços críticos de TIC,
com aprovação da área
de negócio;

CDTEC

Não

Mapeamento dos
principais riscos de TIC
aos quais os serviços de
TIC e de negócio estão
expostos.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS COM CUSTO
#

Denominação

1 Atualização de
Rede JT

2 Atualização do
Controlador
de Domínio

3

Projeto
aquisição de

Descrição

Status em 2019

Setor

Valor alocado em 2019
Efetivamente
executado

Empenhado mas
não executado

CDTEC

R$ 158.746,33

--

Atualizar a rede de
comunicação entre
as localidades do
Tribunal de modo
a garantir uma
velocidade mínima
de comunicação de
8Mbps.

Melhoria da
velocidade
contratada de
todos os links da
rede JT.

Modernizar o
sistema
controlador de
domínio do
Tribunal para
absorção de novas
tecnologias e
melhoria dos
serviços de
autenticação.

- Realizada a
instalação de
nova solução de
autenticação em
ambiente de
homologação.

CDTEC

R$ 266.430,20

--

Aprimorar o
parque tecnológico

Realizada a
compra em 2019

CDSUP

R$ 269.730,00

--

Custo da
contratação
reduzido em 62%.

equipamentos
de
digitalização
de
documentos
(scanners)

do TRT 10,
garantindo que os
respectivos bens
sejam utilizados
para atender o
exercício direto
das atividades
jurisdicionais deste
Tribunal.

de 111 scanners
da ARP nº
001/2019 do
Pregão Eletrônico
nº 005/2019 do
Tribunal Regional
do Trabalho da
10ª Região.

PROJETO
CONCLUÍDO
4

Projeto
aquisição de
microcomputa
dores portáteis
notebooks de
uso
corporativo

5

6

Projeto
aquisição de
impressora
laser colorida
(porte maior)

Atualização da
Solução de
Gabinete
Virtual

Adquirir, instalar e
distribuir
notebooks para o
TRT 10 para
compor o parque
com equipamentos
cobertos por
período de
garantia técnica.

CDSUP

-

--

CDSUP

R$ 7.598,00

--

CDTEC

R$ 48.730,16

--

PROJETO
CONCLUÍDO

Adquirir, instalar e
distribuir
impressoras para
compor as
unidades
demandantes do
TRT 10 com
equipamentos
cobertos por
período de
garantia técnica.

Realizada a
compra em 2019
de 2 Impressoras
laser colorida
(porte maior).

Atualizar a solução
de gabinete virtual
visando o aumento
da demanda em
função da
regulamentação
do teletrabalho e
da absorção de
novas tecnologias,
em especial, o uso
de dispositivos
móveis.

- Atualização
tecnológica da
solução de
gabinete virtual.

PROJETO
CONCLUÍDO

- Não foi possível
disponibilizar
para os usuários
finais em 2018.

7

Atualização da
solução
de rede sem
fio

Atualizar a solução
de rede sem fio de
todas as
localidades do
Tribunal

- Aquisição de
solução completa
da rede sem fio.

CDTEC

R$ 712.368,00
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