Coordenadoria de Gestão Estratégica
Ata de Reunião

III Reunião de Análise da Estratégia 2020- RAE

ANEXO DA ATIVIDADE: III REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA - 2020

1. Informações Gerais
Data: 04/06/2020

Horário: 10:00 às 12:30

Local: Plataforma Google Meet

Participantes:
Lista de Presença (anexa)

2. Pauta
 Atualização das notícias no âmbito do Regional;
 Desenvolvimento dos trabalhos na pandemia;
 Apresentação da responsabilidade dos Gestores nas execuções para o alcance das
metas Nacionais e Específicas -CNJ/CSJT, e Internas do TRT 16ª Região;
 Exposição do Seção de Almoxarifado, pelo chefe Edvaldo, que
trabalhos realizados no setor no momento da pandemia;

apresentou os

 Exposição da Coordenadoria de Material e Patrimônio, coordenadora Luciana Gehlei,
apresentou acerca do formulário de pedidos de Material de consumo e permanente;

 Exposição da Secretaria de Orçamento, Flávia apresentou as atividades realizadas
no SOF;
 Exposição do Setor de Biblioteca, Raimunda Nonata, apresentou as atividades
desenvolvidas pelo setor;
 Exposição do Diretor da 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz;

Versão 1.0
www.trt16.jus.br

julho / 2020

Coordenadoria de Gestão Estratégica
Ata de Reunião

III Reunião de Análise da Estratégia 2020- RAE

ANEXO DA ATIVIDADE: III REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA - 2020

 Exposição do Setor de Arquivo, José Antonio explanou acerca das condições
anteriores do setor e da eliminação dos processos;

 Exposição do Setor de Transporte, Diomil, explanou acerca do processos de quase
50% dos funcionários /motoristas no setor.

3. Discussão da Pauta
Em cumprimento à Portaria GP nº 1254/2014, que aprovou o Plano Estratégico do
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, e à Resolução Administrativa nº
187/2015 iniciou-se a I Reunião de Análise da Estratégia de 2020.
O Diretor Geral, Manoel Pedro, fez a abertura da Reunião da Análise de
estratégica, informando que esse é um momento importante da construção do
planejamento estratégico e essa construção passa obrigatoriamente por todos nós.
Pediu o empenho pessoal de cada um para que o Tribunal alcance esses objetivos. Ele
aproveitou para convidar todos os gestores a se apropriarem das metas nacionais.
Convocou todos os servidores do apoio administrativo para que se familiarizem com
esse processo para que todos tenham conhecimento das metas. Assim, cada um vai
poder colaborar para que o nosso Tribunal possa alcançar o objetivo comum e produzir
o resultado esperado, diante dos desafios propostos pelas metas nacionais do CNJ e
CSJT.
O Coordenador de Gestão Estratégica, Marcos Pires Costa, iniciou sua fala
informando acerca da necessidade da realização das reuniões e que as mesmas estão
sendo realizadas por videoconferências com o uso da plataforma Google Meet por
conta das medidas preventivas de isolamento adotadas pela JT-MA, haja vista as
unidades estarem desenvolvendo suas atividades em trabalho remoto. Destacou, ainda,
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a execução do planejamento estratégico para o alcance das metas nacionais do Poder
Judiciário mensuradas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), metas específicas do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e metas internas do TRT-MA.

O Coordenador expôs a sequência das apresentações:

Coordenadoria de

Material e Logística, Setor de Almoxarifado, Setor de Biblioteca e Gestão Documental e
Secretaria de Orçamento e Finanças.
A primeira apresentação foi do chefe do Setor de Almoxarifado, Edvaldo Pereira
de Sousa. Ele explicou que o setor é responsável pela reposição do material de
consumo para todas as unidades e que tem buscado contribuir com a economia de
custos. Ele explicou que quando os pedidos chegam, nós fazemos a triagem para
garantir que todas as unidades possam receber, dentro de um padrão, o que for
necessário, sem contudo comprometer o estoque. “Peço a compreensão dos gestores
na hora de fazerem as solicitações a fim de evitar o desperdício”, destacou. Por fim,
alertou que os pedidos devem ser feitos entre os dias 10 e 15 de cada mês para
garantir o fluxo de atendimento.
A coordenadora de Material e Logística, Luciana Cristina Gehlen, reforçou e pediu
a colaboração dos gestores para que todos possam atuar no acompanhamento do
sistema de Material e Patrimônio, tanto em relação ao material de consumo quanto em
relação aos bens móveis. “Toda vez que o gestor fizer a requisição ou receber
Movimentação de Bem Permanente no Sistema é necessário dar baixa para que não
haja pendência ou bloqueio da unidade e a Coordenadoria possa gerar os relatórios de
forma precisa”, explicou.
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A chefe do Setor de Biblioteca e Gestão Documental, Raimunda Nonata Araújo
Teixeira, apresentou o setor e a equipe. A unidade é composta pela biblioteca, arquivo
e Centro de Memória. Ela anunciou que a rede de bibliotecários dos Tribunais do
Trabalho em todo o país estão trabalhando na perspectiva de criar uma plataforma
conjunta. “Será uma atitude colaborativa para reunir conteúdos ficando a encargo de
cada tribunal disponibilizar sua colaboração, afinal nossa função social é informar com
qualidade. Ela explicou que este ano, por conta de cortes orçamentários, não foi
possível renovar algumas assinaturas. Também antecipou sugestões de medidas
preventivas no retorno às atividades presenciais.
O servidor do Arquivo, José Antônio Abreu Gomes, fez um histórico do setor e
das atividades da Comissão Permanente de Avaliação Documental, integrada por
diversas unidades com a participação do Arquivo e Centro de Memória. “Já foi realizada
a eliminação dos processos na 1ª Vara do Trabalho de São Luís e estamos em fase de
identificação de processos na 2ª VT de São Luís. Também foi feito um diagnóstico em
praticamente todas as varas trabalhista do interior do estado e realizada a eliminação
nas VTs de Bacabal, Caxias, Pinheiro, Chapadinha e Santa Inês”, informou. A
eliminação resultou em aproximadamente 1 9000 processos. Ele explicou que o
processo de eliminação segue critérios estabelecidos pelo CNJ e CSJT. Relatou ainda
a importância da transferência do Arquivo Geral para as novas instalações e a
contratação de empresa terceirizada para a organização do Arquivo Geral com a
eliminação de processos aptos ao descarte e guarda de processos permanentes e
históricos.
A Secretária de Orçamento e Finanças, Flávia Regina Rêgo Cordeiro, finalizou as
apresentações da manhã. Ela iniciou explicando as competências da unidade que
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passa pelo gerenciamento de todas as despesas. Ela informou que em virtude dessa
pandemia, o TRT não está alcançando a execução do orçamento prevista até agora e
aproveitou para pedir a colaboração dos gestores para que continuem atentos na
execução dos contratos evitando notas fiscais represadas, dando celeridade no prazo
previsto das possíveis repactuações, para que até o final do ano o Tribunal possa sanar
todas suas despesas e executar de forma eficiente o orçamento. “Nosso propósito é
manter um bom índice de execução orçamentária”, disse. Ela aproveitou ainda para
destacar o trabalho dos servidores da unidade. “Tenho uma equipe muito boa e
comprometida”, destacou. Finalizou dizendo que já foi encaminhada ao CSJT a
proposta orçamentária para o próximo ano.
Encerrando a Reunião de Análise, o Coordenador de Gestão fazendo um
agradecimento a todos os participantes e, novamente, falou da importância na
apresentação da participação de todas as unidades, a fim de que as demais possam
compreender, e até cooperar para o melhor desempenho; ressaltando, assim, uma
gestão mais participativa.

4. Deliberações
Focar nas Metas Nacionais e Específicas;
Implementar o novo Planejamento Estratégico;
Implementação de redução nos pedidos de material de consumo;
Alimentação do Sistema de Material e Patrimõnio;
Implantação de uma plataforma conjunta de todos Tribunais pela rede de bibliotecários;
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Continuação no processo de eliminação de processos, pelo setor de arquivo;
Manutenção em um bom índice de execução orçamentária;
A próxima RAE será oportunamente agendada.

Eu, SUZANA REGINA PONTES DE CASTRO MOREIRA, redigi a presente ata que vai
assinada pelo Coordenador da Unidade de Gestão Estratégica.

MARCOS PIRES
COSTA:30816353
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