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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 

Atender as pessoas com presteza, 
observando as regras básicas de bem-

servir, valorizando o ser humano em sua 
dignidade, independente de 

diferenciações relacionadas a quaisquer 
motivos ou circunstâncias 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção 
da qualidade de vida 

Capacitar, pelo 
menos, 50% do 

quadro de 
magistrados e 

servidores ao ano 
(Meta 4 – TRT) 

Promover treinamento de todos os fiscais 
de contrato no SIGEO 

02. Promover a 
formação continuada 
do quadro funcional 

Obter, pelo menos, 
75% de satisfação 
com os serviços de 

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Propor a criação de um sistema para 
utilização de suprimento de fundos 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

Preservar o 
patrimônio material da 

unidade 

Zelar pela manutenção e funcionamento 
das máquinas e equipamentos sob a 

responsabilidade da unidade, 
proporcionando o prolongamento de sua 

vida útil 

04. Garantir a 
infraestrutura 
apropriada às 

atividades do TRT 

 



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 
Elaborar manual de aplicação de 

suprimento de fundos Realizar ações de 
integração com os 

supridos Realizar uma reunião anual com os 
supridos 

09. Ampliar o modelo 
de gestão 

administrativa 

Aperfeiçoar a 
comunicação interna 

entre as unidades 
administrativas 

Incentivar o uso do spark 
10. Aprimorar a 

qualidade da gestão 
administrativa 

Realizar ações de 
integração com os 

fiscais dos contratos 

Incentivar o uso contínuo do SIGEO pelos 
fiscais dos contratos 

Implantar sistemas de 
controle interno em 
100% das unidades 

do TRT até 2017 
(Meta 17 – TRT) 

Garantir que os processos sejam 
revisados a cada fase da despesa 

11. Assegurar 
mecanismos de 
controle para a 
administração 

Utilização de folhas em frente e verso 

Reutilização de copos descartáveis 

Abrir as persianas para economizar 
energia pelo menos em um turno 

Fazer o próprio café, evitando consumir o 
do Tribunal 

Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 
 

Implementar 01 turno 

12. Aperfeiçoar a 
gestão de custos 

 
PERSPECTIVA SOCIEDADE 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Aumentar, 
anualmente, o índice 

de promoção da 
cidadania e 

integração com a 
sociedade 

(Meta 19 – TRT) 

Contribuir com o TRT Solidário 

Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) 

Incluir cultura de iniciativas de integração 
social 

13. Promover a 
cidadania e a 

integração com a 
sociedade 



Aumentar a 
arrecadação por 

processo em 10%, 
até 2020 

(Meta 21 – TRT) 

Buscar celeridade nos processos de 
pagamento de RPV, honorários periciais e 

precatório 

Atuação para comunicação do 
procedimento do RPV 

Manter o índice de 
pagamento de 

precatórios acima de 
25%, até 2020 

(Meta 22 – TRT) Executando 100% dos processos que 
transitarem pela unidade 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 


