VARA DO TRABALHO DE AÇAILÂNDIA

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE

VT
AÇAILÂNDIA
2015-2020

PERSPECTIVA RECURSOS
Objetivos
Estratégicos

Metas

Iniciativas

Elevar a satisfação com
o clima organizacional
para 80% até 2020
(Meta 1 – TRT)

Aprimorar a convivência entre os
servidores e familiares, promovendo
encontros periódicos em clima de
descontração, de modo a aumentar a
cordialidade no ambiente de trabalho

Incentivar alimentação
saudável

Estimular o consumo de alimentos
saudáveis, em intervalos regulares,
inclusive durante a jornada de trabalho,
mediante rateio de custos

Incentivar a busca pelo
conhecimento

Estimular a matrícula conjunta em cursos
de pós-graduação

02. Promover a
formação continuada
do quadro funcional

Obter, pelo menos,
75% de satisfação com
os serviços de TIC
(Meta 6 – TRT)

Criar soluções tecnológicas (programas)
de controle interno das atividades, de
modo a agilizar o trabalho em equipe e
facilitar o trabalho

03. Aperfeiçoar a
infraestrutura e a
governança de TIC

01. Desenvolver ações
voltadas à promoção
da qualidade de vida

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Metas

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Aumentar o número
de acordos
homologados na fase
de execução em 6%,
até 2020
(Meta 11 – TRT)

Marcar audiências de conciliação quando
houver bloqueio parcial de valores junto
ao sistema BACENJUD

06. Estimular a
conciliação

Reduzir a taxa de
congestionamento na
fase de execução
para 60% ou menos
até 2020
(Meta 13 – TRT)

Indicar processo-piloto para demandas
que possuem a mesma reclamada e se
encontrem na fase de execução

08. Impulsionar os
processos de execução

Padronizar
procedimentos nos
sistemas utilizados
pelo TRT16 (SAPT,
PJe e outros)

Elaborar manuais, com passo a passo
para cada tipo de procedimento

09. Ampliar o modelo
de gestão participativa

Atingir, anualmente,
10 pontos no índice
de redução de
consumo
(Meta 18 – TRT)

Utilizar canecas em substituição aos
produtos descartáveis
Coleta de todos os rascunhos em papel,
sendo colocados à disposição para
reciclagem

12. Aperfeiçoar a
gestão de custos

PERSPECTIVA SOCIEDADE
Metas
Aumentar,
anualmente, o índice
de promoção da
cidadania e
integração com a
sociedade
(Meta 19 – TRT)
Manter o índice de
satisfação com a
instituição acima de
85%, até 2020
(Meta 20 – TRT)

Iniciativas
Aumentar o público-alvo das iniciativas,
realizando palestras sobre
conscientização do trabalho escravo e do
trabalho infantil, com distribuição de
cartilhas educativas, além de escolas,
junto a outras instituições
Reciclagem de papel

Objetivos
Estratégicos

13. Promover a
cidadania e a
integração com a
sociedade

Obedecer à ordem de antiguidade dos
processos

Fornecer GRU às partes
Fazer bloqueio online dos custos devidos
Aumentar a
arrecadação por
processo em 10%,
até 2020
(Meta 21 – TRT)

Estimular conciliações com valores
razoáveis, a fim de aumentar a
arrecadação dos custos e contribuições
previdenciárias e dar celeridade à
resolução dos conflitos
Utilizar meios de constrição online para
cobranças de encargos fiscais e
previdenciários

14. Buscar a efetividade
na prestação
jurisdicional

