VARA DO TRABALHO DE SANTA INÊS

VT SANTA
INÊS
2015-2020

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE

PERSPECTIVA RECURSOS
Metas

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Melhorar a satisfação
pessoal do servidor e Criação do momento de Ginástica Laboral
o clima organizacional
Grupal
da unidade
Prever a realização de pausas durante
longos períodos de trabalho, realizando
campanhas informativas internas
Desenvolver ações
Promover quinzenalmente um almoço na
para a melhoria da
sede da VT para congregação da equipe
saúde ocupacional
Solicitar ao Tribunal a disponibilização de
apoio para os pulsos para digitação e
apoio para os pés

01. Desenvolver ações
voltadas à promoção
da qualidade de vida

Realizar cursos mensais de
aperfeiçoamento,visando a rotatividade de
Capacitar servidores
carteiras e a promoção do servidor como
multiplicador de conhecimento

02. Promover a
formação continuada
do quadro funcional

Manter a taxa de
congestionamento
das demandas de
engenharia em
patamar inferior a
30%
(Meta 7 – TRT)

Gerenciar demandas de pequeno porte,
utilizando suprimento de fundos para o
reparo de pequenos danos à
infraestrutura

04. Garantir a
infraestrutura
apropriada às
atividades do TRT

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Metas

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Aumentar o número
de acordos
homologados na fase
de execução em 6%,
até 2020
(Meta 11 – TRT)
Facilitar a localização
e controle de
processos
semelhantes

Fazer um levantamento permanente dos
processos em execução, para efeito de
controle
Criar, divulgar e aumentar pautas de
conciliação, tanto em fase de
conhecimento quanto na execução

06. Estimular a
conciliação

Classificar os processos por assuntos e
por localidade

07. Gerenciar
demandas repetitivas

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

Diminuir o prazo entre os atos de
execução

Colaborar para a
construção de uma
gestão participativa
entre as Varas do
Trabalho

Iniciar cultura de
controle interno na
unidade

Utilizar efetivamente os instrumentos de
execução à disposição da VT. Ex:
Bacejud, Renajud, Infojud

Selecionar boas práticas administrativas
que poderiam ser utilizadas por outras
varas

Identificar e alinhar as práticas da VT ao
que está previsto nas normas internas,
resoluções e provimentos
Capacitar os servidores sobre
procedimentos e sobre a legislação, de
modo a garantir que as informações
sejam prestadas de maneira uniforme,
independente de quem realize o
atendimento

08. Impulsionar os
processos de execução

09. Ampliar o modelo
de gestão participativa
10. Aprimorar a
qualidade da gestão
administrativa

11. Assegurar
mecanismos de
controle para a
administração

Formar um grupo voltado para o controle
interno da VT
Reduzir gastos com
energia e papel

Conscientização da equipe sobre redução
de consumo

12. Aperfeiçoar a
gestão de custos

PERSPECTIVA SOCIEDADE
Metas

Iniciativas

Aumentar,
anualmente, o índice
de promoção da
cidadania e
integração com a
sociedade
(Meta 19 – TRT)

Realizar palestras em escolas,
faculdades, associações e sindicatos,
principalmente fora da área da sede da
vara
Sugerir à Presidência do Tribunal a
implementação de novas tecnologias e
equipamentos para atendimento, como
totem digital, painel digital com número de
senhas, bem como um terminal com
acesso a internet e sistemas

Manter o índice de
satisfação com a
instituição acima de
85%, até 2020
(Meta 20 – TRT)

Dar prioridade de atendimento às pessoas
na forma da lei: idosos, gestantes,
portadores de necessidades especiais e
com crianças de colo, inclusive nas
audiências

Objetivos
Estratégicos

13. Promover a
cidadania e a
integração com a
sociedade

Buscar meios de comunicação na cidade
para divulgação de informações da VT,
como reclamantes ou reclamados que
devam comparecer à VT (jornais,
televisão, rádios e redes sociais)
Implementar uma
nova sistemática de
pagamento aos
reclamantes

Realizar depósitos diretamente em conta
14. Buscar a efetividade
corrente ou poupança de titularidade do
na prestação
reclamante (ex: para valores até R$
jurisdicional
1.000,00)

