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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Manter a realização dos projetos TRT 
Cantos e Encantos e Salão de Artes do 

TRT 
Elevar a satisfação 

com o clima 
organizacional para 

80% até 2020 
(Meta 1 – TRT) 

Melhorar a busca de processos 
arquivados 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção da 

qualidade de vida 

Solicitar a capacitação específica para a 
área de memória e arquivo 

Capacitar, pelo 
menos, 50% do 

quadro de 
magistrados e 

servidores ao ano 
(Meta 4 – TRT) 

Requerer ao Tribunal a participação em 
eventos estratégicos 

02. Promover a formação 
continuada do quadro 

funcional 

Requerer à Coordenadoria de TI a 
implantação do museu virtual da JT 

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

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Requerer à TI a melhoria do sistema de 
arquivo 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

Manter a taxa de 
congestionamento 
das demandas de 

engenharia em 
patamar inferior a 

30% 
(Meta 7 – TRT) 

Acompanhar os andamentos de 
processos eletrônicos relativos a ações 

de interesse do CEMOC (o projeto 
arquitetônico do CEMOC, a criação de 
Espaços de Arte e a criação da sala de 

higienização no arquivo) 

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) 

Propor o desenvolvimento de atividades 
culturais na Semana Nacional de 

Conciliação e Execução 

06. Estimular a 
conciliação 

Participar dos comitês relacionados à 
área de memória e cultura 

Acompanhar o pedido de criação do 
programa memória para criar comissão 

de memória 

Reestruturação da CPAD 

Obter índice de 
gestão participativa 
igual a 6, em 2020 
(Meta 14 – TRT) 

Comissão da área meio 

Realizar 2 ações de 
integração por ano, 

até 2020 
(Meta 15 – TRT) 

Participar das ações do planejamento 

09. Ampliar o modelo de 
gestão participativa 

Fazer a recuperação de processos 
administrativos históricos Aprimorar a qualidade 

da gestão na área da 
memória 

Fazer o levantamento de processos 
históricos para criar o fundo institucional 

de memória 

10. Aprimorar a 
qualidade da gestão 

administrativa 

Manter atualizados os fluxogramas das 
atividades desenvolvidas pelo setor 

(Manual de Atividades do Setor) 

Implantar sistemas de 
controle interno em 
100% das unidades 

do TRT até 2017 
(Meta 17 – TRT) 

Comissão de acompanhamento ligada à 
presidência 

11. Assegurar 
mecanismos de controle 

para a administração 

Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 

Contribuir para a redução de gastos com 
energia, água e papel 

12. Aperfeiçoar a gestão 
de custos 

 
 
 
 
 
 
 
 



PERSPECTIVA SOCIEDADE 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 
Realizar mais uma edição do concurso 

de monografia 
Manter as atividades do Espaço de Arte 

Aumentar, 
anualmente, o índice 

de promoção da 
cidadania e a 

integração com a 
sociedade 

(Meta 19 – TRT) 

Propor a criação dos Pontos de Cultura 
nas Varas do Trabalho 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 

 


