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ATA Nº 23 de 29 de junho de 2012.
GAPRE/DIGER/COGES/ASEPCDG

ATA DA REUNIÃO COM EQUIPE DE LIDERES AMPLIADA - 12.06.2012
Ata da 1ª Reunião da equipe de Líderes Ampliada do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Aos
12 dias do mês de junho do ano 2012, na sala de reuniões da COGES, no Anexo II, ocorreu a reunião dos
membros da equipe de líderes ampliada para conhecimento dos resultados atingidos na 4ª Reunião de
Análise da Estratégia da equipe de Líderes de planejamento do TJ/TO e deliberação sobre os projetos
estratégicos que compõe o portfólio do Planejamento Estratégico. Às 17:00 horas, o Diretor-Geral, José
Machado dos Santos, declarou aberta a reunião, agradeceu a presença de todos e informou que objetivo da
reunião era dar conhecimento das decisões tomadas pela equipe de líderes na reunião ocorrida em
31.05.2012. Frisou, preliminarmente, que ficou decidido que haverão duas reuniões anuais com a equipe de
lideres e três reuniões anuais com a equipe de líderes ampliada. Em seguida o Coordenador da COGES,
José Atílio Beber, discorreu sobre o desempenho dos indicadores constantes do caderno da R. A. E. Reunião de Análise da Estratégica, que subsidiou a 4ª reunião em comento. Ressaltou que estavam em
discussão apenas as metas administrativas e mereciam uma análise aquelas que não foram cumpridas, não
alcançadas ou não informadas. Merece destaque o indicador 14 (quatorze) que mede o prazo padrão no
desenvolver de processos de aquisição de bens e serviços. O Diretor Administrativo Carlos Henrique sugeriu
que se verificasse junto ao CNJ o prazo padrão e qual marco deflagraria a contagem. Ponderou ainda sobre
pequenas atitudes dos servidores que poderiam influenciar nos indicadores referentes ao consumo de energia
(indicador 21), de água (indicador 20) e telefone (indicador 46). Em seguida o Assessor de Projetos,
Neilimar Monteiro de Figueiredo, passou a discorrer sobre os Projetos Estratégicos. Comentou que são os
projetos que dão suporte à estratégia para alcançar as metas. Neste sentido, frisou que o objetivo era dar
conhecimento do andamento de cada projeto conforme informações de cada gestor. Preliminarmente, falou
do alinhamento dos projetos, alguns transformados em programas, em função da existência dos processos
virtuais (e-proc e SEI) em relação ao planejado em 2009 e a atual conjuntura do Tribunal. Para melhor
entendimento, projetou um relatório com as informações pontuadas pelos gestores, especificando os
obstáculos, o que foi feito e o que será feito na condução de cada projeto. Os obstáculos pontuados foram
sendo debatidos e sobre cada um deles deliberou-se, como a seguir transcreve-se: Projetos 1, 2 e 3
(construção, reforma da sede e unidades judiciárias) - sob a responsabilidade da DINFRA:
Deliberação: aguardar o andamento dos processos que se encontram na Diretoria Geral. Projeto 17
(virtualização da jurisprudência) - sob responsabilidade da DIJUD: Ficou sobrestado. Aguardar 2ª
fase do e-PROC. Projeto GESPÙBLICA (PPA) - Sob responsabilidade da COGES: Aguardar adesão
até final de setembro/12. Projeto 40 (TJ sustentável): Sob responsabilidade da COGES: Aguardar
próxima reunião de líderes para deliberação sobre a proposta de substituição pelo A3P. Projeto 24
(software gestão orçamentária) - sob responsabilidade da DIGER: verificar junto á Presidente sobre a
sua manutenção. Projeto 19 (consolidação do ambiente de TIC) - sob responsabilidade da DTINF:
Corrigir erros técnicos, readequação do termo de referência, curso específico para termo de referência para
TI, capacitação e recursos financeiros. Projeto 45 (e-PROC), também sob responsabilidade da DTINF:
Formalizar documentação a partir de 15.10.2012. Projeto 46 (SEI) - sob responsabilidade da DIADM:
Autorizado o servidor Fernando Almeida para gerenciar a documentação. Projeto 20 (Qualidade de vida)
- sob responsabilidade da DIGEP: Solicitar disposição de um médico pediatra e uma enfermeira junto ao
Secretário de Saúde. Sobrestar a contratação do médico ginecologista. Readequar o projeto de ginástica
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laboral. Agendar reunião com a Presidente para discutir pesquisa de clima organizacional. Projeto 38
(disseminação de parcerias) - sob responsabilidade da GAPRE: Aguardar informações da Divisão de
Contratos e Convênios. Projeto 21 (software de auditoria interna) - sob responsabilidade da CONTI:
Reprogramar ficando no banco de projetos. Projeto 22 (manual técnico), também sob a
responsabilidade da CONTI: Montar equipe de colaboradores. Por fim, a Diretora Executiva da ESMAT,
Ana Beatriz, se comprometeu em dar suporte ao portfólio do "programa processos virtuais". Com as
considerações finais e nada mais havendo a ser tratado, o Diretor-Geral encerrou a reunião e mandou que
lavrasse a presente ata e eu, João Ornato Benigno Brito, Assessor Técnico da Diretoria Geral, extraí e que
subscrevem.
José Machado dos Santos
Diretor Geral - Coordenador da reunião
Equipe de Líderes Ampliada
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