Disseminação de Parcerias



Objetivos
Estimular e promover parcerias com órgãos públicos, principalmente
nas Comarcas do interior do Estado Tocantins, com o fim de
racionalizar os gastos com serviços de natureza técnica, aproveitando
a mão-de-obra deslocada de outros órgãos públicos para o interior do
Estado, bem como a utilização conjunta de espaços físicos.



Justificativa
Considerando que existem órgãos públicos de atendimento na
maioria das cidades do interior do Estado, todos em consonância com
os objetivos estratégicos do Poder judiciário, faz-se necessária a
implementação de políticas de parcerias visando a otimização de
tempo e custos, com reflexos diretos na prestação jurisdicional.



Entregas
- Levantamento de convênios existentes entre o Judiciário e outros
órgãos
- Levantamento das demandas
- Visita Técnica aos órgãos pretensos parceiros para verificação de
possibilidade de convênio
- Celebração de Convênios



Resultados
Firmar

parceria

com

instituições

afins

ao

Poder

Judiciário.

Avaliação do termo de encerramento do projeto: O projeto alcançou a
finalidade que sustentou o escopo, porquanto promoveu parcerias
estratégicas

atingindo

o

objetivo

de

fortalecer

a

cultura

do

planejamento, com ênfase na gestão participativa e na interação dos
tribunais.

Racionalizou

custos

e

implementou

serviços.

Merece

destaque a parceria firmada com o TRF-4 que deu suporte ao
desenvolvimento dos Sistemas e-Proc e SEI.
Alinhado com o escopo do projeto e aos objetivos estratégicos foram
elaborados termos de parcerias com a Prefeitura Municipal de
Araguaína e com a Secretaria de Estado de Saúde para implantação
do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, que terão reflexos diretamente na
prestação jurisdicional.
A meta prevista para 2012 era aumentar para 38% o índice de
parcerias firmadas entre o TJTO e outros órgãos. Os resultados
indicam que a meta foi superada, uma vez que já em 2012 alcançouse o índice de 64% de parcerias estratégicas.Observa-se que nos dois
últimos exercícios foi atingida, inclusive, a meta estabelecida para
2014.
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