Construção das Unidades Judiciárias no Interior



Objetivos
Construir Unidades Judiciárias no Interior do Estado que proporcione
aos servidores e usuários da Justiça instalações adequadas ao bom
desempenho das atividades em locais providos de funcionalidade,
conforto, segurança e salubridade.



Justificativa
A construção das Unidades Judiciárias em diversos Municípios do
Estado do Tocantins insere-se na formação de um novo paradigma
quanto ao atendimento judiciário. O atual contexto resume-se em:
organização, eficiência, agilidade, salubridade, conforto e segurança.
Trazendo estas características para o espaço físico da Justiça, a
existência das Unidades Judiciárias em Municípios que concentram
elevado número de processos a serem atendidos irá descentralizar os
trabalhos das principais Comarcas. A população, por sua vez, será
beneficiada com o atendimento mais próximo e por isso mais ágil.
Ao se deslocarem para os respectivos Municípios, os Juízes terão sua
permanência de trabalho e descanso resguardados em instalações
adequadas e seguras nas mesmas Unidades Judiciárias. De forma
geral, as instalações serão adequadas, compostas por ambientes
cuidadosamente dimensionados para as atividades afins, dotadas de
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funcionamento do edifício sede da Unidade Judiciária. A elaboração de
um projeto exclusivo ao atendimento judiciário nos Municípios irá
beneficiar tanto a população receptora, quanto os servidores da
justiça.
Finalmente, além destes fatores, um projeto padrão irá criar uma
identidade visual ao Poder Judiciário, refletindo em organização e
eficiência dos serviços prestados à comunidade local.



Entregas
Elaboração
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Licitação das obras.
Execução das obras de Unidades Judiciárias em:
1. Brejinho de Nazaré
2. Campos Lindos
3. Combinado
4. Conceição do To
5. Couto Magalhães
6. Divinópolis
7. Dois Irmãos
8. Dueré
9. Goianorte
10. Juarina
11. Lagoa da Confusão
12. Lizarda
13. Nova Olinda
14. Palmeirante
15. Pugmil
16. São Félix
17. São Salvador
18. São Valério
19. Silvanópolis
20. Talismã

Físicas

