

5. RESUMO DAS DELIBERAÇÕES (TEXTO EXTRAÍDO DA ATA DA 1ª ROT ADM)

Situação avaliada (casuística)

Deliberação e/ou orientações
Unidades responsáveis

Prazo

PROAD – ciência tácita (automática) de servidores em férias ou afastamentos legais
- Disponibilizar às unidades os meios para a realização de consulta quanto aos afastamentos e férias de magistrados e servidores;
- Reforçar as orientações estabelecidas pela Portaria TRT/SGP/GP n. 435/2016;
- Encaminhar ao TRT da 12ª Região as solicitações para que promovam a integração do PROAD com o SIGEP. 
DG
Mai/2022
Dificuldades enfrentadas pelos gestores quanto ao gerenciamento da equipe em teletrabalho 
Propostas da ROT 2º grau
1. Reformulação do curso obrigatório para o teletrabalho, com a inclusão de disciplinas voltadas ao atendimento das demandas apresentadas, e temas como “direitos e deveres” e “conduta profissional”; 
2. Instituir curso de caráter obrigatório como etapa necessária para a renovação do teletrabalho com a inclusão de disciplinas voltadas ao atendimento das demandas apresentadas, e temas como “direito e deveres” e “conduta profissional”;
3. A Administração deverá ofertar aos gestores modelos de plano de trabalho, com as regras mínimas a serem observadas pelas unidades e pelos servidores;
4. A Administração deverá ofertar meios para a verificação da produtividade dos servidores e das equipes. 
- Desenvolver formulário padrão para o plano de trabalho de servidor em teletrabalho, observando as peculiaridades das áreas/unidades; 
- Recomendar que o teletrabalho seja realizado durante o horário de expediente do tribunal – observar a RA n. 12/2020 que regulamenta o horário de funcionamento do tribunal (Caso haja permissão de expediente diverso do previsto na norma para aqueles que atuam em teletrabalho, a RA deverá ser adaptada); 
- Revisar as matrizes de competências para identificar se o posto é compatível, incompatível ou parcialmente compatível com o teletrabalho. Sendo parcial ou totalmente compatível, definir quanto a necessidade de o servidor ocupante do posto de trabalho atuar ou não no horário de funcionamento do tribunal;
- Definir critérios técnicos para elaboração dos planos de trabalho e capacitar os gestores para a elaboração do plano de trabalho;
- Capacitar a maturidade das equipes para tratar sobre questões sensíveis, tais como produtividade e metas (como ferramenta de gestão e também como meio de a sociedade acompanhar o desempenho do órgão - accountability) sem constrangimento entre as partes.

DG
SGH

A definir

Painel da Estratégia
Solicitou-se que os gestores conheçam e explorem o painel para apresentarem sugestões de aprimoramento (usabilidade/utilidade)
Todas as unidades
Imediato

Painel de Contratações

Solicitou-se que os gestores conheçam e explorem o painel para acompanharem as respectivas iniciativas que são objetos do plano anual de contratações 
Unidades gestoras do orçamento

Imediato

Painel de sustentabilidade

Solicitou-se que os gestores conheçam e explorem o painel para acompanharem as ações e iniciativas, contribuindo para os resultados
Todas as unidades
Imediato
Painel do PDTIC
Painel de Contratação de TIC
Painel de acompanhamento do Plano de Capacitação de TIC

Solicitou-se que os gestores conheçam e explorem o painel para que conheçam as ações desenvolvidas pela área
Todas as unidades
Imediato


Mapeamento de processos
Considerando o volume de processos a serem mapeados pelo Escritório de Processos do tribunal, sugeriu-se que as unidades elaborem check list dos processos pois, além de auxiliar na gestão dos processos, facilitará o mapeamento, quando da sua realização.
Todas as unidades
Imediato


Exames periódicos
Para os teletrabalhadores, o exame periódico equivale ao exame de saúde previsto na regulamentação do teletrabalho. Assim, sugere-se que os gestores orientem seus servidores para que agendem o seu exame periódico concomitante com o período de convivência que terão que realizar no ano de 2022.
Todas as unidades
Imediato




Avaliação dos indicadores:
09.01 – ICEC 95
09.02 - IEDD
- Indicador 09.01 – ICEC95 - cada unidade gestora do orçamento deverá promover uma análise desde já sobre o quanto de restos a pagar efetivamente é possível quitar;
- Indicador 09.02 – IEDD – cada unidade gestora do orçamento deverá promover uma análise constante acerca da execução do PAC e, caso perceba que não conseguirá executar parte de seu orçamento, oferecer o recurso à DG para que outras unidades possam fazer execução de outras iniciativas;
- Melhorar a qualidade do planejamento das contratações: para aperfeiçoar a execução orçamentária, é necessário aperfeiçoar o planejamento e execução quanto às contratações.
Unidades gestoras do orçamento
Imediato

Plano de transformação digital

STIC deverá encaminhar formulário aos gestores para colher as sugestões de melhorias a serem desenvolvidas no âmbito do projeto de transformação digital e dar retorno a cada uma das demandas levantadas na ROT
STIC
Abr/22


