IN TCU n. 84/2020 - Art. 8º, I, “e”: os programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando
existentes, indicadores de resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e acumulado no exercício.
Programas e Projetos estratégicos 2020
Programa Trabalho Seguro

Unidade Responsável
Comissão do Trabalho Seguro

Programa de combate ao Trabalho
infantil e de Estímulo à Aprendizagem

Comissão de Combate ao Trabalho
Infantil

Gestão por processos (Mapeamento)

Secretaria de Gestão Estratégica

Projeto Garimpo
Programa Mérito de Produtividade
(premiações de 1º e 2º graus)
Projeto Saneamento das Execuções
Encerradas “Execuções extintas x
Execuções Baixadas”
Gestão de Riscos

Plano de Aquisições

Plano de Logística Sustentável - PLS

Corregedoria Regional
Secretaria de Gestão Estratégica
Coordenadoria de Apoio às Execuções
Secretaria de Gestão Estratégica

Diretoria Geral

Comitê Gestor do PLS

Objetivos ou Metas para 2020
Realizar ações para sensibilização,
divulgação e efetiva promoção do
trabalho seguro e prevenção dos
acidentes de trabalho.
Realizar ações para sensibilização,
divulgação e efetivo combate do
trabalho infantil e promoção da
aprendizagem.
Mapear 5 processos de trabalho
prioritários.
Identificar e Liberar valores existentes
em processos arquivados
definitivamente.
Premiar as unidades judiciais com
melhor desempenho no ano de 2019.

Resultados parciais
Todos os eventos planejados foram
realizados.

Todos os eventos planejados foram
realizados.
4 processos mapeados.
R$ 6.011.471,32 liberados até agosto de
2020.
11 Varas do Trabalho e 2 Gabinetes
premiados em 2020.

Reduzir 10% do Estoque de Execuções.

Em apuração

Gerir os Riscos Administrativos da
Instituição.
Prover todos os insumos para o
Regional funcionar em sua plenitude,
com o menor custo possível, bem como
executar de forma eficiente o
orçamento disponibilizado.

Elaboração de plano para gerir os riscos
administrativos em 2021
O Plano de 2020 teve que ser adequado
às necessidades provenientes da
pandemia da Covid19 e, até novembro,
foi executado 60% do orçamento
disponibilizado ao TRT19.
Utilizando o ano de 2015 como
referência, foi alcançado em 2020:
- 40% de redução no consumo de
energia elétrica;
- 38% de redução no consumo de água;
- 69% de redução no consumo de
material de expediente

Diminuir o impacto ambiental do TRT19
no meio ambiente.

