ATA DA 2 ª REUNIÃO DE 2020
Comitês Orçamentários de 1º e 2º Graus do TRT da 19ª Região
JOSÉ
MARCELO
VIEIRA DE
ARAÚJO

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Formulário 01

REUNIÃO INICIAL
Data: 09/12/2020

Horário: 10 horas

Local: sala virtual da Presidência
do TRT19 - Cisco Webex

Participantes:
José Marcelo Vieira de Araújo, Desembargador Presidente__________________________________________
João Leite de Arruda Alencar, Desembargador do TRT 19___________________________________________
Nilton Beltrão de Albuquerque Júnior, Juiz Substituto do TRT 19_____________________________________
Frederico Guilherme de Oliveira Gomes, Assessor do Gabinete da Desembargadora Anne Helena Fisher
Inojosa ___________________________________________________________________________________
Mary Lidian de Lima Ferraz, Diretora – Geral ____________________________________________________
Victor Rezende Dórea, Secretário de Gestão Estratégica____________________________________________
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Manoel Messias Feitoza, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação________________________

MARY
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Henrique Cardoso Mesquita Mello, Secretário de Orçamento e Finanças_____________________________
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Lauriston Chaves de Farias Júnior, Presidente da Asstra XIX_________________________________________
Diego Chendes Dias Gomes, servidor da Secretaria de Gestão Estratégica ______________________________
Maurício Augusto Figueiredo, servidor da SETIC _________________________________________________
André Luiz Ferreira Santos, servidor do Gabinete da Desembargadora Anne Helena Fisher Inojosa __________
Arnóbio José Reis de Araújo, Diretor de Secretaria da 7ª Vara do Trabalho de Maceió_____________________
Marcos Antônio Apolônio da Silva, servidor da Diretoria Geral ______________________________________

Objetivo:
- apresentar as novas alterações no PAC 2020, com justificativas;
- apresentar o índice de execução orçamentária das unidades do TRT 19ª Região;
- informar os contratos com redução de gastos em razão do trabalho remoto integral;
- informar sobre as novas demandas decorrentes da Pandemia da COVID-19;
- apresentar a execução orçamentária do exercício de 2020;
- apresentar o PAC 2021.

Discussão da Pauta.
A reunião foi aberta às 10 horas, justificada a ausência do Secretário Geral da Presidência, Raul José da Silva
Júnior, por motivo de saúde em pessoa da família, e a ausência momentânea do Desembargador João Leite de
Arruda Alencar, em razão da participação na sessão de julgamento da Primeira Turma do E. TRT, ingressando
na reunião logo que encerrados seus trabalhos naquela sessão.
Iniciados os trabalhos com apresentação aos presentes dos seus objetivos, quais sejam, apresentar as alterações
realizadas no Plano de Contratações de 2020, tendo em vista que o PAC é elaborado no exercício anterior com
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base nas necessidades identificadas à época, que sofrem variações qualitativas e quantitativas diante de novas
demandas que surgem no exercício da execução orçamentária. Assim, foram trazidas aos participantes as
mudanças promovidas no PAC 2020, por cada centro de custo, e seus motivos, bem como a apresentação de um
gráfico para visualização da distribuição da dotação orçamentária entre os centros de custos, ficando
demonstrado que em 2020 a Secretaria de Administração, a Coordenadoria de Manutenção e Projetos e a
Secretaria de Tecnologia da Informação são as unidades responsáveis por maior parte da execução do
orçamento, razão pela qual foi destacada a importância de dar atenção a estas unidades, com apoio, a fim de
viabilizar a boa execução do orçamento. Em seguida, foi informado o percentual de execução orçamentária das
unidades previstas no PAC 2020 com dados atualizados extraídos do SIGEO. Na seqüência, foi apresentada a
relação dos contratos que, em razão da pandemia e da adoção do trabalho remoto integral, tiveram redução de
gastos, bem como sobre os processos com previsão de novos gastos decorrentes da COVID-19. O Secretário de
Orçamento e Finanças apresentou algumas considerações sobre o planejamento do orçamento de 2021,
sugerindo cautela em razão dos limites de dotação orçamentária estabelecidos pelo CSJT para os tribunais, uma
vez que ainda não foram aprovados por Lei. Durante a apresentação, o Exmo. Desembargador João Leite
sugeriu que fossem realizadas melhorias nos equipamentos de som das salas de audiência, bem como a
instalação de divisórias laterais em acrílico nas mesas das salas de audiência para separar o advogado e a parte
(cliente). O Exmo. Juiz Nilton Beltrão sugeriu, também, a inclusão no PAC 2021 da instalação de um estúdio
devidamente equipado para gravação de aulas ou eventos virtuais no TRT. O Secretário de Tecnologia da
Informação e Comunicação relatou que a compra de câmeras para instalação nas salas de audiência já foi
efetuada, e, quando instaladas, deverão atender a demanda apresentada. Ao término da apresentação, foi
aprovada a atualização do PAC 2020 e o PAC 2021, documentos que deverão ser publicados no sítio eletrônico
do Tribunal, os quais serão novamente atualizados após o fim do exercício e a aprovação do orçamento 2021,
respectivamente. Às 12h33min a reunião foi encerrada pelo Exmo. Desembargador Presidente Marcelo Vieira.
Ata elaborada por:
Isabel Carvalho Lima Pires
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