Nº Processo PROAD: 202003000217065

Coordenadoria de Gestão da Qualidade

Nº 0
ATA DE REUNIÃO
Informações Gerais
Data: 23/04/2020

Horário: 14h30

Local: Aplicativo Zoom

Participantes:
ANA FLÁVIA F. ANTUNES – Coordenadora de Gestão da Qualidade e representante da
Diretoria de Planejamento Estratégico- DPE para o acompanhamento do Ranking da
Transparência (Decreto n° 2566/2019, DJ nº 243/2020 e Portaria nº 01/2020).
NARA MESQUITA NEVES MOURA – representante da Diretora de Recursos Humanos na
Comissão Permanente da Gestão da Informação e Transparência;
PATRÍCIA MAIA DA SILVEIRA – Secretária-Executiva da Diretoria-Geral e Presidente da
Comissão Permanente da Gestão da Informação e Transparência;

Pauta
Reunião com o objetivo de apresentar as necessidades de melhoria do Portal
da Transparência de acordo com a Resolução CNJ n. 215/2016 e Portaria n°
67/2020.
Desenvolvimento da Reunião
•

Ana Flávia informou sobre a necessidade das publicações dos itens 56 ao 74
disponibilizadas no site serem readequadas e republicadas em pdf. e em
formato de planilha, além de inclusão de legendas, nome do servidor, telefone
e e-mail de contato da área responsável pela publicação, conforme informado
no ofício nº 03/2020;

•

Nara informou que alguns itens do anexo III e IV da Resolução nº 102/2009
terão que ser disponibilizadas no início de maio, já que precisa das
informações geradas até o dia 30 de abril;

•

Ana Flávia informou que, como o CNJ não informou em qual data específica
de maio será cobrada essas informações, teremos que trabalhar com a data
Págginá 1 de 3

Avenida Assis Chateaubriand, nº 195, Setor Oeste, Sala 10, Térreo, Goiânia-GO, Fone (62) 3236-5431 sgequalidade@tjgo.jus.br

Assinado digitalmente por: ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES, DIRETOR(A) DE ÁREA; e outros, em 23/04/2020 às 20:24.
Para validar este documento informe o código 306030526448 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202003000217065

Coordenadoria de Gestão da Qualidade

provável de 05 de maio de 2020 e que não é possível esperar melhorias pelo
sistema.
•

Ana Flávia esclareceu que, como o CNJ antecipou quase dois meses com a
solicitação, será necessário que todos preencham a planinha enviada com os
links que comprovam as informações solicitadas por item, e que, a própria
equipe da Gestão da Qualidade inserirá as informações no Sistema SGE
Transparência – Ranking da Transparência 2020, para validação de cada
área competente;

•

Ana Flávia alertou que, como diversas áreas estão pedindo adequações ao
site, a Diretoria de Informática poderá ficar sobrecarregada, precisando assim
que as áreas se dediquem ao máximo para disponibilizar essas informações
até o início do mês de maio;

•

Ana Flávia explicou para Nara que no ano passado não pontuamos nas
informações do item 71 (servidores do TJGO cedidos para outros órgãos), já
que publicamos apenas a listagem dos servidores de outros órgãos que estão
cedidos para o TJGO;

•

Ana Flávia informou que não consta no site informação dos servidores que
estão em regime de teletrabalho;

•

Patrícia sugeriu para que o RH faça a lista dos servidores em regime de
teletrabalho a partir do levantamento dos pedidos pelo assunto específico do
Proad, caso o sistema do RH não tenha ainda essas informações disponíveis;
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Deliberações/Plano de Ação
•

Nara :
1. repassará as informações para a Diretora Wanessa;
2. fará a atualização e ajustes nas planilhas publicadas;
3. enviará para Ana Flávia a planilha preenchida com a indicação dos links
de cada item;

•

Ana Flávia:
1. auxiliará no contato com a informática informando os itens que serão
“linkados” no Portal da Transparência;
2. atualizará o sistema SGE Transparência – Ranking da Transparência 2020
para que a Diretoria de Recurso valide as informações que serão enviadas ao
Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Participantes

Assinatura

Ana Flávia F . Antunes
Nara Mesquita Neves Moura
Patrícia Maia da Silveira

Págginá 3 de 3
Avenida Assis Chateaubriand, nº 195, Setor Oeste, Sala 10, Térreo, Goiânia-GO, Fone (62) 3236-5431 sgequalidade@tjgo.jus.br

Assinado digitalmente por: ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES, DIRETOR(A) DE ÁREA; e outros, em 23/04/2020 às 20:24.
Para validar este documento informe o código 306030526448 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Para validar este documento informe o código 306030526448 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
Nº Processo PROAD: 202003000217065

ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES
DIRETOR(A) DE ÁREA
DIRETORIA DE GESTAO DA QUALIDADE DA SGE
Assinatura CONFIRMADA em 23/04/2020 às 20:24

PATRICIA MAIA DA SILVEIRA
SECRETÁRIA (O) EXECUTIVA (O) DE DIRETORIA DE ÁREA
SECRETARIA EXECUTIVA DA DIRETORIA GERAL
Assinatura CONFIRMADA em 24/04/2020 às 08:45

NARA MESQUITA NEVES MOURA
ASSESSOR(A) AUXILIAR III
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Assinatura CONFIRMADA em 24/04/2020 às 10:15

