Ações desenvolvidas no ano de 2018:
1. Publicação de banner na página inicial do TRF5 onde consta “acesso à informação”
ou alguma outra forma de redirecionamento para seção com conteúdo mínimo de
informações sobre transparência ativa e passiva
O site do TRF5 possui dois caminhos para acesso às informações
sobre transparência. Na aba “Transparência Pública”, é possível acessar a página do
Portal da Transparência, na qual constam informações alusivas à gestão orçamentária e
financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estruturas remuneratórias do Tribunal e
das Seções Judiciárias da 5ª Região. Há, ainda, no lado direito do site, um banner
denominado “Portal da Transparência”, que também confere acesso à página referida.
2. Gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos e não proprietários,
tais como planilhas e texto (CSV, RTF), de modo a facilitar a análise das informações
A maioria das informações é apresentada via arquivos "pdf".
Entretanto, estamos trabalhando no projeto Transparência para diminuir esta limitação.
3. Disponibilização de mecanismos para garantir autenticidade e integridade das
informações disponíveis para acesso
Identificado apenas para certidões. Também atendida para Diário
Eletrônico. Estamos trabalhando essa demanda no projeto Transparência para expansão
para os demais serviços ainda atendidos.
4. Disponibilização na página na internet de respostas a perguntas mais frequentes da
sociedade
No site existe um link com perguntas mais frequentes relativas ao PJE
e estamos trabalhando no projeto Transparência (Res. 215 do CJN) no intuito de
disponibilizar ferramenta que facilite a alimentação e gestão das perguntas mais
frequentes gerais da sociedade.
5. Divulgação do nome e cargo da autoridade do órgão responsável pelo monitoramento
da implementação da Lei de Acesso à Informação
Dados divulgados. Tarefa atribuída à Juíza Auxiliar da Presidência,
Joana Carolina Lins Pereira.

6. Divulgação de endereços, e-mails e telefones das respectivas unidades e horários de
atendimento ao público
Consta no site do TRF5 (Institucional > Lista Telefônica) tabela com
nome das unidades, endereço, local, e-mails e telefone, bem como o horário de
atendimento ao público (9h às 18h).

7. Divulgação de lista dos principais cargos e seus respectivos ocupantes

Consta no site do TRF5 (Institucional>Lista de Diretores) tabela com
lotação, nome do diretor(a), e-mail, localização e telefone.

8. Divulgação de telefones, endereços e e-mails dos ocupantes dos principais cargos

Consta no site do TRF5 (Institucional > Lista de Diretores) tabela com
lotação, nome do diretor(a), e-mail, localização e telefone.

identificação
rotineiramente.

As informações estão completas, são de fácil acesso, não demandando
nem cadastramento prévio do usuário/cidadão e atualizadas

9. Divulgação de listas dos programas, projetos, ações, obras e atividades executados
pelo TRF5 e pelas Seções Judiciárias da 5ª Região, com a respectiva indicação da
unidade responsável pelo desenvolvimento e implementação

No site do TRF5, na aba “Transparência Pública”, tanto em Relatório
de Gestão quanto em Licitações, há informações quanto a obras e atividades executadas
pelo órgão/entidade.
Além disso, foi realizado um levantamento dos programas, projetos,
ações, obras e atividades , em estruturação e em execução, no âmbito da 5ª Região, cujo
resultado foi divulgado no site do TRF5 (Transparência > Iniciativas na 5ª Região).

10. Divulgação das principais metas; indicadores de resultado e impacto, quando
existentes; e principais resultados

As informações relativas às metas estão disponíveis no Observatório
da Estratégia da Justiça Federal, conforme dispõe a Resolução CJF-RES-2016/00400.
Para tanto, está sendo incluído no site do TRF5 (Institucional > Gestão Estratégica >
Metas), tanto o monitoramento das Metas da Justiça Federal da 5ª Região no ano em
curso quanto, clicando-se nos botões à direita "Metas", os resultados dos anos ali
referidos, por meio do direcionamento para o Observatório.

11. Publicações relativas ao orçamento e à execução orçamentária
No âmbito das publicações relativas ao orçamento e à execução
orçamentária, já existem diversas publicações no site do TRF da 5ª Região, relativas à
Resolução nº 102/2009 - CNJ - Gestão Orçamentária e Financeira, Quadros de Pessoal e
Estrutura Remuneratória; Resolução nº 195/2014 – CNJ - Distribuição de orçamento
nos órgãos do Poder Judiciário; Resolução nº 317/2014 - CJF - Limitação de empenho e
movimentação financeira e outras publicações diversas, como Relatórios de Gestão etc.
12. Informações concernentes a procedimentos licitatórios (inclusive dispensas e
inexigibilidades) com dados dos últimos 6 meses

O site apresenta relação de todos os processos licitatórios, com
disponibilização do aviso de abertura, do respectivo edital, sendo atualizado
diariamente. No link "Contratações Diretas", são apresentadas as contratações por
"Inexigibilidade", em forma de planilha onde constam o número processo, a empresa
contratada, o objeto, valor e o fundamento legal. No que se refere às contratações
diretas por dispensa, já foi acionada a Divisão de Material e Patrimônio para que
atualize o link "Contratações Diretas - Histórico", posto que os relatórios mensais ali
constantes se encerraram no mês de novembro/2013.

13. Informações concernentes a contratos com dados dos últimos 6 meses

As informações estão disponíveis hoje, em forma de pesquisa, no site
do TRF5 (Transparência Pública > Consulta de Contratos).

14. Atualização quinzenal, nas respectivas páginas de Transparência Pública, relação de
empresas declaradas suspensas do direito de participar de licitação ou impedidas de
contratar com a Administração Pública Federal

Constam como um dos links da "Transparência Pública" os
"Processos de Aplicação de Penalidades", onde estão relacionadas as empresas punidas,
o tipo de sanção, a fundamentação legal, o local e data da publicação da penalidade e as
respectivas datas de início e fim da sanção. Tais informações são periodicamente
atualizadas, sendo que a última atualização se deu no dia 03.09.2018.

15. Informação sobre Atas de registro de preços próprias ou adesões, com as mesmas
informações exigidas em relação ao contrato

Constam dois links na "Transparência Pública", "Adesões às Atas de
Registro de Preços" e "Ata de Registro de Preços". No primeiro, as informações estão
dispostas em forma de planilha onde são apresentados os órgãos gestores da Ata, as
empresas vencedoras, o objeto, o valor e o número da Nota de Empenho relativa à
respectiva contratação. Com relação às Atas próprias o link leva à tabela que apresenta
o número da ata e sua publicação, permitindo, ainda, acesso ao inteiro teor do edital do
pregão.

16. Atualização, nos respectivos sítios na internet, no portal "Transparência" ou similar,
preferencialmente, no link destinado à divulgação de informações sobre recursos
humanos, em formato de dados abertos, tabela, por níveis e denominação de:
Quantitativo de pessoal contratado por tempo determinado (lista completa de
terceirizados/estagiários)

Consta no Portal da Transparência, no Anexo VI da Resolução n.º
102/2009-CNJ, a relação nominal com todos os terceirizados em atividade nesta Corte,
atualizada até maio/2018, constando, ainda, a empresa contratada, o cargo e a respectiva
lotação.

17. Informação sobre servidores cedidos para outros órgãos da Administração Pública
Direta ou Indireta

Disponibilizada no site do TRF5 (Transparência Pública > Portal da
Transparência);

18. Informação sobre servidores e membros que participam de Conselhos e
assemelhados

Disponibilizada no site do TRF5 (Transparência Pública > Portal da
Transparência);

19. Lista de documentos classificados em cada grau de sigilo (ultrassecreto, secreto,
reservado), contendo: [Código de Indexação de Documento que contém Informação
Classificada (CDIC)]

Os sistemas eletrônicos de documentos já possuem ferramentas que
podem gerar relatórios com listas de documentos conforme o grau de sigilo, que estão
sendo organizadas para a devida divulgação;

20. Pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus serviços para avaliar o
cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados
na Carta de Serviços ao Cidadão
Por meio de pesquisas elaboradas e sistematizadas pelo CJF e
replicadas pelo TRF5.

21. Divulgação de metas e indicadores de desempenho e resultados alcançados
(estatísticas) dos serviços/ agentes / membros

Incluída no site do TRF5 (Institucional > Gestão Estratégica > Metas).
Estão disponíveis ali tanto o monitoramento das Metas da Justiça Federal da 5ª Região
durante o ano de 2018 quanto as Metas e resultados dos anos anteriores.
22. Divulgação de dados e/ou estatísticas da movimentação processual por unidade

No site do TRF5 (Processos > Estatísticas), constam as estatísticas da
movimentação processual da 5ª Região, do 2º grau, do 1º grau, das Varas de JEF e das
Varas Comuns.

23. Possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial: [Existe
indicação precisa no site de funcionamento de um Serviço de Informações ao Cidadão
(SIC) físico?]

Encontra-se em funcionamento o Serviço de Informações ao Cidadão
(SIC).

24. Divulgação da descrição das ações desenvolvidas para a concretização do direito
constitucional de acesso à informação
Disponível no site do TRF5, em Transparência Pública > Ações de
concretização da LAI.

