
Form. 

SEI nº
Demandante Descrição da Necessidade Justificativa Abrangência Possui Prazo? OBSERVAÇÔES

Atende 

determinação legal 

ou administrativa (1 

a 3)

Impacto na 

estratégia (notas 

1 a 3)

Relaciona-se com 

processo eleitoral  

(finalisticos e de 

apoio)

Investimento 

Orçamentário ( 3 - 

sem custos, 2 - com 

orçamento já 

reservado, 1 - não 

possui orçamento 

reservado)

Urgência  (3 

a 1)
Total

CRE Criação do Portal do Voluntário

Disponibilização na internet, das infomrações 

relacionadas aos trabalhos voluntários nas 

atividades preparatórias das eleições

Eleitores, 

mesários, 

cartórios

dez/17 3 1 3 3 3 81

23 GADG

Necessidade sistematizar tecnicamente a 

gestão do serviço extraordinário com a 

criação de uma ferramenta eletrônica que 

possibilite a efetivação de uma nova 

rotina, com a integração entre os sistemas 

de gestão de pessoas desta Justiça 

Eleitoral (Frequência Nacional).

A implantação de uma ferramenta eletrônica 

específica possibilitará melhor gerenciamento 

do procedimento de serviço extraordinário.

Todo o Tribunal 

(Zonas e 

Secretaria).

sim. até o 

início das 

Eleições 2018.

Foi concluída a instalação da 

solução do TRE-PA. Não foi 

possível iniciar o uso do sistema 

sem um treinamento. Estamos 

solicitando a colaboração do TRE-

PA, presencial.

2 3 3 2 2 72

36 STI
Necessidade de maior controle na 

movimentação de flash card e MR

Atender orientações do TSE em relação ao 

controle de movimentação de flash card 

contribuindo com a segurança do processo 

eleitoral.

STI - SLG - CLSC não 3 1 3 2 3 54

17 SCPE - CRE Sistema de Ouvidoria.

O sistema atualmente utilizado não recebe 

diretamente as demandas, sendo necessário 

alimentá-lo com as informações recebidas 

através de e-mail ou formulário eletrônico. 

Além disso, atualmente não é possível o 

acompanhamento pelo solicitante e também 

não é possível produzir relatórios que nos 

forneçam as estatísticas de atendimento. 

Assim, há necessidade de eliminar 

a intervenção tanto na alimentação das 

demandas, quanto na produção de relatórios, 

trabalho que tem sido feito manualmente. 

Isso já foi objeto inclusive de 

questionamentos por parte do Controle 

Interno do Tribunal.Para tanto transcrevo, a 

seguir, itens apontados pelo TCU e artigos da 

Resolução n. 215/2015, do Conselho Nacional 

de Justiça, já que a solução deve se adequar a 

essas exigências, algumas até coincidentes:

Servidores, 

eleitores e 

sociedade em 

geral.

SIM.  A 

informação 

prestada ao 

CNJ e ao TCU 

foi a de que as 

adequações 

ocorreriam no 

exercício de 

2017.

Em fase de homologação do 

módulo de ouvidoria do SEI pela 

CRE

3 1 2 3 2 36

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI

PRIORIZAÇÃO DE DEMANDAS POR SOLUÇÕES DE TIC - 2017 /2019



Form. 

SEI nº
Demandante Descrição da Necessidade Justificativa Abrangência Possui Prazo? OBSERVAÇÔES

Atende 

determinação legal 

ou administrativa (1 

a 3)

Impacto na 

estratégia (notas 

1 a 3)

Relaciona-se com 

processo eleitoral  

(finalisticos e de 

apoio)

Investimento 

Orçamentário ( 3 - 

sem custos, 2 - com 

orçamento já 

reservado, 1 - não 

possui orçamento 

reservado)

Urgência  (3 

a 1)
Total

12 GADG

Necessidade de melhorar o sistema DJE 

efetuando sua integração com o SEI e ELO.

Confiabilidade nas informações publicadas e 

menor índice de erros ao fechar as edições, já 

que as matérias serão inseridas no diário de 

forma direta, sem a intervenção manual do 

editor.

Todas as Zonas 

Eleitorais, 

Gabinetes da 

Presidência e da 

Diretoria, 

Secretaria 

Judiciária, 

Corregedoria 

Regional Eleitoral 

e Escola 

Judiciária 

Eleitoral.

não

Em setembro de 2017 foi 

finalizada a integração do DJE 

com o SEI - Finalizado - não entrar 

na priorização

1 3 2 3 2 36

33 STI Sistema de apoio ao NAT

Aprimoramento do sistema para utilização 

pelos técnicos da UMS com informações 

sobre o funcionamento das seções eleitorais 

nos dias das eleições

STI - Cartórios - 

Mesários - 

Eleitores

Até julho/2018

Terá desenvolvimento 

colaborativo na parte mobile - A 

parte Web (gerenciamento) já 

está sendo desenvolvida 

(previsão de entrega ainda em 

2017)

1 2 3 2 3 36

28 COGEP

Sistema em que possa ser extraída 

estatística mensal de atendimentos e 

controle de exames periódicos, gerando 

dados classificados por idade, sexo, 

doenças mais frequentes, por CID, e 

outros. Além disso, que informe a 

quantidade de pessoas atendidas pelo 

serviço médico e odontológico.

Além de um maior controle sob as atividades 

desenvolvidas pela equipe da SASBEN, será 

possível a extração de dados para elaboração 

de informações prestadas ao CNJ.

Todo o Tribunal e 

principalmente a 

SASBEN

Sim. 

31/12/2017, 

pois há dados 

que devem ser 

informados ao 

CNJ no 

começo do 

ano.

11/10/2017 - Reunião COGEP: 

Pode ser atendido com uma 

planilha eletrônica - pegar a 

resolução do cnj 207/2015 para 

saber os dados que precisam ser 

informados - O CNJ possui um 

aplicativo dentro do cnj 

coorporativo onde os dados 

devem ser informados - a planilha 

com o formato dos dados não 

está disponível no cnj, somente 

na época da alimentação 

(fev/março). Impacta no selo 

justiça em números.

3 2 1 2 3 36

32 ASPLAN

Sistema de Gestão do Planejamento 

Operacional das Eleições (Logística das 

Eleições)

Institucionalizar e padronizar a logística das 

eleições, criando um banco de dados por zona 

eleitoral, a fim de facilitar o planejamento, a 

gestão e o compartilhamento do 

conhecimento. Principalmente no tocante à 

operacionalização do Pleito e considerando a 

rotatividade dos servidores no âmbito do 

Cartório Eleitoral.

Servidores da 

Secretária e do 

Cartório Eleitoral.

Não

Avaliar se a solução AELIS do TRE-

PA atende a demanda. Gestão do 

conhecimento.

1 3 3 2 2 36

PRESI
Desenvolvimento de solução para 2ª via 

digital do Título
Disponbilizar serviços on line ao cidadão Nacional

Desenvolvimento colaborativo - 

TRE-AC e TRE-PA
1 3 3 2 2 36



Form. 

SEI nº
Demandante Descrição da Necessidade Justificativa Abrangência Possui Prazo? OBSERVAÇÔES

Atende 

determinação legal 

ou administrativa (1 

a 3)

Impacto na 

estratégia (notas 

1 a 3)

Relaciona-se com 

processo eleitoral  

(finalisticos e de 

apoio)

Investimento 

Orçamentário ( 3 - 

sem custos, 2 - com 

orçamento já 

reservado, 1 - não 

possui orçamento 

reservado)

Urgência  (3 

a 1)
Total

30 ASPLAN

Sistema de gerenciamento da Estratégia, 

partindo da ideia constante do modelo 

desenvolvida pela ASPLAN (planilha 

excell).

1. Acompanhar a execução da estratégia 

diretamente no sistema, de modo que as 

unidades possam, simultaneamente, incluir as 

informações diretamente no sistema;

2. Acompanhar o percentual de cumprimento 

dos objetivos, indicadores, metas e iniciativas 

estratégicas por meio de relatórios e gráficos, 

a exemplo do que é feito com o sistema 

estatística do TRE-RO e implementado por 

este TRE;

3. Permitir que a alta gestão tenha acesso a 

relatórios gerenciais a partir das informações 

constantes no sistema;

4. Permitir a gestão orçamentária 

relacionadas ao projetos estratégicos, quando 

houver impacto no orçamento;

5. Garantir os registros e a confiabilidade de 

todas as informações, a fim de subsidiar os 

próximos ciclos estratégicos e a auditoria de 

gestão.

Servidores da 

Secretaria e dos 

Cartórios;

Magistrados, 

Presidente e 

Membros da 

Corte.

Se possível 

ainda no 

exercício em 

curso (2017)

Já houve a tentativa de utilizar 

sistema de outro Tribunal (SIM)  e 

aquisição do GPWEB. Trata-se 

agora de desenvolvimento de 

solução própria. Sugestão da STI 

na reunião de priorização 

09/10/17: reunir três ter´s que 

queiram desenvolver 

colaborativamente uma nova 

solução. (RO e AM) - Reservado 

na PO 2018 R$ 50.000,00

1 3 2 2 2 24

25 GASAO

Sistema informatizado que possibilite a 

gestão da execução do orçamento do 

TRE, em substituição à planilha que hoje é 

usada pelas unidades que participam do 

processo (SPEO, COFIN, SAO, DG PRESI)  ---- 

------ Sistema para acompanhamento da 

execução dos orçamentos do TRE.Adiante 

que é de concepção simples: anualmente, 

lançam-se os dados do Orçamento. 

Posteriormente, registram-se os dados da 

execução: acréscimo ou redução; notas de 

empenho emitidas; reservas 

orçamentárias para atender a despesas.

Fora isso, apenas relatórios (valor 

aprovado, executado etc).

 O sistema deve possibilitar a obtenção de 

informações atualizadas sobre a gestão do 

orçamento, de maneira que se possa tomar 

decisões a tempo em relação à sua execução.   

-----Atualmente, o controle é feito por meio 

de planilha excel, elaborada pelo SAO.

SAO, DG, PRESI, 

COFIN e todas as 

unidades 

gestoras de 

contratos no TRE.

Não há prazo 

para se 

cumprir, uma 

vez que a 

gestão está 

sendo 

realizada 

mediante 

planilha que 

funciona bem. 

O problema de 

se gerenciar 

por meio de 

planilha é de 

que a 

confiabilidade 

das 

informações 

da mesma 

exige vários 

controles que 

demandam 

Esse sistema tem sido pedido ha 

vários anos e até hoje não foi 

atendido.

1 3 2 2 2 24



Form. 

SEI nº
Demandante Descrição da Necessidade Justificativa Abrangência Possui Prazo? OBSERVAÇÔES

Atende 

determinação legal 

ou administrativa (1 

a 3)

Impacto na 

estratégia (notas 

1 a 3)

Relaciona-se com 

processo eleitoral  

(finalisticos e de 

apoio)

Investimento 

Orçamentário ( 3 - 

sem custos, 2 - com 

orçamento já 

reservado, 1 - não 

possui orçamento 

reservado)

Urgência  (3 

a 1)
Total

14 COGEP

Comunicação do módulo frequência 

nacional com o módulo folha de 

pagamento.

Maior rapidez nos cálculos de serviço 

extraordinário, menor intervenção humana o 

que diminui a chance de erro nos 

pagamentos, registros das informações no 

módulo de folha de pagamento, o que gera 

maior segurança na manutenção e 

recuperação das informações.

Diretamente 

serão 

beneficiadas as 

SECARF e a 

SEPAG. Contudo, 

é possível que 

todos os 

servidores sejam 

atingidos com 

essa melhoria.

Entendemos 

que o prazo 

razoável para a 

implantação é 

19/12/207. 

Assim será 

possível 

preparar-se 

para a 

utilização da 

ferramenta no 

período 

eleitoral de 

2018.

Suporte e desenvolvimento em 

banco de dados
2 1 2 3 2 24

ASCOM Reestruturar a Página da Intranet
Melhoria da página da Intranet de acordo com 

o modelo estabelecido pelo TSE
servidores jul/19

Segundo a ASCOM:  O TSE após a 

conclusão da nova página da 

Internet da JE estará 

disponibilizando um modelo de 

página da Intranet para os 

regionais. O pedido em questão é 

para a adesão da Intranet modelo 

que o TSE irá liberar.

1 3 1 3 2 18

STI
Sistema de acompanhamento de Locais de 

Transmissão de Resultado

Melhorar a logísitca de transmissão de 

resultados.

STI / Cartórios / 

Postos / 

Sociedade

Recomendável

: Antes da 

Eleição 2018

Sistema AELIS do TRE-PA 1 2 3 3 1 18

24 GASAO
Melhoria com alteração e criação de 

módulos no sistema de Diárias Ícaro

O processo de deslocamento, que envolve o 

pagamento de diárias, está sendo mapeado 

pela comissão de mapeamento e estão sendo 

detectadas necessidades de alterações no 

sistema com o objetivo de atender 

necessidades de gestão ou que visem 

melhoria no processo.

Serão 

beneficiados 

todos as 

unidades que 

participam do 

processo de 

deslocamento 

(SECON, DG, SAO, 

PRESI, SETRAN, 

SEDES) e os 

beneficiários de 

diárias

Sim.O ideal é 

que as 

alterações no 

sistema, tão 

logo sejam 

aprovadas, 

sejam 

realizadas até 

o final do 

exercício de 

2017 para que 

os frutos de 

sua 

implementaçã

o sejam 

colhidos antes 

das próximas 

eleições.

Após o mapeamento do processo 

de deslocamento de servidor, a 

Comissão apontou várias 

sugestões de evolução e melhoria 

do sistema.

2 1 2 3 1 12



Form. 

SEI nº
Demandante Descrição da Necessidade Justificativa Abrangência Possui Prazo? OBSERVAÇÔES

Atende 

determinação legal 

ou administrativa (1 

a 3)

Impacto na 

estratégia (notas 

1 a 3)

Relaciona-se com 

processo eleitoral  

(finalisticos e de 

apoio)

Investimento 

Orçamentário ( 3 - 

sem custos, 2 - com 

orçamento já 

reservado, 1 - não 

possui orçamento 

reservado)

Urgência  (3 

a 1)
Total

34 STI
Implantação da central de serviços de 1º 

e 2º níveis.

Implantar sistema compatível com ITIL em 

substituição ao atual sistema de chamados.

STI e suas 

unidades, 

magistrados, 

servidores da 

secretaria e 

cartórios, 

comissão de 

segurança da 

informação, 

equipe de 

tratamento de 

incidentes de 

rede - ETIR.

SIM. Até 

dez/2018
3 2 1 1 2 12

29 COGEP
Solução alternativa aos relógios de ponto 

biométrico.

Os relógios atuais foram adquiridos em sua 

maioria no ano de 2014. De lá para cá foi 

possível constatar que a qualidade do 

equipamento não era a que se esperava. 

Muito relógios apresentaram problemas 

nesse período, gerando demanda de serviço 

tanto para SECAF quanto para a STI. Isso sem 

falar dos transtornos para as unidades que 

necessitam da ferramenta.

Além disso, o custo do equipamento não é 

barato, cada relógio custa mais de R$ 

2.000,00.

Acreditamos que haja solução mais barata e 

prática para a Administração, que é a 

utilização de leitores biométricos instalados 

em máquinas por todo o Tribunal.

Todo o Tribunal

Até 

31/12/2016 

para que o 

sistema esteja 

robusto e 

completament

e funcional no 

ano de 2018 e 

a cultura de 

sua utilização 

já absorvida 

pelos 

servidores.

Desenvolver uma solução para 

atender as demandas 29, 38, 45 e 

44 - Intenção de realizar o 

desenvolvimento colaborativo 

com o TRE-RO

3 1 1 2 2 12

STI Segmentação  da Rede de computadores

Configuração de equipamentos e 

mapeamento da rede de dados da sede do 

Tribunal

servidores não definido
Está diretamente relacionada à  

Certificação da Rede
1 1 2 3 2 12



Form. 

SEI nº
Demandante Descrição da Necessidade Justificativa Abrangência Possui Prazo? OBSERVAÇÔES

Atende 

determinação legal 

ou administrativa (1 

a 3)

Impacto na 

estratégia (notas 

1 a 3)

Relaciona-se com 

processo eleitoral  

(finalisticos e de 

apoio)

Investimento 

Orçamentário ( 3 - 

sem custos, 2 - com 

orçamento já 

reservado, 1 - não 

possui orçamento 

reservado)

Urgência  (3 

a 1)
Total

18 SCPE - CRE

Adoção de mecanismos de aferição da 

satisfação dos cidadãos-

usuários pela Justiça Eleitoral no Estado do 

Acre.

Por meio do Ofício-Circular nº 56 GAB-SPR, de 

30 de março de 2017 (evento 0135941), o 

Presidente do TSE solicitou à Presidência 

deste Regional a adoção de mecanismos de 

aferição da satisfação dos cidadãos-usuários 

com os serviços prestados pela Justiça 

Eleitoral, em atenção às recomendações do 

Conselho Nacional de Justiça. Cada TRE deve 

adotar, por meio de sua Ouvidoria, o 

mecanismo mais conveniente e oportuno à 

Administração para aferição da satisfação dos 

usuários com os serviços prestados e as 

informações disponibilizadas, tanto em seu 

edifício Sede, como nos cartórios eleitorais e 

sítio na internet. A avaliação deve considerar: 

a cortesia do atendente, a orientação 

prestada e o prazo de atendimento, conforme 

a especificidade de cada serviço submetido à 

avaliação. O envio dos resultados alcançados 

deve ser feito para o e-mail da Ouvidoria do 

TSE, trimestralmente e, até o décimo dia útil 

de janeiro do ano subsequente, a compilação 

anual do exercício anterior.

A meta definida 

pelo CNJ atinge 

toda a Justiça 

Eleitoral, sendo 

setor responsável 

a Ouvidoria. 

Além disso, a 

adoção de 

mecanismo de 

aferição da 

satisfação 

beneficiará 

os cidadãos-

usuários e a 

sociedade em 

geral.

Exercício de 

2017 

(imediato), 

tendo em vista 

a meta 

Específica do 

CNJ. 

(Maio/2018)

 A Ouvidoria do TSE esclareceu, 

através de e-mail (evento 

0138564), que realiza a pesquisa 

nos atendimentos telefônicos, 

presencialmente e naqueles 

realizados via sistema. Ainda, que 

pretende solicitar a 

disponibilização de urnas 

eletrônicas no Plenário, Biblioteca 

e Protocolos do TSE.  A intenção é 

avaliar os serviços na sede física 

do TSE e o acesso à informação 

no site (com avaliação por meio 

de pop-up no site do TSE). Por 

fim, justificamos a demanda em 

razão de recomendação da 

Comissão de Combate ao 

Desperdício que, recentemente, 

solicitou a adoção de medidas 

visando evitar o desperdício na 

utilização do papel, promovendo, 

assim, a educação ambiental. 

Além de evitar a utilização de 

papel, também buscamos 

diminuir a possibilidade de erros 

decorrentes da alimentação 

manual de planilhas para 

contabilização dos resultados.

3 1 1 3 1 9

42 EJE

Sistemas de Eventos -Inscrição e 

acompanhamento de eventos 

promovidos pela EJE.

Sistema de eventos a fim de proporcionar 

agilidade e maior acompanhamento dos 

eventos promovidos pela EJE de modo rápido 

e de transparência.

servidores do TRE NÃO

a parte desktop (gerencia) já está 

instalada. A parte Web está 

instalada em ambiente de 

homologação, não sendo possível 

homologar por não conhecer da 

alimentação do sistema. 

Necessita treinamento junto ao 

TSE.

1 2 2 2 1 8



Form. 

SEI nº
Demandante Descrição da Necessidade Justificativa Abrangência Possui Prazo? OBSERVAÇÔES

Atende 

determinação legal 

ou administrativa (1 

a 3)

Impacto na 

estratégia (notas 

1 a 3)

Relaciona-se com 

processo eleitoral  

(finalisticos e de 

apoio)

Investimento 

Orçamentário ( 3 - 

sem custos, 2 - com 

orçamento já 

reservado, 1 - não 

possui orçamento 

reservado)

Urgência  (3 

a 1)
Total

48 SJIP / SEJUD

Disponibilizar, no site do TRE/AC (internet 

e intranet), a mesma ferramenta de 

consulta à jurisprudência por assunto 

existente no site do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE). Adstrita a diferença no teor 

da jurisprudência, pois o consulente 

encontraria, em nosso site, somente a 

jurisprudência do TRE/AC. 

Indubitavelmente o pesquisador da 

jurisprudência fará uma pesquisa mais 

célere e acima de tudo eficaz, uma vez que 

encontra imediatamente o assunto que 

está procurando pois o assunto 

pesquisado se encontra catalogado em 

abas de forma clara e suscinta.

Agilidade no atesto das faturas, as quais, 

chegam pelo correio em versão impressa, 

totalizando ao mês mais de 300 laudas, o que 

torna trabalhosa a conferência, mesmo por 

amostragem. Com o tratamento eletrônico 

das faturas seria possível conferí-las 

integralmente e de forma mais rápída.

A "jurisprudência 

por assunto" 

contribui para 

que o público 

externo (partidos 

políticos, pré-

candidatos e 

advogados) 

conheça o 

posicionamento, 

mais moderno, 

do Tribunal e, 

dessa forma, 

possa, 

eventualmente, 

utilizar a 

jurisprudência do 

TRE/AC como 

subsídio na 

elaboração de 

peça processual.

NÃO 1 2 2 1 2 8

44 COSEG

Permitir que o pessoal terceirizado da 

recepção/vigilância possam fazer um 

controle automatizado, fidedigno, ágil e 

seguro do fluxo de acesso de pessoas às 

dependências da Secretaria do tribunal.

Não dispomos de uma ferramenta de TI mais 

adequada para realização dos registros. Hoje 

utilizamos uma planilha Excel.

Públicos interno 

e externo.

Não. mas cabe 

registrar que a 

demanda ja 

vem de algum 

tempo.

2 1 2 1 2 8

15 COGEP

Implantação de nova área para servidores 

na intranet (servidor on-line), que tenha 

comunicação com o Frequência Nacional, 

além das funcionalidades já disponíveis.

Haverá uma melhoria nos serviços prestados 

aos servidores. Questões rotineiras como: 

consulta à folha de ponto com cálculo correto 

(o que hoje não é possível), 

homologação/autorização de horas para 

compensação dentro do mês (que não 

caracterizam serviço extraordinário), 

acompanhamento da chefia de dados e 

informações sobre seus subordinados (férias, 

licenças, etc). Enfim, trata-se de uma 

atualização/correção aos serviço atualmente 

prestados com a possibilidade de sua 

ampliação.

Todos os 

servidores do 

Tribunal e 

principalmente a 

área de Gestão 

de Pessoas

Não há um 

prazo para a 

implantação. 

Mas, cremos 

que deve ser 

realizado até a 

o final do ano 

para que a 

interface 

possa estar 

sendo usada 

com 

desenvoltura 

na eleição de 

2018.

Foi iniciada a instalação do 

módulo on line do TSE (53 scripts 

de instalação, paramos no 10º)

1 1 1 3 2 6



Form. 

SEI nº
Demandante Descrição da Necessidade Justificativa Abrangência Possui Prazo? OBSERVAÇÔES

Atende 

determinação legal 

ou administrativa (1 

a 3)

Impacto na 

estratégia (notas 

1 a 3)

Relaciona-se com 

processo eleitoral  

(finalisticos e de 

apoio)

Investimento 

Orçamentário ( 3 - 

sem custos, 2 - com 

orçamento já 

reservado, 1 - não 

possui orçamento 

reservado)

Urgência  (3 

a 1)
Total

16 COGEP

Um módulo do SGRH/Software para 

controlar todos os aspectos da vida 

funcional dos magistrados do Tribunal.

O controle da vida funcional dos magistrados 

é precariamente realizada através de planilhas 

do excel. Assim, informações de extrema 

importância como biênios, documentação, 

portarias, designações para cargos, 

substituições, antiguidade, composição da 

Corte, etc., possuem controle realizado ao 

alvitre de quem está ocupando o cargo de 

COGEP. Além disso a chance de haver quebra 

de continuidade na alimentação dos dados é 

muito grande. 

Esta 

necessidade 

existe há 

muitos anos. 

Na verdade, 

entendo que 

se trata de 

uma falta 

muito grande 

do TSE não ter 

desenvolvido 

um módulo de 

caráter 

nacional para 

cuidado do 

tema. Sugiro 

que seja 

realizado até o 

final de 2017

Pegar do TRE-RO ou CE 1 1 1 3 2 6

20 COGEP
Sistema de Pontos Biométrico e 

Frequência para estagiários

Atualmente o controle de frequência dos 

estagiários é feito de forma muito 

rudimentar. Contabilizamos horas e ausências 

manualmente. A quantidade de estagiário 

cresceu demandando um tempo maior para 

execução e temos que fazer o trabalho 

mensalmente. 

Todo o Tribunal e 

principalmente a 

SEDES que 

poderá gerar 

relatórios e 

agilizar em 

poucas horas 

uma atividade 

que demanda 

bastante tempo 

no final de cada 

mês.

Não

Sugestão da SSC:Estudar 

viabilidade de desenvolvimento 

colaborativo com TRE-RO

1 1 1 2 2 4

41 EJE

Certificados de mesários - Viabilizar 

emissão dos certificados dos cursos pela 

internet;

Permitir que o mesário através de acesso 

próprio imprima seu certificado on line, 

evitando que se vá ao Cartório para pegar a 

certidão de comparecimento e após venha até 

a EJE para emissão de certificado.

Cartórios 

Eleitorais, EJE e 

mesários. 

não - até 

eleições de 

2018

Já está pronta, uma solução 

desenvolvida, pronta para 

implantação - resta apenas 

alinhar com a CRE a atualização 

da base de dados do ELO para a 

importação dos dados e em 

seguida disponibilizar na internet.

1 1 3 1 1 3



Form. 

SEI nº
Demandante Descrição da Necessidade Justificativa Abrangência Possui Prazo? OBSERVAÇÔES

Atende 

determinação legal 

ou administrativa (1 

a 3)

Impacto na 

estratégia (notas 

1 a 3)

Relaciona-se com 

processo eleitoral  

(finalisticos e de 

apoio)

Investimento 

Orçamentário ( 3 - 

sem custos, 2 - com 

orçamento já 

reservado, 1 - não 

possui orçamento 

reservado)

Urgência  (3 

a 1)
Total

46 COSEG

Necessidade de exportar faturas 

telefônicas para excel ou programa 

similar, a fim de gerar relatórios de 

consumo de valores e de minutos 

conversados e tarifados, bem como 

conferir os preços praticados e separar as 

faturas para atesto.

Agilidade no atesto das faturas, as quais, 

chegam pelo correio em versão impressa, 

totalizando ao mês mais de 300 laudas, o que 

torna trabalhosa a conferência, mesmo por 

amostragem. Com o tratamento eletrônico 

das faturas seria possível conferí-las 

integralmente e de forma mais rápída.

SEADE NÃO

A demanda foi registrada antes 

de 2015, na época havia sido 

solicitada a instalação de sistema 

do TRE-SP. Após a instalação e 

treinamento não foi utilizado

1 1 1 3 1 3

37 STI

Módulo de verificação automática de 

data e hora nas urnas preparadas para a 

eleição

Garantir que as urnas foram carregadas 

devidamente (através da verificação dos 

dados da urna através da leitura de qrcode 

por smartphones)

Cartórios 

Eleitorais
não

Após tentativas de utilização do 

sistema Qruel sem sucesso 

decidiu-se pelo desenvolvimento 

de uma solução própria

1 1 3 1 1 3

21 COGEP

Geração de Sistema de Notificação de 

Aquisição e Perda de Adicional de 

Qualificação de Treinamento:

Os servidores do TRE perdem percentuais de 

adicional de qualificação treinamento a que 

fazem jus e não ficam sabendo. O sistema 

SGRH não disponibiliza informação atualizada.

Todos os 

servidores do 

Tribunal.

Não
1º - analisar se esta solução já  

está prevista no servidor on line
1 1 1 3 1 3

22 COGEP

Sistema de geração de relatório de 

informações orçamentárias para para o 

TSE

Periodicamente (mensalmente), prestamos 

informações à área de orçamento e finanças 

do TSE. Trata-se de um grande quantitativos 

de planilhas que se comunicam entre si e 

precisam ser alimentadas por todas as 

unidades. Se tivéssemos um sistema de 

geração de relatórios que prestassem as 

informações seria de grande valia, pois muitas 

vezes o prazo é muito curto para responder 

ao Superior e as unidade precisam parar tudo 

o que estão fazendo para realizar o 

levantamento de dados necessários para 

alimentar as informações de maneira correta. 

Ainda assim, é muito comum as planilhas 

retornarem com a necessidade realizar 

correções ou esclarecer dados.

A COGEP como 

um todo.
Não

Conversar com a COGEP para 

enteder a solicitação. Trata-se das 

planilhas de controle do TSE ? 

(SIGEPRO?)

1 1 1 3 1 3



Form. 

SEI nº
Demandante Descrição da Necessidade Justificativa Abrangência Possui Prazo? OBSERVAÇÔES

Atende 

determinação legal 

ou administrativa (1 

a 3)

Impacto na 

estratégia (notas 

1 a 3)

Relaciona-se com 

processo eleitoral  

(finalisticos e de 

apoio)

Investimento 

Orçamentário ( 3 - 

sem custos, 2 - com 

orçamento já 

reservado, 1 - não 

possui orçamento 

reservado)

Urgência  (3 

a 1)
Total

38
Comitê Priorização 

do Primeiro Grau 

Coleta biométrica da presença de 

trabalhadores da Justiça Eleitoral no Acre

Registrar a permanência de trabalhadores 

como: estagiários, terceirizados da limpeza 

(permanentes) e manutenção (temporários) 

na Sede, Cartórios e PAEs. Registrar a 

permanência temporária dos requisitados 

(durante o período eleitoral) ou convocados e 

nomeados, como: Auxiliares de Juiz, 

motoristas e etc.

Todas as 

unidades do 

Tribunal serão 

afetadas. trará 

maior segurança 

jurídica aos 

pagamentos de 

pessoal. Dará as 

unidades de 

controle e gestão 

de pessoas, além 

dos cartórios, a 

fundamentação 

necessária, ao 

pagamento de 

horas extras, a 

emissão de 

certidões de 

comparecimento 

e prestação de 

serviços.

Sim. Os Órgãos 

(CNJ, TSE) 

estão 

legislando 

para que os 

Tribunais se 

adequem 

desde o ano 

de 2008.

Sugestão da SSC: Desenvolver 

uma solução para atender as 

demandas 29, 38, 45 e 44 - 

Intenção de realizar o 

desenvolvimento colaborativo 

com o TRE-RO.  Reunião de 

09/10: o entendimento é de que 

não podemos fazer o controle do 

ponto dos terceirizados. Para 

estagiários o relatório de 

acompanhamento e a folha de 

ponto mensal. Para os 

requisitados (auxiliar de juiz....) 

não há necessidade do controle 

da frequência.

1 1 2 1 1 2


