
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N° 795/2014 - PRES

Dispoe sobre as Metodologias de Gestao de

Processos de Trabalho e de Certificagao de

Qualidade no ambito do Tribunal Regional

[leitoral de Goias.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DIE GOTAS,

no uso das atribuigées que lhe confere o artigo 17, inciso XXXTX, do Regimento

Interno deste Tribunal (Resolucéo TRE./GOn. 173, de 11 de maio de 2011) e,

CONSIDERANDO0 estabelecimento de metas pelo Conselho Nacional de

Justica relacionadas 4 gestao de processesde trabalho;

CONSIDERANDOa portaria n° 150, de 3 de julho de 2012, do Tribunal de

Contas da Unido, que pressupde a observancia de métodosde gestio de processos de

trabalhopelas organizacéespotele fiscalizadas;

CONSIDERANDOque 0 Tribunal Superior Eleitoral j4 adota metodologia de

gestdo de processos;

CONSIDERANDO a Portaria n° 584, de 23 de novembro de 2011, que

institui o Programa de Qualidade da Justica Eleitoral, no Ambito da Justica Eleitoral,

RESOLVE:

DAS DISPOSICGES PRELIMINARES

Art. 1° Ficam instituidas as Metodologias de Gestio de Processos de Trabalho e de
Certificagao de Qualidade no ambito do Tribunal Regional Eleitoral de Golds.
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(Hl. 2 da Portaria PRES n. 795/2014)

Art. 2° Para os cfeitos desta Portaria, considera-se:

T- Processo de Trabalho: conjunto de atividades que se inter-relacionam, visando 4
produgao de um determinadoresultado;

UH — Gestao da Qualidade: é umaorientacao gerencial das organizacées, tendo como
foco o cliente/cidadao, os processos de trabalho em toda a organizacgao, as decisécs
baseadas em fatos e dados e a busca constante da solucdo de problemas e da
diminuigao de erros;

TH -- Metodologia de Gestio de Processos e Qualidade: conjunto de acdes
sistematicas baseadas emfatos ¢ dados que objetiva o aprimoramento dos processos
de trabalho¢ a viabilizacao dos objetivos estratégicos que os norteiam;

IV — Projeto de melhoria de processo: acao que objetiva o aptimoramento de
processo de trabalho por meio da exccugio de um projeto, observando-se a
Metodologia de Gestao de Processos.

Paragrafo Gnico. Os projetos de melhoria de processo¢ decertificacho da qualidade
rambémpoderao ser denominados projetos de processo.

Art. 3° As Metodologias de Gestio de Processos ¢ de Certificacio de Qualidade do
TRE/GO compreendera&o as seguintes fases, inter-relacionadas:

1 — Pase de planejamento operaciona;

Tl — Base de execugao dos projetos de processos;
Il — Vase de gestao da rotina de trabalho;
IV — Fase de certificagéo de qualidade dos processos de trabalho.

DA FASE DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

Art. 4° ©objetivo desta fase é priorizar projetos de melhoria de processos e envolve
as seguintes ctapas:

1 Desdobramentoda estratégia para processos: visa 4 identificacio de propostas de
projctos de melhoria de processos oriundas da andlise dos indicadores estratégicos
frente aos principais processos de trabalho do Tribunal;
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II — Prospecgaéo de oportunidades de melhorias ¢ inovagao: visa a identificacdo de
propostas de projetos de melhoria de processos a partir de demandas das Unidades
do Tribunal:

ILE ~ Prionizagao dos projetos de processos: visa a aprova¢ao ¢ priorizacdo pela
Presidéncia, com base em parecer da Assessoria de Planejamento, Estratégia e
Gestao - ASPEG da Diretoria-Geral, de propostas de projetos de processos
identificadas nos termos do disposto nos incisos anteriores deste artigo.

§ 1° As etapas a que se referem osincisos | e II deste artigo ocorrerao cm periodos
especificos do ano, a critério da Administracao ¢ sob coordenacao da ASPEG, com
divulgagio prévia as unidades do Tribunal.

§ 2° Nocaso de contingéncias que inviabilizem a efetivagao das etapas estabelecidas
nos incisos 1 ou IL deste artigo, a identificacio das propostas de projetos de
processos sera definida pela Presidéncia, observados os critérios de oportunidade e
conveniéncia.

Art. 5° A ASPEGobservara os seguintes critérios na elaboragio do parecer que
embasara a aprovacao ¢ a priorizacto de propostas de projetos de melhoria de
processos pela Presidéncia:

I — Impacto na rotina dos processos de trabalho do Tribunal;
Tl — Abrangéncia;
IE -- Economicidade;
IV — Contribuicao para metaestra tégica;
V— Utilidade;

VI ~ Determinacao legal.

Art. 6° Cabera a Presidéncia do Ttibunal definir quem sera o gestor e o dono do
Processo, assim como nomear comissao para cada projeto de melhoria de processo a
ser executado,

§ IP © gestor do processo consiste no dirigente do Tribunal — Secretario,
Coordenador, Assessor ou Chefe de Segdo ~ que responda por grande parte do
escopo de um determinado processode trabalho.

§ 2° © dono do pracesso é 0 responsavel por todo ociclo do processo e por seus
resultados.
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§ 3° A comissao a que se refere o caput deste artigo tera como objetivo apoiar o
gerente do projeto de melhoria de processo, observado o disposto nos arts. 8° e 10
desta portaria.

Art. 7° Os projetos de processo aprovados ¢ ptiorizados pela Presidéncia comporio
0 portfolio de projetos do Tribunal,

DA FASE DE EXECUCAO

Art. 8° A fase de execucio tem como objetivo o desenvolvimento dos projetos de
processo aprovados ¢ priorizadospela Presidéncia ¢ envolve as seguintes etapas:

T — Construcaioda visio de futuro: visa a definicio dos ganhos e melhorias a serem
alcancados com 0projeto de processos;

TI — Bntendimento ¢ mapeamento da situacio atual: visa ao detalhamento do
funcionamento doprocessode trabalho, por mcio da elaboragao de fluxograma;

IH] — Analise do processo e dos resultados esperados: visa ao refinamento das
melhorias propostas, a busca de outras iniciativas que propotcionem os ganhos
pretendidos, a definigao de metas pata esses ganhos ¢ a realizagio do Seminario de
Validagao ¢ Priorizacao das Melhorias Propostas;

IV — Redesenho do processo e claboracio do plano de implementacao: visa ao
detalhamento do processo nos novos moldes ¢ ao preenchimento de documento
denominado plano de implementacio, que desdobra as melhorias validadas e

 

priotizadas em agdes que viabilizem o aprimoramento do processo;

V — Implementacao de melhorias c realizacao de operagao assistida: visa A execucao
de todas as ag6es previstas no plano de implementacao e ao conseqtientc
monitoramento do processo por um periodo de até trés meses.

Paragrafo unico. As ctapas a que se referem os incisos deste artigo serao realizadas
sob a coordenagio do gerente do projeto ¢ contarao com a patticipagao de
setvidores designados pela Presidéncia para comport a comissio a que se refere o art.
6° desta portaria.
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DA FASE DE GESTAO DA ROTINA DE TRABALHO

Art. 9° A fase de gestao da rotina tem como objetivo a corregao de desvios no
desempenho do processo de trabalho por meio de seu monitoramento continuo c
envolveas seguintes etapas:§

1 — Monitoramento de performance, risco e conformidade: visa a andlise de
ocorréncias que ensejam o aprimoramento dos processos de trabalho, 4 definicao de
methorias € ao seu desdobramento em agdes que viabilizem o aprimoramento do
processo;

IT — Implementagao do plano de agao e padronizacdo: visa & execuchio das acdes
previstas no plano de agao ¢ 4 definicio ou revisio de indicadores para o processo de
trabalho.

§ 2 As etapas previstas nos incisos deste artigo serao desempenhadas pelos
servidores que executamatividades dos processos de trabalho, sob a coordenacao do
Lider do processo.

§ 2° ©Lider do processo € 0 servidor responsavel pela conducaode reunides e pela
documentacio de informagées relacionadas 4 etapa de que trata o inciso I deste
artigo.

§ 3° © Lider do processo sera designado por Secretatio, Assessor, Coordenador ou
Chete de Segao, observada a abrangéncia do processode trabalhoa set aprimorado.

DA FASE DE CERTIFICACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

Art. 10 A fase de certificagio, de carater nao-obrigatério, tem como objetivo a
certificagao dos processos de trabalho aprovados ¢ priotizados pela Presidéncia,
conforme Manual de Certificacao de Qualidade ¢ envolve as seguintes etapas:

1 — Diagnosticar a situagdo atual do ptocesso a ser certificado: visa a verificacéo da
situagao atual do projeto do processo, conforme a metodologia de gestao de
processos adotada no Regional;
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Uf ~ Definicao do escopo e preparacio da documentagao: visa garantir que © projeto
de certificagao inclua todo o trabalho exigido, ¢ somente o trabalho exigido, para
completar 6 projeto com sucesso ¢ a adequacdo da documentacdo conforme notma
de referéncia ¢ a inclusio do processo no Manual da Qualidade, conforme norma de
referéncia adotada pelo TRE/GO.

Il — Capacitacao: visa a capacitagao dos servidores envolvidos no processo a ser
certificado em torno da norma de referéncia;

— Auditorias: visa 4 verificagao da conformidade dos processos dentro dosistema
de gestao da qualidade com as disposi¢des planejadas e estabelecidas, por meio de
auditoria interna e a realizagao de um exame sistematico e independente por uma
certificadora, para determinarse as atividades ¢ seus resultados estao de acordo com
as disposicdes planejadas, sc estas foram implementadas com eficacia e se sido
adcquadas para alcancgar os objetivos, em busca da certificagao de qualidade com
base na normade referéncia, porintermédio de uma auditoria externa.

Paragrafo unico. O numero de processos a serem certificados antualmente scrd
definido pela Presidéncia do Tribunal.

DISPOSICOES FINAIS

Ast. 11 Cabera aos setvidores da ASPEG atuar como gerentes nos projetos de
melhoria de processos.

Paragrafo unico. Na hipotese de servidores de outros setores deste Tribunal serem
capacitados na metodologia instituida por esta portatia, estes poderao atuar como
gerentes de projetos de processos, cabendo a ASPEG atuar como consultora.

Art. 12 Os projetos de processos priorizados pela Presidéncia nos termos do
disposto no art. 4° desta portaria serio desenvolvidos anualmente, observando-se a
disponibilidade dos servidores da ASPHG especializados na metodologia em questao.

Ast. 13 As metodologias instituidas por esta Portaria estio detalhadas nos manuais
disponiveis na pagina da ASPEG/EPOe doSistema de Gestao da Qualidade na
intranet.
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Art. 14 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacio.

Goiania, 10 de dezembro de 2014.

 

Des. WALTER CARLOS LEMES

Presidente


