INDICADORES ESTRATÉGICOS - 2018
Área Responsável

PAD

INDICADOR

META

Garantia dos Direitos de Cidadania
Escola Judiciária Eleitoral

RESULTADO DO 1º TRIMESTRE
Reunião 15.03.2018

RESULTADO DO 2º TRIMESTRE
Reunião 27.06.2018

Reunião 12.12.2018

1. Indicador GDC 1 - Ações voltadas à 40 Escolas no Ano: Realizadas 22 ações na capital e Realizadas 7 ações na capital e 21 Realizadas 22 ações em escolas
garantia dos direitos da cidadania.
5
em
Curitiba 14 ações no interior.
ações no interior.
na capital, 27 ações em escolas
35 no Interior
no interior e 3 em outros
ambientes.
Ouvidoria
1893/2018 2. Indicador GDC 2 - Tempo médio de Responder
aos Tempo médio de resposta no 1º Tempo médio de resposta no 2º Tempo médio de resposta no 3º
resposta a contatos dirigidos à contatos/solicitações
trimetre de 4,48 dias.
trimestre de 1,47 dias.
trimestre de 0,95 dias.
Ouvidoria.
feitas à Ouvidoria num
prazo médio de 3 dias
úteis.
Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa

Secretaria de Controle
Interno

1891/2018

RESULTADO DO 3º TRIMESTRE

Reunião 09.04.2019
Realizadas 14 ações em escolas
Meta atingida
na capital, 18 ações em escolas
(65 ações na capital e 70
no interior.
no interior)
Tempo médio de resposta no 4º
Meta atingida
trimestre de 1,85 dias.
(tempo de resposta
mensurado em 2,18 dias
- média anual)

3. Indicador CIA 1 - Índice de Executar
10 auditorias em andamento
auditorias
realizadas tempestivamente
95%
tempestivamente.
das
10
auditorias
previstas no PPA para
2018
Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional

Concluídas 5 auditorias no 2º Concluídas 5 auditorias no 3º Auditorias concluídas no terceiro
trimestre.
(5
continuam
em trimestre
(10
auditorias trimestre.
Meta atingida
andamento).
finalizadas - meta atingida).
(10
auditorias
concluídas)

Secretaria da Corregedoria 1900/2018
Regional Eleitoral

Realizadas 1 inspeção e 14 correições
no 2º trimestre.
Em 2017, foram correcionadas e/ou
inspecionadas 142 ZEs.

Secretaria Judiciária

1896/2018

RESULTADO DO 4º TRIMESTRE

4. Indicador CPJ 1 - Índice de zonas 25% em dois anos Realizadas 13 inspeções e 4
eleitorais
correcionadas
e/ou (de 47 de 186 ZEs correições no 1º trimestre.
inspecionadas pela Corregedoria correicionadas)
Em 2017, foram correcionadas
(presencial ou à distância).
e/ou inspecionadas 142 ZEs.

Realizadas 3 correções no 3º Não foram realizadas inspeções
Meta atingida (142 ZEs
trimestre.
ou correições no 4º trimestre.
correicionadas/inspecio
Em 2017, foram correcionadas
nadas 142 Zes em 2017
e/ou inspecionadas 142 ZEs.
e, em 2019, 35 Zes Total 177 em 2 anos
95,16%).

1902/2018

5. Indicador CPJ - 2 - Implementação Implementar o PJE, no 2º Distribuídas 26 ações pelo PJE no Distribuídas 87 ações pelo PJE no 2º Distribuídas 2805 ações pelo PJE Distribuídas 212 ações pelo PJE
do PJE no segundo grau de jurisdição Grau
de
Jurisdição, 1º trimestre.
trimestre.
no 3º trimestre.
no 4º trimestre.
Meta atingida em 2017.
até 15/12/2017.
dentro
dos
prazos
estabelecidos.
Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral
Secretaria da Corregedoria 1904/2018
Regional Eleitoral
(Coordenadoria de
Fiscalização do Cadastro
Eleitoral)

6. Indicador SPE - Percentual de
eleitores com cadastro biométrico.

Estender o percentual de
biometria a 75% dos
eleitores do Estado até
2018.

Conforme informação da área, em
07/05/18, o percentual de
eleitores com cadastro biométrico
era de 89,42%.

Conforme informação da área, em
09/07/18, o percentual de eleitores
com cadastro biométrico era de
89,88%.

Conforme informação da área, Eleitorado Revisado
em 09/07/18, o percentual de 90,01% até Final de Dez/18
eleitores
com
cadastro
biométrico era de 89,88%
(cadastro eleitoral suspenso até
nov/18).

Meta atingida em 2017
(90,01% dos eleitores
com cadastro biométrico
em dez/18).

Secretaria de Gestão de
Pessoas (CED / SCDO)

1907/2018

Secretaria de Gestão de
Pessoas (CED / SCDO)

1909/2018

Secretaria de Gestão de
Pessoas (CED / SRGD)

1912/2018

Secretaria de Gestão de
Pessoas (CED)

1914/2018

Área Responsável

PAD

Melhoria da Gestão de Pessoas
7. Indicador GP 1 - Índice de Aumentar para 67% o
aderência ao PAC.
índice de aderência ao
Resultado anual mensurado em 56,2%.
PAC até o final do ano de
2018.
8. Indicador GP 2 - Índice de execução Aumentar para 67% o
do PAC.
índice de execução do
Resultado anual mensurado em 66,7%
PAC até o final do ano de
2018.
9. Indicador GP 3 - Índice de Aumentar para 60% o Percentual de adesão mensurado Percentual de adesão mensurado em Percentual de adesão mensurado Percentual de adesão mensurado
aderência ao Sistema do Banco de índice de aderência ao em 51%.
59%.
em 61%.
em 61,5%.
Talentos.
Sistema de Banco de
Talentos até o final do
ano de 2018.
10. Indicador GP 4 - Clima Aumentar para 80% as
Organizacional.
avaliações positivas sobre
o Clima Organizacional
Conforme pesquisa realizada no final de 2017, o índice de avaliação positiva é de 86,39%.
(meta 2017)
OBS: Há previsão para realização de nova pesquisa somente em 2019.

INDICADOR

Percentual de adesão
mensurado em 56,2%
durante o ano.
Percentual de execução
mensurado em 66,7% no
ano.
Meta atingida
(61,5% dos eleitores
cadastrados no banco de
talentos - dados em
dez/18).
Meta atingida
(86,39% de avaliações
positivas
conforme
pesquisa realizada em
2017. A pesquisa será
refeita em 2019).

META

Melhoria da Gestão de Pessoas
Secretaria de Gestão de
1915/2018
Pessoas (Seção de Atenção
à Saúde)

11. Indicador GP 5 - Índice de Limitar o índice de Índice de absenteísmo mensurado Índice de absenteísmo mensurado em Índice
de
absenteísmo Índice
de
absenteísmo
absenteísmo por motivo saúde.
absenteísmo por motivo em 1,57%.
2,99%.
mensurado em 2,36%.
mensurado em 3,31%.
saúde a um percentual
menor ou igual a 3% até
o final do ano de 2018.

Secretaria de Gestão de
1916/2018
Pessoas (Seção de Atenção
à Saúde)

12. Indicador GP 6 - Índice de adesão Elevar o percentual de Segundo a área, o estudo técnico, preliminar à contratação, está em análise pela Seção de Legislação de
ao exame periódico.
adesão
ao
exame Pessoal. A previsão de implatação é novembro/2018.
periódico a 80% dos
servidores igual e acima
de 46 do interior.

Média atingida
(absenteísmo
mensurado em 2,55% média durante o ano)

O projeto iniciou-se em nov/2018
com os servidores da capital.
Adesão foi mensurada em
57,89% e, se considerada a Exames realizados pelos
totalidade de servidores, o índice servidores da capital
é de 30,66%. O projeto será
ampliado para o interior em
2019.

Aperfeiçoamento da Gestão e de Custos
Secretaria de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

1898/2018

Secretaria de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

1899/2018

13. Indicador AGC 1 - Índice de Empenhar 94% do valor
Execução Orçamentária das Despesas disponibilizado na LOA
Discricionárias.
para
despesas
discricionárias até o final
de 2018.
14. Indicador AGC 2 - Índice de Executar
efetivamente
Execução Financeira das Despesas 68%
do
orçamento
Discricionárias.
conforme
valor
disponibilizado na LOA
para
despesas
discricionárias até o final
de 2018.

Índice mensurado 42,03% no Índice mensurado
primeiro trimestre.
segundo trimestre.

55,12%

no Índice mensurado 81,49% no Índice mensurado 99,92% no
Meta atingida
terceiro trimestre.
quarto trimestre.
(99,92% das despesas
discricionárias
executadas - dez. 18)

Índice mensurado em 9,56% no Índice mensurado em 24,67% no Índice mensurado em 48,90% no Índice mensurado
primeiro trimestre.
segundo trimestre.
terceiro trimestre.
quarto trimestre.

85,3%

no
Meta atingida
(executado 85,3% das
despesas discricionárias)

Secretaria de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

1901/2018

15. Indicador AGC 3
Orçamentárias.

- Perdas Reduzir
as
perdas Índice mensurado 49,67% no Índice mensurado
orçamentárias a 4% até o primeiro trimestre.
segundo trimestre.
final de 2018.

Secretaria de Gestão
Administrativa

1903/2018

16. Indicador AGC 4 - Índice de Finalizar
90%
dos
agilidade na tramitação dos processo processos protocolizados
de aquisição de bens.
para aquisição de bens e
serviços dentro do prazo
padrão.

Secretaria de Gestão de
1905/2018
Serviços (Coordenadoria de
Segurança, Transporte e
Apoio Administrativo)

17. Indicador AGC 5 - Medidas de Mitigar o grau de risco
Segurança do TRE/PR
nos prédios da Justiça
Eleitoral.

38,03%

no Índice mensurado 12,12% no Índice mensurado 4% no quarto Meta atingida
terceiro trimestre.
trimestre.
(índice
de
perdas
orçamentárias
mensurado em 4%)
Índice mensurado em 100%.
Índice mensurado em 91,67%.
Índice mensurado em 94,78%.
Índice mensurado em 96,15%.
Meta atingida
(média anual de 95,8%
de
processos
de
aquisição de bens ou
serviços
concluídos
dentro do prazo)
Resultado conforme Doc. PAD. Resultado conforme Doc. Pad. Resultado conforme Doc. Pad. Resultado conforme Doc. Pad.
82.303/2018. 82.306/2018 e 153.852/2018,
153.279/2018
e 243.850/2018, 243.890/2018 e 18.484/2019,
18.509/219
e
82.307/2018
153.888/2018.
243.891/2018
18.734/2019.
Meta atingida

Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC
Secretaria de Tecnologia
da Informação (Seção de
Rede)

1906/2018

18. Indicador IGOV – 1.1 - Índice de 99,70%
de
disponibilidade
da
rede
de disponibilidade de rede
comunicação de dados.
na Capital e 99,10% de
disponibilidade
no
Interior.

Média de disponibilidade
Capital: 99,99%
Média de disponibilidade
interior: 98,32%

na Média de disponibilidade na Capital:
99,75%
no Média de disponibilidade no interior:
97,22%

Secretaria de Tecnologia
da Informação (Seção de
Produção)

1908/2018

19. Indicador IGOV – 1.2 - Índice de 99% de disponibilidade A disponibilidade de todos os
A disponibilidade de todos os
disponibilidade de serviços e sistemas de serviços e sistemas sistemas gerenciados pelo TRE-PR sistemas gerenciados pelo TRE-PR
gerenciados pelo TRE-PR.
gerenciados pelo TRE.
mensurada em 99,83%
mensurada em 99,69%.

Secretaria de Tecnologia
da Informação

1910/2018

20. indicador IGOV – TI – 2.1 - Índice Aumentar o índice de Índice mensurado pela área em Índice mensurado pela área em Índice mensurado pela ára em Índice foi mensurado pela área
de Governança de TI – iGovTI.
Governança de TI a 0,41%.
0,41%.
0,52%.
em 0,55%.
0,55% até o final de
OBS: Aguarda a divulgação de
2018.
resultado pelo TCU.
Aguarda divulgação do
OBS: índice mensurado
resultado pelo TCU.
pelo TCU em 2017
mensurado em 0,27%.

Secretaria de Tecnologia
da Informação

1911/2018

21. Indicador IGOV – TI 2.2 - Elevar a 75% o índice de Índice mensurado em 80,49%.
Satisfação da alta direção com os satisfação da Alta Direção
serviços prestados pela TI.
em relação aos Serviços
prestados pela TI no ano
de 2018.

índice mensurado em 94,13%

Média de disponibilidade na Média de disponibilidade na
Capital: 99,70%
Capital: 99,70%
Média de disponibilidade no Média de disponibilidade no
Meta atingida
interior: 99,10%
interior: 99,10%

A disponibilidade de todos os
A disponibilidade da maioria dos
sistemas gerenciados pelo TRE-PR sistemas gerenciados pelo TRE-PR
mensurada em 99,76%.
ficou acima de 99%, com duas
exceções: PAD 95,26% e Zimbra
87,25%. A média geral de
disponibilidade no 4º Trimestre
foi 97,65%.

índice mensurado em 83,54%

índice mensurado em 87,04%

Mata atingida
( 99,23% dos serviços e
sistemas
estiveram
disponíveis - média
durante o ano)

Meta atingida
(índice de satisfação
mensurado em 86,3% média durante o ano)

Instituição de Governança Judiciária
Coordenadoria de
Planejamento Estratégico
(Seção de Planejamento
Estratégico)

1895/2018

22. Indicador IGJUD 1 – Implantação Implementar
a
da Governança.
Governança do TRE/PR.
Meta atingida em 2017.

Meta atingida
(governança
implementada em 2017)

