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PRESIDÊNCIA

Despacho

Despacho

DESPACHO PROAD Nº 4149/2019

DESPACHO PROAD Nº 4149/2019
O Presidente do Tribunal, observada a regular instrução do feito, 
DEFERE o pedido do Juiz do Trabalho Substituto FABRÍCIO AUGUSTO BEZERRA E SILVA, concedendo-lhe indenização de transporte no valor
de R$ 852,52 (oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), condicionado o pagamento à existência de dotação orçamentária
própria e suficiente.
Fortaleza, 11 de julho de 2019.
Plauto Carneiro Porto
Presidente do Tribunal

-

DESPACHO PROAD Nº 617/2019

DESPACHO PROAD Nº 617/2019
O Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, observada a regular instrução do feito, decide DEFERIR o pedido,
de modo a reconhecer a existência da união estável entre o servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, removido para esta Corte a
partir de 17/12/2018, ITALO CESAR MARTINS, e  CIBELLE DE SOUZA RAMALHO, determinando que se proceda ao registro da companheira em
seus assentamentos funcionais, a partir da data do requerimento.
Fortaleza/CE, 16 de julho de 2019.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal

-

DESPACHO PROAD 4484/2019

DESPACHO PROAD Nº 4484/2019
O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, observada a regular instrução do feito, conclui que o servidor ABNER SIQUEIRA
TORRES se enquadra na exceção prevista no art. 84 da Lei nº 8.112/90, no art. 5º, I, “f”, da Resolução 227/2016 do CNJ, na Resolução CSJT nº
151/2015, bem como no art. 2º, I, “f”, do Ato TRT7 nº 16/2018, de modo que está apto, a princípio, a exercer o teletrabalho fora do país.
Devolva-se o processo ao Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas para análise dos demais requisitos para a realização de teletrabalho por parte
do requerente.
Fortaleza, 09 de julho de 2019.
Plauto Carneiro Porto
Presidente do Tribunal

-

DA PRESIDÊNCIA

PROAD 3605/2015
 

DESPACHO
 
Trata-se de monitoramento de auditoria da Secretaria de Controle Interno deste Regional, realizada com vistas a proceder ao mapeamento de
processo e avaliação dos riscos dos processos de contratação de bens e de serviços por pregão eletrônico, da fase interna à formalização do
contrato(ORDEM DE SERVIÇO TRT7.SCI.Conjunta nº 15/2015).
Analisando o Relatório de Monitoramento e o Despacho TRT SCI GABIN Nº 143/2018(documentos 55 e 56), constata-se que das sete
recomendações com prazo determinado para cumprimento, as três primeiras foram integralmente atendidas. Com a manutenção da quarta
recomendação e revisão das demais pela própria unidade de controle, restam quatro recomendações a serem implementadas:
Constatação Nº 4: Ausência de política e do plano de gestão de riscos
Recomendação 04: Adotar as necessárias providências visando à aprovação do plano de gestão de riscos.
Prazo: 30 dias
Recomendação 05: Avaliar e aprovar o fluxograma do processo de contratação – Pregão eletrônico (doc. 13) (Item II.5 do Relatório), resultado do
trabalho da auditoria ora monitorada, fluxograma esse já submetido à Presidência para aprovação mediante o Proad 3259/2018 (doc. 8).
Prazo: 60 dias
Recomendação 06: Avaliar e rever a matriz de riscos e controles do processo de contratação – Pregão eletrônico (doc. 14), produto desta
auditoria, sob a ótica da metodologia a ser instaurada através do Plano de Gestão de Riscos deste Regional;
Prazo: conforme art. 10 do Ato TRT7 61/2018: “Os gestores de riscos a que se refere o art. 6º deste Ato deverão implantar a presente política de
gestão de riscos no prazo de 2 (dois) anos, a partir da data de publicação deste Ato”
Recomendação 07: Avaliar e rever as opções do plano de tratamento de riscos do processo de contratação por pregão eletrônico (doc. 15) para
níveis aceitáveis. 
Prazo: art. 10 do Ato TRT7 61/2018
Éo relato, em síntese.
Decide-se.
A Presidência, tendo examinado o relatório, constatou, em relação à Recomendação 05, que, não obstante a validação do fluxograma do processo
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de contratação – Pregão eletrônico pelas unidades envolvidas (doc. 8 do Proad 3259/2018), remanesce a necessidade de ajustes, haja vista que
não se verifica no fluxo do processo a figura do gestor do contrato, de modo a evidenciar a segregação de atividades no caso de recebimento de
serviços (item 9.2.24 do Acórdão TCU 2750/2015 – Plenário). Ademais, os novos processos de contratação já estão sendo iniciados pelo sistema
PROAD, dispensando o protocolo e autuação física do processo.
Sendo assim, para a aprovação do fluxograma do processo de contratação – Pregão eletrônico, objeto da supracitada recomendação, se faz
necessária uma prévia revisão por parte das unidades envolvidas no processo.
No tocante às demais recomendações, não há qualquer reparo a fazer na análise final realizada pela Equipe responsável pela Auditoria,
merecendo integral acolhida.
Dessa forma, RATIFICAM-SE as conclusões e recomendações pendentes, constantes do Relatório de Monitoramento da auditoria relativa à
gestão de riscos na contratação de bens e de serviços por pregão eletrônico, renovando-se os prazos conferidos, com a ressalva acima observada
na análise da Recomendação 05.
Dê-se ciência ao presidente do Comitê de Gestão de Riscos para as providências relativas ao atendimento das recomendações 04, 06 e 07 e à
Secretária de Gestão Estratégica para coordenar as atualizações necessárias no fluxograma do processo de contratação – Pregão eletrônico
(documento 8 do Proad 3259/2018).
Empós, à Secretaria de Controle Interno para os expedientes necessários e acompanhamento.
 
Fortaleza, 23 de abril de 2019.
 
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal

-

DIRETORIA-GERAL

Portaria

Portaria

PORTARIA TRT7- DG Nº  578/2019

PORTARIA TRT7- DG Nº  578, de 19 de julho de 2019.
Institui Comissão para proceder ao Inventário de Bens Imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – Exercício de 2019.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no artigo 1º, inciso IV, alínea “a” do Ato nº 07/2019 e no Proad 4.965/2019;
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir Comissão com a finalidade de proceder ao Inventário de Bens Imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – Exercício
de 2019, designando os servidores:
I – DEVEN MOURA MILLER, Diretora da Divisão de Material e Logística, do quadro permanente deste Tribunal, que atuará como presidente;
II – MARCOS ANTONIO LOIOLA, Coordenador de Serviço do Setor de Cadastro de Bens, RAFFAELLA MARIA DUARTE LISBÔA MOTA, Analista
Judiciária – Área Administrativa, GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO, Diretor da Divisão de Manutenção e Projetos, que atuarão como
membros titulares; e
III –  JOHN KENNEDY VIANA ARAÚJO, Técnico Judiciário – Área Administrativa e LUIZ ADALBERTO BRAGA – Técnico Judiciário – Área
Administrativa, ambos do quadro permanente deste Tribunal, que atuarão como membros suplentes.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA
Diretora-Geral

-

DIVISÃO DE SAÚDE

Despacho

Despacho

DESPACHO DA DIVISÃO DE SAÚDE

PROAD 4582/2019
INTERESSADO – ANTONIO CELIO MARTINS TIMBÓ COSTA
DECISÃO TRT7.DS Nº 51/2019
A Diretora da Divisão de Saúde, observada a regular instrução do feito, e tendo em vista a delegação de competência constante do Ato TRT7 nº
07/2019, DEFERE o pedido do Exmo. Sr. Juiz Substituto da 8ª Vara do Trabalho de Fortaleza, Dr. ANTONIO CELIO MARTINS TIMBÓ COSTA,
concedendo-lhe afastamento de suas atividades laborais por 05 (cinco) dias, a contar de 16/07/2019, nos termos do Art. 69 I da LC 35/79.
Fortaleza (CE), 19 de julho de 2019.
THAIS EVANGELISTA FERNANDES BRITO
Diretora da Divisão de Saúde
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