ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
CIDADANIA E MEIO AMBIENTE
Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto
Unidade patrocinadora

Gerente do projeto

Período do projeto

Assessoria de Gestão Estratégica – AGE

Rodolpho de Almeida Eloy

13 MESES

2. Objetivo geral do projeto
Objetivo geral

Percentual de execução

Desenvolver ações visando a inclusão social de setores menos
favorecidos da sociedade, assim como a promoção de outras
relacionadas à proteção do meio ambiente e disseminação da
cultura da sustentabilidade.

Situação

33,33%

3. Detalhamento das entregas do projeto
Entrega / Quantidade
a.

b.

c.

Implantação
seletiva no
Santa Rita.

Data de entrega
Prevista / Real

07/2011
da
coleta P:
Fórum de 07/2011
R:

Implantar coletores de
pilhas e baterias nos
Fóruns e demais Varas do
interior, utilizando-se, para
tanto,
o
“Programa
Conhecendo o TRT”.
Estender o Projeto ESaber para escolas da
rede pública estadual na
capital.

Farol

a Atrasado.

Coletores instalados, mas ainda aguardando retorno de
contato feito com as cooperativas de coleta sobre destinação
correta dos resíduos.
Em andamento.

P:
06/2011
06/2012

a Coletores instalados nos Fóruns de João Pessoa e Santa

Rita. Expediente solicitando aquisição dos coletores para as
demais Varas em elaboração pela CPGAM.

R:
P:
06/2011
03/2012
R:

d.

08/2011
Ampliar o público externo P:
beneficiado pela Semana 11/2011
do Judiciário e pelos
R:
cursos da EJUD.

e.

Criação de um
Estadual
Responsabilidade
Socioambiental.

f.

Situação

06/2011
Núcleo P:
de 12/2011
R:

06/2011
Criação
do
Programa P:
Justiça ao Alcance de 12/2011
Todos.

a Concluído.

Programa e-Saber implantado no Colégio Estadual de
Ensino Fundamental Severino Dias de Oliveira (Mestre
Sivuca) – Cidade Verde, Mangabeira VIII.

a Concluído,

A meta estabelecida pelo PE foi de 360 pessoas. A
participação na última SEMAJUD foi de 336 pessoas.

a Em andamento.

Reunião com os integrantes do NEGE, que demonstraram
interesse na criação do Núcleo. Nova reunião para discussão
do tema a ser agendada. Termo de Parceria em elaboração.

a Concluído.

Programa criado através do ATO TRT GP Nº 292/2011, de
23/10/2011.

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do
projeto
Ação

Responsável

a.
b.
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5. Legenda
Farol

No projeto

-

-

-

-

-

Na entrega

Existência de algum farol vermelho nas entregas ou
previsão de atraso na data final superior a
10% do prazo total do projeto, ou
risco significativo que comprometa o sucesso
do projeto.

Atraso superior a 15 dias, ou
comprometimento
de
contrato
em
andamento ou de orçamento previsto, ou
risco significativo que comprometa a
entrega do resultado, produto e/ou
serviço. (ocorrência de algumas das
condições anteriores)

Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou
previsão de atraso na data final inferior ou
igual a 10% do prazo total do projeto

Até 15 dias de atraso ou
existência de pendência com partes
interessadas ou
existência de situação que impacta a
entrega

Situação conforme previsão inicial.

-

Situação conforme previsão inicial ou
concluído.
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