Catálogo de Transparência Ativa do TRE-PE
Conteúdo

Link de acesso

Finalidades e os objetivos institucionais

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/planejamento-egestao/direcionadores-institucionais-missao-visao-evalores

Objetivos estratégicos, metas e indicadores

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/planejamento-egestao/planejamento-do-tre-pe

Resultados alcançados pelo órgão

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/resultadosestatisticos-da-atuacao-do-tre-pe

Registro das competências e responsabilidades do
órgão

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/competenciase-responsabilidades-1

Estrutura organizacional

http://www.tre-pe.jus.br/otre/organogramas/organograma

Endereço físico

http://www.tre-pe.jus.br

Endereço eletrônico

http://www.tre-pe.jus.br

Telefone das respectivas unidades

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/cargos-de-gestao-erespectivos-ocupantes

Horários de atendimento ao público

http://www.tre-pe.jus.br

Dados gerais para o acompanhamento de programa, http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/sugestaoações, projetos e obras desenvolvidos
novo-portal-transparencia-1/programas-acoesprojetos-e-obras-desen
volvidos
Levantamentos estatísticos sobre a atuação do
órgão, conforme glossários e indicadores da
Resolução CNJ nº 76/2009

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/resultados-demetas-estrategicas

Atos normativos expedidos pelo órgão

http://www.tre-pe.jus.br/legislacao/consultarlegislacao-eleitoral

Audiências e/ou sessões públicas realizadas

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/audienciaspublicas-1

Consultas públicas ou outras formas de participação
popular

http://www.tre-pe.jus.br/imprensa/noticias-trepe/2018/Julho/participe-do-processo-de-escolhadas-metas-da-justica-el
eitoral

Calendário das sessões colegiadas

http://www.tre-pe.jus.br/servicos-judiciais/calendariode-sessoes

Carta de Serviços ao cidadão

http://www.tre-pe.jus.br/eleitor/carta-de-servicos

Respostas a Perguntas mais frequentes da
sociedade (FAQ)

http://www.tre-pe.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/tiraduvidas-das-eleicoes-2018
DESPESA

Anexo I da Resolução CNJ n. 102/2009

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/execucao-orcamentaria-e-financeira/maisinformacoes-sobre-o-co
nteudo-impressao-cnj-102-2009-anexo-i-liquidacaoda-despesa-e-realizacao-da-receita

Anexo II da Resolução CNJ n. 102/2009

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/execucao-orcamentaria-e-financeira/cnj-102-09anexo-ii-demonstr
ativo-orcamentario

Repasses ou transferências de recursos financeiros

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/execucao-orcamentaria-e-financeira/repassesou-transferencias-d

e-recursos-financeiros
Relatório de Gestão Fiscal

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/gestaofiscal/relatorio-de-gestao-fiscal

Relação dos contratados, com os respectivos valores http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatoriospagos nos últimos três anos, exceto os sigilosos, nos cnj/execucao-orcamentaria-e-financeira/relacao-dostermos da legislação
contratados-e-re
spectivos-valores-pagos
Instrumentos de cooperação (convênios, termos de
cooperação, de compromisso, protocolo de
intenções, acordos de cooperação técnica e outros
instrumentos congêneres) vigentes, exceto os
sigilosos, nos termos da legislação

http://www.trepe.jus.br/transparencia/contratos/termo-acordo-decooperacao-tecnica

LICITAÇÕES E CONTRATOS
Solicitação de Contratação, desde que não tenha
sido considerado sigiloso

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/sugestaonovo-portal-transparencia-1/licitacoes-e-contratos

Estudos Técnicos Preliminares da Contratação,
desde que não tenha sido
considerado sigiloso

http://www.trepe.jus.br/transparencia/contratos/copy_of_atas-deregistro-de-preco

Informação conclusiva sobre o Valor Estimado da
Licitação, desde que não tenha
sido considerado sigiloso

http://www.trepe.jus.br/transparencia/contratos/copy_of_atas-deregistro-de-preco

Editais de licitação com os respectivos anexos

http://www.trepe.jus.br/transparencia/licitacoes/editais-de-licitacao

Questionamentos apresentados entre a publicação
do Edital e a abertura da sessão
pública

http://www.trepe.jus.br/transparencia/licitacoes/editais-de-licitacao

Impugnações apresentadas entre a publicação do
Edital e a abertura da sessão
pública

http://www.trepe.jus.br/transparencia/licitacoes/editais-de-licitacao

Nome do vencedor da licitação

http://www.trepe.jus.br/transparencia/licitacoes/editais-de-licitacao

Íntegra dos contratos firmados

http://www.trepe.jus.br/transparencia/contratos/copy_of_atas-deregistro-de-preco

Íntegra dos Termos Aditivos assinados

http://www.trepe.jus.br/transparencia/contratos/copy_of_atas-deregistro-de-preco

Íntegra do Projeto Básico, desde que não tenha sido http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/sugestaoconsiderado sigiloso
novo-portal-transparencia-1/licitacoes-e-contratos
Íntegra dos atos de reconhecimento e ratificação da
dispensa ou inexigibilidade de licitação,
desde que não tenha sido considerado sigiloso

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/sugestaonovo-portal-transparencia-1/licitacoes-e-contratos

Íntegra dos contratos firmados em decorrência da
ratificação da dispensa ou inexigibilidade de
licitação

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/sugestaonovo-portal-transparencia-1/licitacoes-e-contratos

Íntegra dos Termos Aditivos dos contratos
resultantes da ratificação da dispensa ou
inexigibilidade de licitação

http://www.trepe.jus.br/transparencia/contratos/copy2_of_atas-deregistro-de-preco

GESTÃO DE PESSOAS
Anexo III-a da Resolução CNJ n. 102/2009

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao1/remuneracao-de-cargos-efeti
vos

Anexo III-b da Resolução CNJ n. 102/2009

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao1/remuneracao-dos-cargos-em
-comissao-e-funcoes-comissionadas

Anexo III-c da Resolução CNJ n. 102/2009

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao1/gratificacoes-eleitorais

Alínea “a”

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao1/remuneracao-dos-cargos-efe
tivos

Alínea “b”

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao1/remuneracao-dos-cargos-fun
coes-comissionadas

Alínea “c”

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao-1/origemfuncional-dos-ocupan
tes-de-cj-e-fc-1

Alínea “d”

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao-1/situacaofuncional-dos-servid
ores-ativos-1

Alínea “g”

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao1/magistrados-nao-integrantes
-do-quadro-proprio-em-exercicio-no-orgao

Alínea “h”

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/beneficios

Anexo V da Resolução CNJ n. 102/2009

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao-1/membrosda-magistratura
http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao-1/agentespublicos-1

Anexo VI da Resolução CNJ n. 102/2009

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao1/empregados-de-empresas-co
ntratadas

Anexo VII da Resolução CNJ n. 102/2009

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao-1/servidoresnao-integrantes-d
o-quadro-proprio

Tabela de Lotação de Pessoal

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/tabelas-de-lotacao-de-pessoal

Relação de membros e servidores que se encontram http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/gestao-deafastados para o exercício de
pessoas/pasta-de-arquivos-arquivos-transparenciafunções em outros órgãos da Administração Pública secarf-servidorescedidos/
tre-pe-servidores-cedidos-ano-2019-mes-07
Relação de membros e servidores que participam de http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/sugestaoConselhos e assemelhados,
novo-portal-transparencia-1/conselhos-comites-eexternamente à instituição
comissoes/view
Remuneração e proventos de membros, servidores
ativos, aposentados,
pensionistas e colaboradores

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/recursos-humanos-e-remuneracao1/detalhamento-da-folha-de-pa
gamento

Informações sobre os valores repassados
mensalmente para o INSS e o Fundo de
Previdência, indicando o montante do Patrocinador e
Patrocinado

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/execucao-orcamentaria-e-financeira/valoresrepassados-para-o-in
ss-e-fundo-de-previdencia

Diárias e passagens concedidas

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/gestao-depessoas/passagens-aereas-e-diarias-concedidas-1

Atos de provimentos e vacâncias de cargos efetivos
e comissionados, bem
como de funções de confiança

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/atos-de-provimento-e-vacancia-de-cargos-efuncoes

RELATÓRIOS
Lista de veículos oficiais utilizados, com indicação
das quantidades em cada uma das categorias
definidas no art. 2º da Resolução CNJ n. 83/2009

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/relacao-de-veiculos-oficiais

Relatório estatístico anual contendo a quantidade de http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria/arquivos/trepedidos de informação recebidos, atendidos
pe-relatorio-indice-de-atendimentos-da-ouvidoria
e indeferidos, bem como informações genéricas
sobre os solicitantes
Rol das informações que tenham sido
desclassificadas nos últimos 12 meses

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria/ouvidoria

Rol de documentos classificados em cada grau de
sigilo (ultrassecreto, secreto e reservado), com
identificação para referência futura

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria/ouvidoria

AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestações de contas ou relatório de gestão do ano
anterior

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/contaspublicas

Relatório, Certificado de Auditoria, Parecer do Órgão http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/auditoria
de Controle Interno e pronunciamento do
presidente do tribunal ou conselho
Publicação da decisão quanto à regularidade das
contas proferida pelo Órgão de Controle Externo

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/auditoria

Plano de Auditoria de Longo Prazo

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/auditoria

Plano Anual de Auditoria

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/auditoria
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (SIC)

Órgão ou unidade orgânica responsável pelo SIC

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria

Endereço de localização do SIC

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria

Telefone(s) de atendimento do SIC

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria

Horários de funcionamento do SIC

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria

BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA
Transmissão ao vivo das sessões

http://www.tre-pe.jus.br/servicos-judiciais/sessoesde-julgamento

Vídeo da sessão dos órgãos colegiados
disponibilizado para acesso

http://www.tre-pe.jus.br/servicos-judiciais/sessoesde-julgamento

Conteúdo das sessões disponibilizado de alguma
outra forma (ata,
transcrição em texto, áudio)

http://www.tre-pe.jus.br/servicos-judiciais/calendariode-sessoes

Ata das sessões

http://www.tre-pe.jus.br/servicos-judiciais/calendariode-sessoes

Currículo dos magistrados

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/conheca-o-trepe/curriculo-profissional-dos-desembargadores-dotre

Telefones dos magistrados

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/conheca-o-trepe/curriculo-profissional-dos-desembargadores-dotre

Endereço eletrônico dos magistrados

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/conheca-o-trepe/curriculo-profissional-dos-desembargadores-dotre

Presença em Plenário

http://www.tre-pe.jus.br/servicos-judiciais/frequenciados-desembargadores-nas-sessoes-1/frequenciados-desembarg
adores-nas-sessoes

Presença em Comissões

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/sugestaonovo-portal-transparencia-1/conselhos-comites-ecomissoes/view

Pauta das reuniões de Comissões e respectivos
resultados e atas

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/sugestaonovo-portal-transparencia-1/conselhos-comites-ecomissoes/view

Pauta de Julgamentos

http://www.tre-pe.jus.br/servicos-judiciais/calendariode-sessoes

Serviço para registro de denúncias e reclamações

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria/ouvidoria

Serviço para acompanhamento de denúncias e
reclamações

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria/consultarsolicitacao

Avaliação do serviço de registro de denúncias e
reclamações

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria/ouvidoria

Comunicação em linguagem acessível

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/sugestaonovo-portal-transparencia-1/interpretacao-deinformacoes-com-lingua
gem-brasileira-de-sinais-audiodescricao-dos-textose-comunicacao-em-linguagem-acessivel

Nomes dos servidores que atuam no regime de
teletrabalho

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/gestao-depessoas/arquivos-transparencia-secarf-servidoresem-teletrabalho/tr
e-pe-servidores-em-regime-de-teletrabalho-2019-07

Formação do Cadastro Eletrônico de Peritos e
Órgãos Técnicos ou Científicos

http://www.tre-pe.jus.br/servicos-judiciais/cadastrode-peritos-cptec-1

Edital fixando os requisitos e os documentos a serem http://www.tre-pe.jus.br/servicos-judiciais/cadastroapresentados pelos
de-peritos-cptec-1
profissionais e órgãos interessados no Cadastro
Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou
Científicos
Relação dos profissionais ou órgãos cadastrados no
Cadastro
Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou
Científicos

http://www.tre-pe.jus.br/servicos-judiciais/cadastrode-peritos-cptec-1

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação
(PETIC)

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-peportaria-no-203-2016-institui-petic-2016-2021

Sistema de Gestão da Segurança da Informação

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/sugestaonovo-portal-transparencia-1/sistema-de-gestao-deseguranca-da-infor
macao/view

Política de Gestão de Pessoas de TIC

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/gestao-depessoas/SGP%20-%20GAB/resolucao-tre-pe-no348-2019-institui-a-p
olitica-de-gestao-de-pessoas-e-as-diretrizes-para-agestao-de-pessoas-da-area-de-tecnologia-da-

informacao-ecomunicacaono-ambito-do-tre-pe
Plano Orçamentário de TIC

http://www.tre-pe.jus.br/transparencia/relatorioscnj/execucao-orcamentaria-e-financeira/execucaodas-despesas

Plano de Logística Sustentável (PLS)

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/logistica-sustentavel

Planos de ação do PLS

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/logistica-sustentavel

Relatórios anuais de desempenho do PLS

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/logistica-sustentavel

Ato de designação da Comissão Gestora do PLS do
órgão

http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/logistica-sustentavel

