
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Diretoria-Geral
NUSGPE – Núcleo do SIGEP e eSOCIAL

ATA DE REUNIÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 18/09/2019

Horário: 14:00

Local:  Sala da Diretoria-Geral

Tema: Reunião do Comitê Gestor Regional do SIGEP (cgSIGEP Regional)

PAUTA

1. Aprovação da Ata da Reunião anterior e assinatura da lista de presença;

2. Acompanhamento da Implantação do SIGEP;

3. eSocial;

4. Diversos.

DELIBERAÇÕES

 1. Sabine Gomes iniciou a reunião solicitando aos presentes a assinatura da lista de presença,

assim como a assinatura da Ata da Reunião ocorrida em 2 de maio, aprovada por e-mail pe-

los membros do Comitê.

 2. Sabine Gomes então prosseguiu com o próximo item da pauta, relaiva ao acompanhamento

do projeto de implantação do SIGEP, conforme apresentação em anexo.

 3. As divergências entre a Folha ZIM e o Folhaweb ainda persistem pelos mesmos moivos cita-

dos na úlima reunião do Comitê. Além disso, são encontrados erros ocorridos durante a mi-

gração de dados do Puty para o SIGEP, que têm sido ajustados pontualmente no próprio sis-

tema pela área responsável ou, quando necessário, com o auxílio da TI.

 4. Com relação à implantação das funcionalidades do SIGEP Online, a Marcação de Férias de

Servidor foi implantada em produção em 12 de agosto, com um mês de atraso, em virtude

de problemas encontrados durante a homologação da Roina Reversa que copia os dados do

SIGEP para o Puty. No tocante à funcionalidade de Lançamento de Diligências para ins de

Pagamento de Indenização de Transporte, o atraso na implantação ocorreu devido à diicul -

dade na deinição da área responsável pela emissão da Ordem de Serviço que regulamenta o

registro da realização do serviço externo pelos Oiciais de Jusiça. Por sua vez, a Consulta a

Contracheques não foi implantada tendo em vista que as informações no sistema Folhaweb

não estão 100% corretas, sendo assim, a alternaiva foi a de  aguardar até janeiro de 2020,

quando o Folhaweb será uilizado para envio dos arquivos de pagamentos aos bancos.

 5. Sobre a implantação do Folhaweb no mês de setembro, a SEPP informou a equivalência de

100% dos contracheques ZIM e FolhaWeb. Infelizmente, esse trabalho foi realizado às custas

de muita intervenção manual, uma vez que a versão 1.4 do Folhaweb, que possui muitas

melhorias e reduzirá o esforço empreendido, não foi disponibilizada oicialmente.

 6. Outro item de destaque com relação à implantação do FolhaWeb é o pagamento de passivo

referente à diferença de regra de negócio do pagamento de 1/3 de férias para magistrados
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no ZIM e no FolhaWeb. Atualmente a regra do ZIM é, caso o magistrado solicite gozo de 32

dias de férias, será pago 1/3 de férias sobre 30 dias (1° período) e 1/3 de 2 dias de férias (2°

período). O FolhaWeb, diferentemente da regra aplicada neste Tribunal, pagaria 1/3 de 30

dias de férias para o segundo período, sem saldo residual para pagamento). Inicialmente a

SEGP e a SEPP realizaram trabalho conjunto para ajuste dos dias de gozo de férias no sistema

da folha de pagamento e o sistema de registro dos assentamentos funcionais dos magistra-

dos, tendo em vista a divergência das informações. Ato conínuo, extraiu-se listagem dos

magistrados com saldo de férias pendentes e deverão receber o resíduo de 1/3 de férias.

Esta lista está sob análise da SEGP. Além disso, a TI deverá avaliar qual a melhor forma de

adequar o sistema ZIM à nova regra de negócio. 

 7. Cláudio Anatólio acrescentou, também, que as férias dos servidores não autorizadas no SI-

GEP Online não serão pagas pelo Zim ou pelo FolhaWeb. 

 8. A versão 1.4 do FolhaWeb encontra-se disponível em ambiente de “Antecipação Regional”

com as melhorias implementadas pela 2ª Força Tarefa realizada no mês de julho. O TRT2 e o

TRT24 já uilizam essa versão em produção, apesar de não ter sido liberada oicialmente e

sem previsão de liberação. 

 9. Ricardo Bahia Rachid enfaizou que, quando a GFIP for enviada somente com as informações

do Folhaweb a Diretoria de Orçamento e Finanças deverá veriicar de onde as informações

de sua competência serão extraídas e complementar o conteúdo da Guia para remessa. 

 10. Os relatórios de fechamento de folha são de extrema importância pois sem eles não há

como enviar os arquivos de pagamento para os bancos. Um deles, o relatório de Apropria-

ção, encontra-se em validação pela SEPP na versão 3.2 do FolhaWeb. Durante esta homolo-

gação, detectou-se a ausência de cadastro da informação de Data de Homologação das con-

cessões de aposentadoria e pensão pelo TCU. Lilian Elisa Moreira explicou que as medidas

para o registro de tais informações no SIGEP estão em andamento.

 11. No que concerne à aquisição da ferramenta e-Consig, deverá ser feita a análise de alternai-

vas à solução disponibilizada pela Zeta.

 12.  Em seguida, Sabine Gomes expôs aos membros do Comitê, as seguintes metas revisadas:

Outubro: Pagamento diferença 1/3 de férias de magistrados e Indenização de Transporte. Ja -

neiro de 2020: uilizar apenas o sistema Folhaweb para ins de pagamento.

 13. Com relação ao item eSocial, Anísio Andrade informou que até o dia 30 de setembro será

publicada nota técnica com novo cronograma para implantação das simpliicações e altera-

ções propostas para o eSocial.

 14. No tocante ao item Diversos, as deliberações foram as seguintes:

 14.1. Aprovação dos apontamentos de melhorias no SIGEP para atendimento às recomen-

dações da Auditoria do CSJT, em resposta ao Oício TRT4 DG nº 264/2019: Os membros

do comitê aprovaram as sugestões de melhoria, que deverão integrar a resposta à Coor-

denadora do Comitê Gestor Nacional.

 14.2. Encaminhamento, para o Comitê Gestor Nacional do SIGEP, do Documento de Pen-

dências para o desenvolvimento do Módulo de Passivos, conforme solicitado pelo Már-

cio Milan, gestor do Programa SIGEP: Os membros do comitê aprovaram o documento

de pendências. Este, porém, deverá ser revisto e as pendências registradas no Redmine
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antes do envio ao Comitê Gestor Nacional.

 14.3. Análise das ações a parir do estudo da Escola Judicial referente ao EJUD: Os mem-

bros do Comitê acordaram que a versão atual do EJUD não atende às necessidades da

Escola Judicial do TRT3. Foi aprovada, também, a integração do atual sistema de Gestão

de Formação de Magistrados com o SIGEP. O Comitê Gestor Nacional deverá ser comuni-

cado da não implantação, por ora, do EJUD, em virtude da ausência de funcionalidade

para  controle da pontuação da capacitação de magistrados e emissão de ceridão para

ins de promoção, além de, no caso de gestão de eventos de servidores, de não possuir

integração com o SIGEP, necessária para o cálculo do Adicional de Qualiicação para Trei-

namento.

 14.4. Deinição sobre a homologação do sistema Autoatendimento: Os membros do Comi-

tê deliberaram a comunicação ao Comitê Gestor Nacional de que, apesar deste tribunal

fazer parte do grupo de homologação, não ter sido envolvido em tal etapa.  O colegiado

entende não ser necessária a homologação do sistema Autoatendimento, por ora, tendo

em vista a implantação no TRT3 do SIGEP Online devido ao atraso na disponibilização do

Portal SIGEP.

 14.5. Avaliação da possibilidade de o TRT3 atuar como homologador do SIGS: Os membros

do Comitê aprovaram a sugestão de indagar ao Comitê Gestor Nacional se existe essa

possibilidade e, caso posiivo, seja disponibilizado um roteiro de homologação.

 14.6. Texto de Portarias de Designação de Magistrados emiidas pelo SIGEP: Márcia Utsch

expôs sua preocupação com o conteúdo e o formato dos textos das portarias emiidas

pelo módulo Designação de Magistrados no SIGEP, uma vez que não são apropriados, o

que poderá acarretar a recusa pelo Presidente em assiná-los. No entanto, esse erro não

impedirá o pagamento dos magistrados pelo Folhaweb. Como solução de contorno, foi

proposta de elaboração manual das portarias, com formato e conteúdos corretos, ape-

nas para a assinatura do Presidente e posterior publicação, até solução deiniiva no SI-

GEP.

 14.7. Formalização da nacionalização dos projetos de Designação de Magistrados e Apura-

ção da GECJ: Os membros do Comitê deliberam que o desenvolvimento do módulo naci-

onal de Designação de Magistrados seja priorizado para início do seu desenvolvimento

ao invés do módulo de GECJ como projeto nacional. O devido documento para formali-

zação deste projeto como nacional deverá ser encaminhado em breve ao Comitê Gestor

Nacional pela SESIS.

 14.8. Integração do sistema de Gestão de Desempenho ao SIGEP com vistas à nacionaliza -

ção: Ana Paula Ribeiro Costa fez uma breve explanação sobre a criação de um comitê

para avaliação da proposta de fusão do PROJECOM e do sistema Avaliação de Desempe-

nho uilizado pelo Tribunal, uma vez que, no entendimento da SEDP, tais sistemas não

deveriam ser integrados. Os membros do Comitê deliberaram no senido de integrar o

sistema de Gestão de Desempenho do Tribunal ao SIGEP e de que deverá ser solicitada

autorização ao Comitê Gestor Nacional permissão de acesso de escrita no banco de da-

dos do SIGEP para atualização das notas para ins de pregressão/promoção.
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PLANO DE AÇÃO

O QUÊ? QUEM? ATÉ QUANDO?

Divulgar  a  noícia  e  e-mail  aos  gestores  para

conscienização sobre a autorização dos pedidos

de férias

Sabine  Gomes/Daniela

Sandy

Estudar como será a uilização da GFIP quando o

envio for somente pelo Folhaweb, tendo em vis-

ta a necessidade deste relatório conter também

informações da DOF(peritos, saúde, e outras in-

formações). Solução nacional ou regional.

Walter/Rachid/Sângela

Registrar as datas de homologação do TCU no SI-

GEP.

Lilian Elisa Silva Moreira

Responder ao Oício do Comitê Gestor Nacional

com  os  apontamentos  de  melhorias  no  SIGEP

para atendimento às recomendações da Audito-

ria do CSJT – ePad 23352/2019

Flávia  Dantes  Macedo

Neves/Douglas  Eros  Pe-

reira Rangel

Revisar  o documento a ser  enviado ao Márcio

Milan

Sângela Chagas Sabino

Encaminhar documento com pedido de melhori-

as de passivos ao Comitê Gestor Nacional

Flávia  Dantés  Macedo

Neves

Oiciar  o  Comitê  gestor  Nacional  sobre  o  não

atendimento pelo  EJUD as  necessidades  desse

regional

Flávia  Dantés  Macedo

Neves

Contactar  o  TRT15  sobre a  disponibilização  da

versão em Homologação do Autoatendimento.

Sabine Sirimarco Gomes

Oiciar Comitê Gestor Nacional sobre homologa-

ção  do  autoatendimento.  Rebemos  em produ-

ção  e  não  fomos  instados  a  homologar.  Pedir

cronograma. Em 02.07 e não houve retorno de

ninguém.

Flávia  Dantés  Macedo

Neves

Consultar Comitê Gestor  Nacional  sobre inten-

ção de ser homologador do SIGS. Pedir roteiro

de homologação.

Flávia  Dantés  Macedo

Neves 

Elaborar o documento para formalização do pro-

jeto nacional de Designação de Magistrados

Sângela Chagas Sabino
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Elaborar comunicado ao Comitê Gestor Nacional

sugerindo priorização do Designação de Magis-

trado como projeto nacional para formação de

grupo especializado para tratar do assunto.

Flávia  Dantés  Macedo

Neves

Avaliar a melhor forma de elaborar as portarias

de Designação de Magistrados do SIGEP em do-

cumento com editor de texto. 

Guilherme da Cruz e Zica

Oiciar Comitê Gestor Nacional sobre pedido de

escrita no banco de dados do SIGEP para atuali-

zação das notas para ins de progressão/promo-

ção para a integração do Sistema de Gestão de

Desempenho. 

Ana  Paula  Ribeiro

Costa/Flávia  Dantés  Ma-

cedo Neves








