PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL

ANO 2016
Eixo Acessibilidade física e arquitetônica
Garantia de acesso e mobilidade às áreas do TJDFT, com autonomia e segurança, às pessoas
com deficiência
Iniciativas

Unidad
e
respons
ável

Prazo

Orçamento

Produto

Programar a substituição dos atuais postos de
atendimento dos setores de Redução a Termo e
Distribuição dos Juizados Especiais, com
acessibilidade e ergonomia adequados.

COPAT
/
SEMA

Mar/2016
-Jul/16

Conforme
disponibilidad
e
orçamentária.

Guichês
de
Atendimento dos
Postos de Redução
a
Termo
e
Distribuição
instalados.

Realizar Projeto-piloto de avaliação
dos
mobiliários dos servidores com deficiência de
um dos Fóruns do TJDFT, sob os aspectos da
acessibilidade e ergonomia.

COPAT
/
SEMA

Abr/2016Out/2016

Realizar projeto de reavaliação dos balcões e
guichês de atendimento ao público atualmente
em uso nos Cartórios das Varas e Juizados,
Gabinetes, Secretarias de Turmas e Câmaras.

COPAT
/
SEMA

Mar/2016Jul/2016

COB /
NUP

Dez/2016

Elaborar Manual de especificações e detalhes
técnicos para auxiliar na elaboração de projetos
de arquitetura e engenharia adequados às
necessidades dos servidores com deficiência do
TJDFT e às normas vigentes.

Etapa
de
estudos: não
orçamentária.
Eventuais
aquisições:
conforme
disponibilidad
e orçamentária
.
Etapa de
estudos: não
orçamentária.
Eventuais
aquisições:
conforme
disponibilidad
e
orçamentária.

Estudo realizado.
Imobiliário
adquirido.

Avaliação
realizada.
Balcões e guichês
instalados.

Parceiros

SEAJET,
SGC e
NUP.

Membros
da
Comissão
Multidiscip
linar –
SESA,
SETI, NUP
e NIC.

SGC,
SEMA e
NUP

NIC
Não
orçamentário

Documento
realizado.

Servidores
com
deficiência

Eixo Acessibilidade comunicacional
Garantia do acesso aos meios de informação e comunicação no TJDFT às pessoas com
deficiência
Iniciativas

Unidade
responsável

Prazo

Orçamento

Produto

Fornecer notebooks com acessibilidade
aos servidores com deficiência visual
total.

SETIC
/SURAT

Mar/2016

Conforme
disponibilização
orçamentária

Notebooks
distribuídos.

Conforme
disponibilização
orçamentária

Bens
de
tecnologia
cadastradas na
carga pessoal dos
servidores com
deficiência .

Conforme
disponibilização
orçamentária

Celulares
distribuídos.

Parceiros
Presidência

Promover a alteração da carga
patrimonial dos bens de tecnologia
destinados para uso específico dos
servidores com deficiência para sua
carga pessoal.

Buscar autorização da Administração
Superior para autorizar a cessão dos
telefones celulares com acessibilidade
para os servidores com deficiência
visual.
Realizar
o
levantamento
de
necessidades de recursos de tecnologia
assistiva com os servidores com
deficiência e mobilidade reduzida.

SETIC
/SURAT

Jul/ 2016

Secretaria
Geral

COPAT

Presidência
SETIC
/SURAT

NIC

Jan/2016Jul/2016

Dez/2016

Não
orçamentário

Pesquisa
realizada.

Secretaria
Geral
SETIC SERH
SESA
COB
Servidores com
deficiência

Eixo: Gestão de pessoas
Garantia das pessoas com deficiência ao exercício das funções ocupacionais em contexto laboral
apropriado
Iniciativas
Incluir o Tema Diversidade/Inclusão no
Programa de Boas-vindas a novos
servidores.

Realizar grupos com gestores de
servidores
e
estagiários
com
deficiência.
Inserir e manter orientações gerenciais
sobre diversidade/inclusão na página do
gestor.

Unidade
responsável
SUGIP/
SERH

Prazo
Dez/2016

SUGIP/SER
H

Dez/2016

SUGIP/SER
H

Dez/2016

Orçamento
Não
orçamentário

Não
orçamentário
Não
orçamentário

Produto
Boas-vindas
reformulado
contemplando a
temática
diversidade/
inclusão .
Encontros
realizados.
Orientações
gerenciais
disponibilizadas
na intranet.

Parceiros

NIC

NIC
-

Eixo Participação da pessoa com deficiência
Estímulo à participação dos servidores com deficiência na formulação, no monitoramento e na avaliação
das ações de acessibilidade do TJDFT

Iniciativas
Realizar encontros com os servidores
com deficiência nos fóruns.

Unidade
responsável
NIC

Prazo

Orçamento

Jun/2016

Não
orçamentário

Produto

Encontros
realizados.

Parceiros
Comissão
Multidisciplinar
de Inclusão e
servidores com
deficiência

Eixo Acessibilidade atitudinal
Promoção da sensibilização quanto aos direitos das pessoas com deficiência e sua inclusão no
ambiente de trabalho
Iniciativas
Promover evento de conscientização
e qualificação em relação as
temáticas da inclusão da pessoa com
deficiência no ambiente de trabalho,
acessibilidade e Diversidade junto
aos magistrados e servidores.

Unidade
responsável

Prazo

NIC

Dez/2016

Orçamento

Produto

Parceiros
NIC e SEIF

Não
orçamentário

Evento realizado.

Eixo: Promoção da saúde
Avaliação e acompanhamento das condições de saúde dos servidores com deficiência bem
como dos seus postos de trabalho ao longo de sua carreira;
Iniciativas
Propor Avaliação Clínica Periódica,
para avaliar capacidade e habilidade,
com prontuário possível de tabular
diversos dados, incluindo uma possível
interface com gestores e RH, para
avaliar a evolução da condição
caracterizadora da deficiência, bem
como surgimento de outras doenças
agravantes que possam comprometer a
qualidade
laboral.
Realizar Avaliação Multidisciplinar e
iniciar a utilização da CIF
(Classificação Internacional de
Funcionalidades).

Unidade
responsável
SESA

Prazo

Orçamento

Produto

Parceiros

2016

-

Proposição
apresentada.

SERH

2016

-

Avaliação
Multidisciplinar
realizada.

-

SESA

Eixo: Consolidação da política de inclusão e acessibilidade
Garantia da implementação e aplicabilidade das ações de inclusão e acessibilidade relativas à
pessoa com deficiência, conforme legislação vigente.
Iniciativas
Monitorar as ações de acessibilidade e
inclusão do TJDFT.
Propor a atualização de Portarias ou
demais documentos do TJDFT para o
uso da terminologia pessoa com
deficiência, em conformidade com a

Unidade
responsável

Prazo

Produto

Dez/2016

Não
orçamentário

Monitoramento
realizado.

Ago/2016

Não
orçamentário

Terminologia
incorporada nas
normativas e
documentos

NIC

NIC

Orçamento

Parceiros
Comissão
Multidisciplinar
de Inclusão
Presidência e
Secretaria
Geral

legislação vigente.
Acompanhar o trâmite da minuta de
Portaria da promoção da acessibilidade
e inclusão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios

Dez/2016
NIC

Não
orçamentário

Portaria
regulamentada

Presidência
Secretaria Geral

