SIADAP 1

Sistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública

Dados de: 21-01-2008

Quadro de Avaliação e Responsabilização - 2008
- Ministério da Justiça Organismo: Direcção-Geral da Política de Justiça
Missão: Prestar apoio técnico, acompanhar e monitorizar políticas, assegurar o planeamento estratégico e a coordenação das relações externas e de cooperação, sendo ainda responsável pela informação estatística
Objectivos Estratégicos:
1. Desempenhar um papel activo de monitorização e facilitação em projectos de natureza estratégica para o Ministério da Justiça, como, por exemplo, em matéria de inovação tecnológica na Justiça, no projecto de
2. Conceber e executar planos de desjudicialização e descongestionamento dos tribunais através da concepção e elaboração de medidas concretas, designadamente legislativas e respectiva avaliação e monitorização
3. Conceber, executar e monitorizar medidas, designadamente legislativas, de simplificação processual e desbloqueamento em matéria de processo civil.
4. Elaboração e apoio à elaboração de projectos de actos legislativos e regulamentares como, por exemplo, em matéria de processo tributário e administrativo.
5. Realizar relatórios de acompanhamento de sectores ou áreas da Justiça ou áreas como, por exemplo, em matéria de celeridade processual, falências e recuperação de empresas, apoio judiciário e recursos cíveis.
6. Operacionalização e desenvolvimento do projecto HERMES de recolha e produção de informação estatística, no sentido de eliminar a recolha de informação em papel, introduzir, como regra, a recolha directa
7. Reforçar a cooperação internacional.
Concretização
Objectivos Operacionais
Meta Ano n-1 Meta Ano n
Classificação
Desvios
Resultado
Superou
Atingiu
Não atingiu

EFICÁCIA

Peso da Dimensão: 60%
Peso do Objectivo: 40%
Peso do Indicador: 30%
IND 1 - Elaboração de diplomas legislativos

Nº de diplomas concluídos

***

2

0

***

12

0

Peso do Indicador: 20%
IND 2 - Elaboração de lista de automatismos nas
aplicações CITIUS e HABILUS

Desvio face ao prazo de entrega (em
semanas)

Peso do Indicador: 5%

IND 3 - Disponibilização de novos automatismos nas
aplicações CITIUS e HABILUS aos utilizadores

OB 1 - Atingir a realização a 100% dos
compromissos com o Projecto CITIUS

Desvio face ao prazo de
disponibilização dos automatismos
(em semanas)

12%

***

48

0

Peso do Indicador: 20%
IND 4 - Monitorização mensal, junto do ITIJ e DGAJ,
de informação sobre: emissão de assinaturas electrónicas
para magistrados judiciais e MP; instalação de hardware
nos tribunais e segurança informática; entrega on-line
de peças processuais, requerimento de injunção e
executivo on-line

Nº de inquéritos de monitorização

47%

***

12

0

Peso do Indicador: 5%
IND 5 - Adaptação das aplicações informáticas Citius às
necessidades do MP

Desvio face ao prazo de conclusão
das adaptações (em semanas)

13%
***

22

0

Peso do Indicador: 10%
IND 6 - Apoio à formação profissional sobre o CITIUS Magistrados Judiciais e CITIUS - MP

Nº de operadores judiciais formados

***

760

0

***

10

0

***

28

0

***

16

0

***

20

0

***

20

0

***

26

0

***

0,8

0,0

Peso do Indicador: 10%
IND 7 - Divulgação junto de operadores e utilizadores

Nº de entidades/Utilizadores

Peso do Objectivo: 20%
Peso do Indicador: 100%
OB 2 - Elaborar 100% dos relatórios de
monitorização dos projectos prioritários na
área da Justiça

IND 8 - Elaboração e entrega de relatórios

Somatório dos desvios relativamente
às datas de entrega dos relatórios
(em semanas)

Peso do Objectivo: 20%
Peso do Indicador: 20%
IND 9 - Realização de conferência internacional

Desvio relativamente à data de
realização (em semanas)

Peso do Indicador: 30%
OB 3 - Monitorizar e avaliar o Regime
Processual Civil Experimental

IND 10 - Elaboração e entrega de relatório de
monitorização e avaliação

Desvio relativamente à data de
entrega do relatório (em semanas)

Peso do Indicador: 30%
IND 11 - Elaboração de proposta de alteração legislativa

Desvio relativamente à data de
entrega (em semanas)

Peso do Indicador: 20%
IND 12 - Alargamento a novos tribunais

Desvio relativamente à data prevista
(em semanas)

Peso do Objectivo: 20%
Peso do Indicador: 50%
IND 13 - Actualização e reformulação do manual da
acção executiva até 4/5 do período de vacatio legis

Desvio face ao prazo de entrega do
manual

Peso do Indicador: 40%
OB 4 - Atingir a realização a 100% dos
compromissos com a reforma da acção
executiva

IND 14 - Apoio na elaboração de regulamentação com a
conclusão e entrega dos diplomas até 2/3 do período de
vacatio legis

Desvio face ao prazo de entrega

1%
***

0,7

0,0

***

16

0

Peso do Indicador: 10%
IND 15 - Abertura do centro de arbitragem para a acção
executiva até 4 meses após a entrada em vigor da lei

EFICIÊNCIA

Desvio face ao prazo de abertura
previsto (em semanas)

Peso da Dimensão: 30%
Peso do Objectivo: 50%
Peso do Indicador: 50%

IND 16 - Elaboração e entrega de diplomas

OB 5 - Concretizar do Plano de Acção para
o Descongestionamento dos Tribunais

Somatório dos desvios relativamente
às datas de entrega dos diplomas
(em semanas)

***

82

0

***

30

0

***

52

0

***

90%

0%

***

2

0

Peso do Indicador: 50%
IND 17 - Apresentação de novos contributos para o
descongestionamento dos tribunais

Desvio relativamente à data de
entrega (em semanas)

Peso do Objectivo: 50%
Peso do Indicador: 50%

OB 6 - Aumentar a acessibilidade e
Desvio face ao prazo de
actualidade da informação das estatísticas
IND 19 - Data de disponibilização ao público
disponibilização ao público (em
da Justiça, através da abertura ao público
semanas)
do sistema Hermes até Dezembro de 2008 e
Peso do Indicador: 50%
da redução do tempo de disponibilização
Percentagem de relatórios
IND 20 - Disponibilização de dados de 2006 em 90% dos
da informação
disponíveis na aplicação com dados
relatórios disponíveis na aplicação até Julho de 2008

QUALIDADE

OB 7 - Divulgar internacionalmente
práticas na área da justiça

disponíveis até 2006

Peso da Dimensão: 10%

boas

Peso do Objectivo: 100%
Peso do Indicador: 100%
IND 21 - Nº de boas práticas divulgadas

Nº de boas práticas divulgadas

Resultados Agregados
Contribuição da Dimensão

Eficácia
Eficiência
Qualidade

Peso:
Resultados dos Objectivos:
Peso:
Resultados dos Objectivos:
Peso:
Resultados dos Objectivos:

60%
30%
10%

Avaliação Final do Serviço

Meios disponíveis
Recursos Humanos
Dirigentes - Direcção Superior
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes de
divisão
Técnico Superior
Informática
Técnico Profissional
Administrativo
Pessoal Auxiliar
Área de Planeamento e Política Legislativa

Pontuação

Planeados

Executados

Desvio

9,4
7,0

37,6
41,7

0,0
0,0

-37,6
-41,7

4,8
4,2
2,2
2,5
1,5
6,0

120,4
16,7
44,2
27,4
15,1
77,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-120,4
-16,7
-44,2
-27,4
-15,1
-77,9

381,0

0,0

-381,0

Estimado (€)

Realizado (€)

Total:
Orçamento
Funcionamento
PIDDAC

Total:

Desvio(€)

3.996.000,00 €
1.978.583,00 €

-

€ € -

3.996.000,00 €
1.978.583,00 €

5.974.583,00 €

-

€ -

5.974.583,00 €

