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Procedimento de requisição e tramitação de diárias
começa a funcionar no sistema DIGIDOC.

O sistema DIGIDOC foi atualizado em março
e recebeu uma nova funcionalidade: Diárias
e Passagens.

Com a atualização, servidores e
magistrados poderão requisitar diárias para
viagens usando apenas o DIGIDOC, sem a

necessidade de utilizar outros sistemas durante o processo.

A partir do cadastro da requisição, que tem o assunto
“DIÁRIAS - NOVO FLUXO”, será possível informar origem,
destino, período, identificação dos beneficiários, entre outros
dados necessários ao processamento.

O DIGIDOC calculará as diárias, levando em conta os destinos
e as distâncias a serem percorridas, permitindo mais
segurança na definição dos valores e aderência aos
normativos que regulamentam as viagens.

A implantação do novo módulo permitirá agilizar o processo
de autorização para pagamento de diárias, eliminando o uso
de outros sistemas, automatizando o cálculo das diárias e
concentrando todo o procedimento no DIGIDOC.

Fóruns do interior recebem novos
equipamentos de informática.

O Tribunal distribuiu mais de 400 novos
equipamentos de informática aos fóruns
das comarcas do interior, durante os
três primeiros meses de 2020.

Foram instalados novos computadores,
scanners, impressoras, monitores e demais equipamentos, em
subsituição aos atuais, já obsoletos e que apresentavam
falhas de funcionamento, permitindo a renovação do parque
tecnológico das varas e juizados.

Os fóruns de Imperatriz, Caxias e Timon foram contemplados
com novos equipamentos, além de diversos juizados especiais
cíveis. A ação continuará durante todo o ano de 2020.

Com a instalação dos novos ativos, o Tribunal avança na
estratéga de renovação do seu parque tecnológico.

Links de dados de fóruns e
juizados são ampliados.

O Tribunal realizou em março a
ampliação de diversos links de
dados dos fóruns e juizados do
interior e da capital.

Os links foram ampliados em 500%,
sem aumento de custo para o
TJMA.

A ampliação permitirá maior
velocidade no acesso a Internet e
melhor uso dos sistemas e serviços
do Tribunal, especialmente o
sistema PJe.

Em março foram ampliados os
links de 22 unidades, atingindo um
percentual de 37% do total de
links em uso.

A previsão é que, até o final de
2020, todos os links sejam
ampliados.

Corregedoria recebe um novo
link de fibra ótica.

O Tribunal implantou em março
uma nova ligação entre o prédio
sede do TJ e a CGJ.

O novo link de fibra ótica
permitirá a redundância de
conexão entre as unidades,
garantindo o acesso aos sistemas e
serviços do Judiciário a todos os
magistrados e servidores que
trabalham na CGJ, em caso de
rompimento do link principal.
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