
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

PORTARIA SJ DIREF 12

Altera  a  Portaria  Diref  13 de  26/02/2016,  que  institui  a  Comissão
Gestora  do  Plano  de  Logística  Sustentável  da  Seção  Judiciária  do
Amazonas (CGPLS-AM), e a Portaria Diref 15, de 29/02/2016, que
aprova  o  Plano  de  Logística  Sustentável  da  Seção  Judiciária  do
Amazonas.

A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO E CORREGEDORA PERMANENTE
DOS ASSUNTOS AUXILIARES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS,  no
uso  de  suas  atribuições  legais,  e  tendo  em  vista  o  constante  nos  autos  do  P.Ae
0000435-97.2016.4.01.8002,

CONSIDERANDO:

a)  a  Resolução  CNJ  201  de  3  de  março  de  2015,  que  dispõe  sobre  a  gestão
socioambiental  nos órgãos do Poder Judiciário e implanta o Plano de Logística Sustentável  como
instrumento vinculado ao Planejamento Estratégico, determinando que os órgãos do Poder Judiciário
adotem modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade
ambiental, econômica e social;

b) a Portaria SJ Diref 13 de 26 de fevereiro de 2016, que institui a Comissão Gestora
do Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciária do Amazonas;

c) a Portaria SJ Diref 15, de 29 de fevereiro de 2016, que aprova o Plano de Logística
Sustentável da Seção Judiciária do Amazonas;

d)  a  necessidade  de  otimizar  os  procedimentos  de  habilitação das  associações  e
cooperativas de resíduos recicláveis, bem como a concretização das publicações dos resultados obtidos
com a implantação das ações definidas no PLS-AM,

RESOLVE:

Art.  1º  Alterar  os  artigos  7º  e  8º  da  Portaria  SJ  Diref  13,  de 26/02/2016,  doc.
1849168, que passam a vigorar com a seguinte redação:

 

“Art.  7º  A  Seção  de  Apoio  à  Gestão  Socioambiental  (Seamb-AM)
procederá às publicações dos resultados mensais e anuais das ações definidas no PLS-AM
nos sistemas informatizados do Poder Judiciário e no portal  eletrônico da Seccional do
Amazonas, em cumprimento à Resolução CNJ 201, de 03/03/2015, conforme o caso:

I – do PLS-AM aprovado e suas eventuais alterações;

II – dos resultados obtidos a partir da implantação das ações definidas no
PLS-AM  ao  final  de  cada  semestre  do  ano,  apresentando  as  metas  alcançadas  e  os
resultados medidos pelos indicadores;

III  –  do  relatório  anual  consolidado  de  desempenho  do  PLS-AM,
contendo, inclusive, a identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o
ano seguinte, até o dia 10 de dezembro de cada ano.

Art. 8º Para a execução, proposição de atualizações e monitoramento dos
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planos de ação do PLS-AM, serão formados grupos executivos, constituídos dos dirigentes
das unidades, ou nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares desses, os
respectivos  substitutos  automáticos  ou  eventuais,  que  operarão  nas  áreas  de  atuação
respectivas, na forma que se segue:

I – Grupo Executivo de Uso Eficiente de Insumos e Materiais e de Gestão
dos Resíduos e dos Deslocamentos: composto pelos dirigentes e suplentes do(a) Nucad,
Nucju, Semap, Seseg, Sevit, Secam e Sedaj.

II – Grupo Executivo de Consumo Sustentável de Recursos Naturais e de
Gestão de Obras (água e esgoto, energia, combustíveis, obras e serviços de engenharia):
composto pelos dirigentes e suplentes do(a) Nucad, Seseg e Sevit.            

III – Grupo Executivo de Aquisição e Consumo Sustentável dos Recursos
Tecnológicos  (impressão,  equipamentos,  redes  de  comunicação  telefônica e  de  dados,
internet,  manutenções técnicas e  serviços de processamento de dados):  composto pelos
dirigentes e suplentes do(a) Nucad, Seinf e Secam e Seseg.

IV – Grupo Executivo de Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho,
Comunicação  e  Capacitação  (saúde  ocupacional,  assistência  à  saúde,  comunicação  e
divulgação institucional, formação e capacitação de pessoas): composto pelos dirigentes e
suplentes do(a) Nucre, Seder, Sebes e Secos.

V  –  Grupo  Executivo  de  Compras,  Aquisições  e  Contratações
Sustentáveis (bens permanentes, bens de consumo, descartáveis, serviços de vigilância, de
conservação e limpeza, de manutenções prediais, de apoio administrativo): composto pelos
dirigentes  e  suplentes  do(a)  Nucad,  Secom,  Semap,  Seinf,  Sevit,  Seseg,  Selic  e
Sesud/Secad.

§ 1º  Caberá à Seção de Apoio à Gestão Socioambiental  (Seamb-AM)
coordenar  os  procedimentos  de  habilitação  das  associações  e  cooperativas  de  resíduos
recicláveis, para os quais serão destinados os resíduos recicláveis descartados, com o auxílio
dos Grupos Executivos  I (Uso Eficiente de Insumos e Materiais e de Gestão dos Resíduos e
dos Deslocamentos) e V (Compras, Aquisições e Contratações Sustentáveis).

§  2º  Os  titulares  das  unidades  que  compõem  os  Grupos  Executivos
enviarão até o dia 10 do mês subsequente para a Seção de Apoio à Gestão Socioambiental
(Seamb-AM) os resultados  medidos das ações definidas  no PLS-AM,  relativas ao mês
imediatamente  anterior,  para  a  efetivação  das  publicações  referidas  no  artigo  7º  desta
Portaria. ”.

 

Art.  2º  Alterar  os  artigos  2º  e  3º  da  Portaria  SJ  Diref  15,  de 29/02/2016,  doc.
1856193, que passam a vigorar com a seguinte redação:

 

"Art.  2º.  DETERMINAR  que  os  62  (sessenta  e  dois)  indicadores
relacionados  no  Plano  de  Ação Socioambiental  (parte  III  do  PLS-AM)  são de  caráter
obrigatório, devendo os gestores das unidades da Seccional, com a coordenação da Seção de
Apoio  à  Gestão  Socioambiental  (Seamb-AM),  buscar  os  meios  necessários  para  sua
mensuração e lançamento tempestivo dos dados no sistema eletrônico disponibilizado pelo
CNJ, nos termos do § 2º do art. 23 da Resolução CNJ 201/2015. 

§ 1º As unidades encaminharão, mensalmente, para a Seção de Apoio à
Gestão  Socioambiental  (Seamb-AM) os  resultados  dos  indicadores  através  de  processo
administrativo eletrônico de periodicidade anual a ser criado por cada unidade.
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§ 2º A Seção de Apoio à Gestão Socioambiental (Seamb-AM) promoverá
a  consolidação  dos  dados  da  Justiça  Federal  do  Amazonas,  o  lançamento  dos  dados
relativos aos indicadores no sistema do CNJ e o constante monitoramento e avaliação dos
resultados obtidos.

§  3º  Caso  algum  indicador  não  seja  aplicável  à  Seção  Judiciária do
Amazonas, deverá o gestor da unidade responsável encaminhar à Seção de Apoio à Gestão
Socioambiental (Seamb-AM) e à Comissão Gestora do PLS (CGPLS-AM)  informação que
justifique a impossibilidade de sua aplicação para fins de prestação de contas perante o
TRF1.

Art. 3º. DETERMINAR que cabe às unidades mencionadas no PLS-AM,
com o apoio da CGPLS-AM, buscar os meios e envidar os esforços necessários para:

I – a execução das ações, projetos e programas inseridos nos planos de
ação, informando imediatamente à CGPLS-AM eventuais intercorrências que impeçam o
cumprimento dos prazos ou que interfiram negativamente no cumprimento das metas; 

II – o cumprimento das metas socioambientais;

III – propor à Comissão Gestora do PLS-AM as ações necessárias para a
melhoria do desempenho da Seccional em relação aos incisos I e II deste artigo, primando
pelo consumo e o gasto consciente e sustentável.”

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria
SJ Diref 33, de 13/06/2016.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.       

 

Ana Paula Serizawa Silva Podedworny
Juíza Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Serizawa Silva Podedworny, Diretora do
Foro, em 15/02/2017, às 19:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3599953 e o código CRC 09991064.
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