
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

PORTARIA SJ DIREF 13

Institui Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável da Seção
Judiciária do Amazonas (CGPLS-AM).

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 Resolução Presi 4, de 15 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre o Plano de
Logística Sustentável da Justiça Federal da 1ª Região;

c) a Portaria Presi 44, de 15 de fevereiro de 2016, que institui a Comissão Gestora do
Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;

d)  a  Portaria  Diref  SJAM 12,  de  25  de  fevereiro  de  2016,  que  dispõe  sobre  o
realinhamento  da  estrutura  organizacional  da  Secretaria  Administrativa  da  Seção  Judiciária  do
Amazonas,

RESOLVE:

Art.  1º INSTITUIR  comissão  com a  atribuição  de  elaborar,  monitorar,  avaliar  e
revisar o Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciária do Amazonas (PLS-AM).

§ 1º A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciária do
Amazonas  (CGPLS-AM),  será  integrada  pelos  titulares  das  unidades  da  Secretaria  Administrativa
(Secad) e das Subseções de Tabatinga e Tefé, conforme segue:

UNIDADE FUNÇÃO
Seção de Apoio à Gestão Socioambiental (Seamb/Secad) Presidente
Seção de Licitações e Contratos (Selic/Secad) Vice-Presidente
Seção de Modernização Administrativa (Semad/Secad) Secretário(a)
Seção de Planejamento Orçamentário e Financeiro (Seplo/Nucad)  Membro Efetivo
Seção de Tecnologia da Informação (Seinf/Nucad) Membro Efetivo
Seção de Bem-Estar Social (Sebes/Nucre) Membro Efetivo
Seção de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos (Seder/Nucre) Membro Efetivo
Seção de Comunicações e Arquivo Administrativo (Secam/Nucad) Membro Efetivo
Seção de Material e Patrimônio (Semap/Nucad) Membro Efetivo
Seção de Serviços Gerais (Seseg/Nucad) Membro Efetivo
Seção de Suporte Administrativo e Operacional da Subseção de Tabatinga (Sesap/TBT) Membro Efetivo
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Seção de Suporte Administrativo e Operacional da Subseção de Tefé (Sesap/TFE) Membro Efetivo

§  2º  Nos  afastamentos  e  impedimentos  legais  ou  regulamentares  dos  membros
referidos  comporão  a  comissão,  em caráter  provisório,  os  respectivos  substitutos  automáticos  ou
eventuais,  exceto  o(a)  Presidente  da  CGPLS-AM  que  será  substituído  em  suas  ausências  ou
impedimentos pelo(a) Vice-Presidente.

§ 3º O(A) Presidente da CGPLS-AM poderá solicitar a participação de dirigentes de
unidades da  Seção Judiciária  e  das Subseções de  Tabatinga  e  Tefé  para  compor a  CGPLS-AM  na
condição de colaboradores eventuais ou em caráter permanente, conforme a necessidade do trabalho a
ser desenvolvido.

§ 4º Outros servidores poderão participar da CGPLS-AM na condição de voluntários,
desde que autorizados pela chefia imediata.

Art. 2º  Cabe ao(à) Presidente da CGPLS-AM:

I – dirigir as atividades e trabalhos da comissão, como convocar reuniões, delegar e
orientar tarefas, trabalhos, elaboração de relatórios e execução de projetos e ações, definir prazos e
mobilizar equipes;

II  –  promover  a  interlocução  entre  as  unidades  organizacionais,  propiciando  o
desenvolvimento dos trabalhos por áreas temáticas, quando for o caso;

III – zelar pela qualidade dos trabalhos e relatórios desenvolvidos pela CGPLS-AM;

IV – prestar informações sobre a gestão do PLS-AM;

V – garantir o cumprimento tempestivo das atribuições da comissão;

VI – promover a divulgação do PLS-AM e dos resultados alcançados;

VII  –  participar  das  Reuniões  de  Análise  da  Estratégia  promovidas  pelo  Comitê
Institucional de Planejamento Estratégico (Cipe-AM) e apresentar os resultados obtidos no PLS-AM,
bem como as dificuldades e oportunidades de melhoria.

§ 1º A Seção de Modernização Administrativa (Semad)  prestará suporte técnico ao
desenvolvimento dos trabalhos da CGPLS-AM.

§ 2º A Seção de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos (Seder) ficará
responsável  pela  capacitação  contínua  dos  servidores  da  CGPLS-AM  em  relação  à  gestão
socioambiental.

Art. 3º O Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciária do Amazonas (PLS-AM)
abrangerá as Subseções de Tabatinga e de Tefé. 

Art. 4º Para a elaboração do PLS-AM, a CGPLS-AM deverá observar as diretrizes,
as recomendações e os indicadores mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico da
Resolução CNJ 201/2015.

§  1º  O PLS-AM contemplará  ações  que  estimulem a  reflexão  e  a  mudança  dos
padrões de compra, consumo, gestão documental, conscientização e engajamento da força de trabalho,
em especial voltadas para:

I –  aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público;

II –  uso sustentável de recursos naturais e bens públicos;

III – redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a
adequada gestão dos resíduos gerados;

IV –  promoção das contratações sustentáveis;

V –  gestão sustentável de documentos;
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VI –  sensibilização e capacitação da força de trabalho;

VII –  qualidade de vida no ambiente de trabalho.

§ 2º As ações definidas no § 1º  deste artigo deverão ser desenvolvidas em conjunto e
com a efetiva participação das áreas responsáveis pelas atividades.

Art. 5º O PLS-AM conterá, no mínimo:

I  –  Parte  I:  referencial  estratégico  para  a  gestão  socioambiental  (objetivos,
indicadores,  metas,  responsabilidades,  metodologia  de  implementação,  avaliação  do  plano  e
monitoramento dos dados), a ser atualizado a cada novo ciclo do Planejamento Estratégico da Justiça
Federal;

II  –  Parte  II:  inventário  de  bens  e  materiais  adquiridos  com  critérios  de
sustentabilidade,  a ser atualizado anualmente, até o dia 10 de dezembro;

III  –  Parte  III:  plano  de  ação  socioambiental  (práticas  de  sustentabilidade,
racionalização e consumo consciente de materiais e serviços e ações de divulgação, sensibilização e
capacitação), a ser atualizado a cada dois anos, até o dia 30 de novembro do segundo ano de vigência;

§  1º  As  práticas  de  sustentabilidade,  racionalização  e  consumo  consciente  de
materiais e  serviços deverão abranger,  no mínimo, os seguintes temas,  utilizando-se  o Anexo II  da
Resolução CNJ 201/2015 como referência na elaboração dos planos de ação:

I – uso eficiente de insumos e materiais considerando-se, inclusive, a informatização
dos processos e procedimentos judiciais e administrativos;

II – energia elétrica;

III – água e esgoto;

IV – gestão de resíduos;

V – qualidade de vida no ambiente de trabalho;

VI – sensibilização e capacitação contínua da força de trabalho;

VII – contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, equipamentos,
combustíveis e serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de dados, de apoio
administrativo e de manutenção predial;

VIII – deslocamento de pessoal, bens e materiais considerando-se todos os meios de
transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes.

§ 2º As contratações efetuadas pela Seccional deverá observar o disposto no art. 17
da Resolução CNJ 201/2015.

§ 3º  O Plano de Ação Socioambiental deverá conter os seguintes tópicos:

I – objetivo do plano de ação;

II – detalhamento de implementação das ações;

III  –  unidades  e  áreas  envolvidas  na  implementação  de  cada  ação  e  respectivos
responsáveis;

IV – metas a serem alcançadas para cada ação;

V – cronograma de implementação das ações;

VI  –  previsão  de  recursos  financeiros,  humanos,  instrumentais,  entre  outros,
necessários para a implementação das ações.

Art. 6º Elaborado o Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciária do Amazonas
(PLS-AM), a CGPLS-AM deverá encaminhá-lo à Secretaria Administrativa para validação e submissão
à Diretoria do Foro.

Parágrafo único. O PLS-AM, aprovado por Portaria da Diref,  passará  a  integrar o
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Planejamento Estratégico da Seção Judiciária do Amazonas.

Art.  7º  O(A)  presidente  da  CGPLS-AM  providenciará  a  publicação  no  sítio  da
Seccional do Amazonas, 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 planos de
ação do PLS-AM, serão formados grupos executivos, constituídos dos dirigentes das áreas gestoras e
por suplentes por eles indicados, 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,
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.

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, Sevit, Seseg, Selic e Sesud/Secad.

Art.  9º  Esta  Portaria  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando  as
Portarias/Diref 150/2008 e 25/2011.               

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

Manaus/AM, 25 de fevereiro de 2016.

Marília Gurgel R. de Paiva e Sales
JUÍZA DIRETORA DO FORO - SJAM

Documento assinado eletronicamente por Marília Gurgel Rocha de Paiva e Sales, Diretora do
Foro, em 26/02/2016, às 18:03 (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 1849168 e o código CRC 6A7DAA21.
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