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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

REPUBLICAÇÃO*

RESOLUÇÃO PRESI 22

Constitui Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde no âmbito
do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o que consta dos autos do
Processo Administrativo Eletrônico PAe/SEI 0003653-18.2016.4.01.8008,

CONSIDERANDO:

a) a Resolução CNJ 207/2015, que instituiu a  Política  de  Atenção  Integral  à  Saúde 
de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário e determinou aos tribunais a constituição de Comitê
Gestor Local de Atenção Integral à Saúde;

b) que  promover  políticas de gestão de pessoas que contribuam para o bem-estar de
magistrados e servidores e para a melhoria do clima organizacional concretiza um dos objetivos do Plano
Estratégico da Justiça Federal para o período 2015-2020,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir, Ad Referendum do  Conselho de Administração, o Comitê Gestor
Local de Atenção Integral à Saúde no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região — CG-
Saúde - TRF1,  assim composto:

I – um desembargador federal;

II – um juiz federal, preferencialmente que esteja convocado para auxílio à Presidência
ou da Seção Judiciária do Distrito Federal;

III – o ocupante do cargo de diretor da Secretaria de Bem-Estar Social;

IV – o ocupante do cargo de diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas;

V – o ocupante do cargo de diretor da Secretaria de Planejamento e Administração
Orçamentária;

VI – um magistrado, indicado pela Associação dos Juízes Federais da 1ª Região –
Ajufer;

VII – um servidor indicado pela Associação dos Servidores da Justiça Federal –
Assejufe-DF.

§ 1º Os membros relacionados no caput deste artigo serão designados por Portaria do
Presidente.

§ 2º O membro indicado pela Ajufer, caso resida fora do Distrito Federal, se utilizará do
recurso de videoconferência exclusivamente por intermédio das seções e subseções judiciárias para
participação das reuniões, ficando vedado o custeio de despesas de deslocamento, alimentação e
hospedagem.

§ 3º O comitê será presidido pelo desembargador federal e terá a coordenação técnica
do diretor da Secretaria de Bem-Estar Social.
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§ 4º O presidente do Comitê será substituído em suas ausências ou impedimentos pelo
coordenador técnico.

Art. 2º São atribuições do CG-Saúde-TRF1, sem prejuízo de outras necessárias ao
cumprimento dos objetivos estabelecidos na Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e
Servidores:

I – Implementar e gerir a Política no seu âmbito de atuação, em cooperação com as
unidades de saúde.

II – Fomentar os programas, projetos e ações vinculados à Política, em conjunto com as
unidades de saúde.

III – Atuar na interlocução com o CNJ, com a Rede de Atenção Integral à Saúde, com o
Comitê Gestor Nacional, com os demais Comitês Gestores Locais e com as instituições parceiras,
compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados.

IV – Promover, em cooperação com as unidades de saúde, reuniões, encontros e
eventos sobre temas relacionados à Política.

V – Auxiliar a administração do Tribunal no planejamento orçamentário da área de
saúde.

VI – Analisar e divulgar os resultados alcançados.

§ 1º A Secretaria do Tribunal, em especial a Secretaria de Bem-Estar Social, prestará
total apoio ao desenvolvimento das atribuições do CG-Saúde-TRF1.

§ 2º O CG-Saúde-TRF1 será representado junto à Rede de Atenção Integral à Saúde,
ao Comitê Gestor Nacional, a outros Comitês Gestores Locais e instituições parceiras pelo presidente e
pelo coordenador técnico.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

*Republicação em virtude de erro material.

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 15/06/2016, às 18:31 (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 2342489 e o código CRC F76874C5.
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