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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PORT ARIAIPRESI 600-00~ DEJJ.DE JANEIRO DE 2008. 

Institui Comissão para desenvolver estudos de 
viabilidade para implantação de programa para coleta 
seletiva solidária no âmbito do TRF-1" Região. 

O VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL 

( REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 

vista o constante nos autos do Processo Administrativo 8.517/2007, 

CONSIDERANDO: 

a) a Lei 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação; 

b) a edição do Decreto 5.940/06 que determina a constituição de comissões 

para a coleta seletiva solidária, no âmbito de cada órgão da administração pública federal; 

c) que todo cidadão tem direito ao meio ambiente equilibrado e saudável, que 

lhe propicie qualidade de vida, por meio de sua preservação; 

d) a possibilidade de geração de renda a um segmento da população em 

situação de exclusão social, que retira do lixo o meio de sobrevivência 

e) a necessidade de adotar medidas para a coleta, seleção, retirada e 

destinação de resíduos recicláveis, como instrumento de redução do volume sobre o meio 
ambiente. 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica instituída comissão com o objetivo de desenvolver estudos de 

viabilidade para a elaboração de projeto e implantação, acompanhamento e supervisão da 

coleta, separação e destinação dos resíduos recicláveis descartados, com vistas ao repasse 

às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis no âmbito deste 
Tribunal. 

Art. 2° A Comissão é integrada por membros das áreas administrativas, a 
seguir: 

V\. 
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UNIDADE TITULAR SUPLENTE 

Nilda Aparecida Alves - Diretora 
úrsula Amélia Pinheiro Sampaio -

Comunicações Administrativas da Divisão de Comunicações 
Encarregada do Setor de 
Telecomunicações e 

Administrativas/SECAO Reprografia/SECAD 

Paulo César Machado Sena- Luiz Xavier de Oliveira -
1'11aterial e Patrimônio Diretor da Divisão de Material e Assistente Técnico 11 da Divisão de 

Patrimônio/SECAO Material e Patrimônio/SECAO 

Fabiano Costa Lucindo - Manoel Almir de Menezes dos 

Segurança e Serviços Gerai Encarregado do Setor de Copa, Santos- Motorista do Setor de 

Limpeza e Conservacão/SECAD Transporte/SECAO 

Hemani Dutra Vilela -Assistente Ronaldo Rodrigues Soares-

Serviços Gráficos Técnico 11 da Divisão de Serviços Auxiliar de Serviços 

Gráficos/CENAG Gráficos/CENAG 

§1° A comissão é coordenada pelo titular da Divisão de Comunicações 

Administrativas - DICAD e subordinada ao Diretor-Geral do Tribunal. 

§2° Poderão ser convocados servidores de outras unidades para auxiliarem os 

trabalhos da Comissão, visando agregar conhecimentos e ações a serem implementadas. 

Art. 3° A Comissão compete as seguintes atribuições. 

a) desenvolver estudos e análise da viabilidade técnica, operacional e 

financeira, visando à elaboração, implantação, acompanhamento e avaliação periódica do 

projeto de coleta seletiva solidária no âmbito deste Tribunal; 

b) promover o planejamento -e a gestão do projeto de coleta, seleção, 

armazenamento e destinação de resíduos recicláveis; 

c) definir a infra-estrutura de entrega, separação e repasse dos matérias 

descartáveis; 

d) definir as nonmas e os critérios de adoção do programa de coleta seletiva 

solidária no âmbito deste TRF· 
' 

e) propor e apresentar o projeto de coleta seletiva solidária para o Tribunal, 

contendo, entre outros itens: 

I - a operacionalização do projeto (divulgação , treinamento, execução e 

supervisão da coleta); 

11- cronograma de implantação; 

lll - recursos financeiros. 

f) supervisionar e acompanhar a implantação da coleta no Tribunal; 

g) orientar as seccionais na implantação de projetos similares ao estabelecido 

nesta portaria. 
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Art. 4° É recomendada às Seções e Subseções Judiciária a constituição de 

comissões, nas respectivas localidades de sua jurisdição, com o objetivo de desenvolver 

estudos estabelecidos no art. 1° desta Portaria. 

Art. 5° Cabe ao coordenador da comissão ora instituída a elaboração e 

apresentação de projeto, de relatório e proposta de normas internas ao Diretor-Geral sobre 

o andamento das atividades. 

trabalhos. 

Art. 6° Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos 

Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

De•em~~LOS OLAVO 
Vice-Presidente, no exercício· da Presidência 

-


