
Portaria assinada pelo presidente, desembargador federal Olindo Menezes.•	
Publicada no Boletim de Serviço n. 47, de 16/03/2011.•	

PORTARIA/PRESI 79 DE 09/02/2011

Designa o Secretário-Geral da Presidência do Tribunal para prestar assessoramento ao Diretor da Secretaria de Administração na coordenação 
de trabalhos daquela Secretaria.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO:
a) a grande diversidade de atividades afetas à competência da Secretaria de Administração – SECAD deste Tribunal;
b) a necessidade de promover a racionalização e o aperfeiçoamento de atividades, processos, procedimentos, normas internas, bem assim, 

desenvolver e implantar metodologias de gestão para as atividades críticas; 
c) as diretrizes estabelecidas pelo CNJ, para  redução  do consumo per capita por  magistrados, servidores, prestadores e estagiários com 

energia, telefone, papel, água e combustível;
d) a inadequada estrutura funcional da Secretaria de Administração aliada ao seu reduzido quadro  funcional,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor JOSENY MARQUES FREIRE, Secretário-Geral da Presidência, para, sem prejuízo de suas atribuições, prestar 

assessoramento ao Diretor da  Secretaria de Administração, na coordenação dos trabalhos relativos a:
I – revisão e aperfeiçoamento de documentos normativos de atividades  relativos a transporte, diárias, estacionamento, material e 

patrimônio; 
II – desenvolvimento ou aperfeiçoamento de metodologias para a gestão de processos e procedimentos, englobando:
a) motivação de pleitos de compras e serviços e atualização de editais de licitação e de contratos;
b) elaboração de modelos de termos de referência e de projetos básicos;
c) aquisição de bens, execução de obras, contratação de serviços  destinados à manutenção das atividades do Tribunal, de suas instalações, 

máquinas e equipamentos, sistemas elétricos, hidráulicos e telefônicos;
III – desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas AVS e SICAM em articulação com a Secretaria de Tecnologia da Informação – 

SECIN;
IV – revitalização do sistema de segurança dos edifícios ocupados pelo Tribunal;
V – outras ações correlatas, que possam contribuir para o aperfeiçoamento das atividades da SECAD.
§ 1º Os trabalhos descritos neste artigo serão avaliados pelo Diretor da SECAD, que poderá solicitar a participação do Centro de Estudos e 

Apoio à Gestão Organizacional – CENAG, para elaboração de propostas que visem à excelência dos resultados. 
§ 2º As propostas executivas e normativas referentes a regulamentações, alterações de fluxos de trabalhos, implantação de novas rotinas 

e procedimentos, bem assim, de emissão de documentos, serão submetidas pelo Diretor da SECAD ao Diretor-Geral para as providências 
regulamentares.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.


