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Disponibilizada na edição n. 598 do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho – Caderno Jurídico do TRT – 23ª Região de 04.11.2010, às páginas 11/15, e publicada em 05.11.2010, conforme art. 4º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006.
Portaria TRT DG GP n. 2419/2010 ad referendum
Interessado
:
TRT – 23ª Região

Resolução Administrativa
n. 164/2010


Referenda a Portaria TRT DG GP 
n. 2419/2010, que estabeleceu as diretrizes de cunho socioambiental e os referenciais de áreas a serem adotados para a elaboração de projetos de reforma ou construção de imóveis novos no âmbito deste Tribunal.

CERTIFICO que o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região na Décima Segunda Sessão Ordinária, hoje realizada, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Osmair Couto, Presidente, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tarcísio Régis Valente, Vice-Presidente, Leila Conceição da Silva Calvo, Roberto Benatar, João Carlos Ribeiro de Souza, Edson Bueno de Souza e do Excelentíssimo Senhor José Pedro dos Reis, Chefe da Procuradoria Regional,

Considerando o disposto nos artigos nos artigos 26, XLII, do Regimento Interno deste Tribunal;

R E S O L V E U, por unanimidade, referendar a Portaria TRT DG GP n. 2419/2010, que estabeleceu as diretrizes de cunho socioambiental e os referenciais de áreas a serem adotados para a elaboração de projetos de reforma ou construção de imóveis novos no âmbito deste Tribunal, nos termos abaixo transcritos:

“PORTARIA TRT/DG/GP – 2419/2010

Dispõe sobre: I – Referência de áreas a serem utilizadas quando da elaboração de novos projetos de reforma ou construção de imóveis no âmbito do tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, II – Recomendações de cunho socioambiental.

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando o Despacho exarado em 30/04/2010 pelo Presidente do CNJ, que intimou, dentre outros, os Tribunais Regionais do Trabalho para ciência dos termos do Ato Normativo 0002561-75/2010 e para que prestem informações a respeito de seu cumprimento no prazo fixado pela Resolução 114/2010-CNJ; 

Considerando a Resolução supra, que dispõem sobre: a) o planejamento, a execução e o monitoramento de obras no Poder Judiciário; b) os parâmetros e orientações para precificação, elaboração de editais, composição de BDI, critérios mínimos para habilitação técnica e cláusulas essenciais nos novos contratos de reforma ou construção de imóveis no Poder Judiciário; c) a referência de áreas a serem utilizadas quando da elaboração de novos projetos de reforma ou construção de imóveis no Poder Judiciário; d) a premiação dos melhores projetos de novas obras no Poder Judiciário;

Considerando o Relatório do Grupo de Trabalho para monitoramento de obras e padronização de critérios e layout para construção de imóveis no Poder Judiciário (abril/2010);

Considerando o Plano de Gestão Estratégica 2008/2013 do TRT da 23ª Região, principalmente os objetivos 6.1 – Assegurar a infraestrutura física adequada; 
8.1 – ampliar e fortalecer projetos voltados à responsabilidade social e ambiental, e 10.1 – Garantir a sustentabilidade orçamentária; 

Considerando que o Anexo I da Resolução 114/2010-CNJ estabelece apenas referências para dimensionamento dos ambientes básicos comuns aos programas arquitetônicos, carecendo de o estabelecimento de referenciais de área para os ambientes não enquadrados no Anexo I, bem como para a escolha de terrenos para implantação de Varas do Trabalho;

Considerando não haver previsão de construção de estruturas maiores que fóruns trabalhistas para abrigar até quatro VTs, visto que o Tribunal e VTs de Cuiabá ocupam o complexo-sede concluído em 2005, sem previsão de ampliação representativa nos próximos anos, tornando desnecessária a abordagem relacionada com grandes obras;

Considerando as recomendações constantes no Relatório da Comissão constituída pela portaria TRT/DG-1477/2010.


RESOLVE, ad referendum do Tribunal:


CAPÍTULO I
Objeto da Regulamentação

Art. 1º. Estabelecer as diretrizes de cunho socioambiental e os referenciais de áreas a serem adotados para a elaboração de projetos de reforma ou construção de imóveis novos no âmbito do Tribunal, em conformidade com o Anexo I da Resolução n. 114/2010-CNJ, com as limitações de área e acréscimos de compartimentos previstos nesta Portaria.

CAPÍTULO II
Da referência de áreas

Art. 2º. Os programas arquitetônicos para construção e reforma de prédios para instalação de fórum trabalhista com uma Vara do Trabalho, sem previsão de ampliação, obedecerão os referenciais contidos na Tabela 1.
Tabela 1 – Áreas internas para uma VT sem previsão de ampliação
Ambiente de Trabalho
Área (m²)
Observação
Arquivo
20 a 25
(integrado ao prédio)
Uso múltiplo 
Atendimento
6 a 8
Integrado à Secretaria
Banco
15 a 20
Conforme necessidade de instalação
Banheiro de gabinete
2,5 (simples)
3,5 a 4 (PNE)
Conforme Res. 114/2010-CNJ
1 banheiro simples e 1 PNE 
Banheiro Público
5 a 6 cada
(ambos PNE)
1 banheiro por gênero
Banheiro Servidores
3 a 4 (simples)
4 a 5 (PNE)
1 banheiro por gênero
Feminino: PNE (alterar conforme necessidade)
Circulação
10 a 15
Programa arquitetônico com reduzidas áreas de circulação
Copa
7 a 8

CPD
7 a 8

Gabinete
20 a 22
Conforme Res. 114/2010-CNJ, limitada a 22m²
2 Gabinetes por VT
Jardim de Inverno
10 a 15
Funciona como poço de iluminação e ventilação
Saguão de Espera
40 a 42
Área de 2 a 2,1m² p.p.
Sala da OAB
14 a 15
Conforme Res. 114/2010-CNJ, mínimo de 14m²
Sala de Audiência
35
Área Fixa, conforme Res. 114/2010-CNJ
Admissível ± 2 m² para adequação de projeto
Sala de Assistente 
15 a 20
Res. 114/2010-CNJ menciona Assessoria
Área de 7,5 a 10m² p.p.
Secretaria
80 a 100
Conforme Res. 114/2010-CNJ
Área de 5 a 7,5m² p.p.
Vara da Cidadania
18 a 25
Área de 2 a 2,5m² p.p.

Art. 3º. Os programas arquitetônicos para construção e reforma de prédios para instalação de fórum trabalhista com duas Varas do Trabalho sem previsão de ampliação obedecerão os referenciais contidos na Tabela 2.
Tabela 2 – Áreas internas para duas VTs com construção em uma etapa
Ambiente de Trabalho
Área (m²)
Observação
Arquivo
50 a 80
Espaço separado do prédio principal, conforme item 5, Anexo I, da Res. 114/2010-CNJ 
Atendimento
6 a 8
1 atendimento por VT. Integrado à Secretaria
Banco
15 a 20
Conforme necessidade de instalação
Banheiro de gabinete
2,5 (simples)
3,5 a 4 (PNE)
Conforme Res. 114/2010-CNJ
Cada VT com 1 banheiro simples e 1 PNE 
Banheiro Público
8 a 10m² 
com 2 boxes cada 
(simples e PNE)
1 banheiro por gênero
Centralizado, para 2 VTs
Banheiro Servidores
8 a 10m² 
com 2 boxes cada  
(simples e PNE)
1 banheiro por gênero
Centralizado, para 2 VTs
Central de Mandados
20 a 25
Centralizada para atender 2 VTs
Circulação
20 a 30
Programa arquitetônico com reduzidas áreas de circulação
Copa
8 a 10
Centralizada para atender 2 VTs
CPD
8 a 10
Centralizado, para atender 2 VTs
Fórum (Distribuição)
15 a 20
Conforme Res. 114/2010-CNJ
Área de 5 a 7,5m² p.p.
Gabinete
20 a 22
Conforme Res. 114/2010-CNJ, limitada a 22m²
2 Gabinetes por VT
Jardim de Inverno
10 a 15
1 para cada VT (funciona como poço de iluminação e ventilação)
Saguão de Espera
70 a 80
Área de 2 a 2,1m² p.p.
Sala da OAB
14 a 15
Conforme Res. 114/2010-CNJ, mínimo de 14m²
Sala de Audiência
35
1 para cada VT. 
Área fixa Conforme Res. 114/2010-CNJ
Admissível ± 2 m² para adequação de projeto
Sala de Assistente 
15 a 20
Res. 114/2010-CNJ menciona Assessoria
1 para cada VT.
Área de 7,5 a 10m² p.p.
Secretaria
80 a 100
Conforme Res. 114/2010-CNJ
Área de 5 a 7,5m² p.p.
Vara da Cidadania
18 a 25
Área de 2 a 2,5m² p.p.

Art. 4º. Os programas arquitetônicos para construção de prédios para instalação de fórum trabalhista com duas Varas do Trabalho construído em duas etapas obedecerão os referenciais contidos na Tabela 3.
Tabela 3 – Áreas internas para duas VTs com construção em duas etapas
Ambiente de Trabalho
Área (m²)


(1ª etapa) 
(Construção 1ª VT)
(2ª etapa) 
(Construção 2ª VT)
Observação
Arquivo
20 a 25 
(múltipla função)
50 a 80
Com a construção da 2ª etapa, o Arquivo interno passa para Central de Mandados 
Atendimento
6 a 8
6 a 8
1 atendimento por VT
Banco
15 a 20
-
Conforme necessidade de instalação
Banheiro de gabinete
2,5 (simples)
3,5 a 4 (PNE)
2,5 (simples)
3,5 a 4 (PNE)
Conforme Res. 114/2010-CNJ
Cada VT com 1 banheiro simples e 1 PNE 
Banheiro Público
8 a 10m² 
com 2 boxes cada 
(simples e PNE)
-
1 banheiro por gênero
Dimensionados na 1ª etapa para 2 VTs
Banheiro Servidores
8 a 10m² 
com 2 boxes cada  
(simples e PNE)
-
1 banheiro por gênero
Dimensionados na 1ª etapa para 2 VTs
Central de Mandados
-
20 a 25
Utilização do espaço do Arquivo Provisório, construído na 1ª etapa.
Circulação
10 a 15
15 a 20
Programa arquitetônico com reduzidas áreas de circulação
Copa
8 a 10
-
Dimensionada na 1ª etapa para 2 VTs
CPD
8 a 10
-
Dimensionado na 1ª etapa para 2 VTs
Fórum (Distribuição)
-
15 a 20
Conforme Res. 114/2010-CNJ
Área de 5 a 7,5m² p.p.
Gabinete
20 a 22
20 a 22
Conforme Res. 114/2010-CNJ, limitada a 22m²
2 Gabinetes por VT
Jardim de Inverno
10 a 15
10 a 15
Funciona como poço de iluminação e ventilação
Saguão de Espera
40 a 42
30 a 40
Área de 2 a 2,1m² p.p.
Sala da OAB
14 a 15
-
Conforme Res. 114/2010-CNJ, mínimo de 14m²
Sala de Audiência
35
35
1 para cada VT. 
Área fixa Conforme Res. 114/2010-CNJ
Admissível ± 2 m² (adequação de projeto)
Sala de Assistente 
15 a 20
15 a 20
Res. 114/2010-CNJ menciona Assessoria
Área de 7,5 a 10m² p.p.
Secretaria
80 a 100
80 a 100
Conforme Res. 114/2010-CNJ
Área de 5 a 7,5m² p.p.
Vara da Cidadania
18 a 25
-
Área de 2 a 2,5m² p.p.

Art. 5º. Os programas arquitetônicos para construção de prédios para instalação de fórum trabalhista com três Varas do Trabalho obedecerão os referenciais contidos na Tabela 4.
Tabela 4 – Áreas internas para três VTs com construção em uma etapa
Ambiente de Trabalho
Área (m²)
Observação
Arquivo
70 a 90
Espaço separado do prédio principal, conforme item 5, Anexo I, da Res. 114/2010-CNJ
Atendimento
6 a 8
1 atendimento por VT. Integrado à Secretaria
Banco
15 a 20
Conforme necessidade de instalação
Banheiro de gabinete
2,5 (simples)
3,5 a 4 (PNE)
Conforme Res. 114/2010-CNJ
Cada VT com 1 banheiro simples e 1 PNE
Banheiro Público
10 a 12m² 
com 3 boxes cada 
(2 simples e PNE)
1 banheiro por gênero
Centralizado, para 3 VTs
1 boxe simples masculino com mictório 
Banheiro Servidores
10 a 12m² 
com 3 boxes cada  
(2 simples e PNE)
1 banheiro por gênero
Centralizado, para 3 VTs
1 boxe simples masculino com mictório
Central de Mandados
25 a 30
Centralizada para atender 3 VTs
Circulação
30 a 40
Programa arquitetônico com reduzidas áreas de circulação
Copa
10 a 12
Centralizada, para 3 VTs
CPD
10 a 12
Centralizado, para 3 VTs
Fórum (Distribuição)
20 a 25
Centralizado, área de 5 a 7,5m² p.p.
Gabinete
20 a 22
Conforme Res. 114/2010-CNJ, limitada a 22m²
2 Gabinetes por VT
Jardim de Inverno
10 a 15
1 para cada VT (funciona como poço de iluminação e ventilação)
Saguão de Espera
110 a 130
Área de 2 a 2,1m² p.p.
Sala da OAB
14 a 15
Conforme Res. 114/2010-CNJ, mínimo de 14m²
Sala de Audiência
35
1 para cada VT. 
Área fixa Conforme Res. 114/2010-CNJ
Admissível ± 2 m² para adequação de projeto
Sala de Assistente 
15 a 20
Res. 114/2010-CNJ menciona Assessoria
1 para cada VT.
Área de 7,5 a 10m² p.p.
Secretaria
80 a 100
Conforme Res. 114/2010-CNJ
Área de 5 a 7,5m² p.p.
Vara da Cidadania
18 a 25
Área de 2 a 2,5m² p.p.

Art. 6º. Os programas arquitetônicos para construção de prédios para instalação de fórum trabalhista com quatro Varas do Trabalho obedecerão os referenciais contidos na Tabela 5.
Tabela 5 – Áreas internas para quatro VTs com construção em uma etapa
Ambiente de Trabalho
Área (m²)
Observação
Arquivo
90 a 110
Espaço separado do prédio principal, conforme item 5, Anexo I, da Res. 114/2010-CNJ
Atendimento
6 a 8
1 atendimento por VT. Integrado à Secretaria
Banco
15 a 20
Conforme necessidade de instalação
Banheiro de gabinete
2,5 (simples)
3,5 a 4 (PNE)
Conforme Res. 114/2010-CNJ
Cada VT com 1 banheiro simples e 1 PNE
Banheiro Público
12 a 15m² 
com 4 boxes cada 
(3 simples e PNE)
1 banheiro por gênero
Centralizado, para 4 VTs
1 boxe simples masculino com mictório 
Banheiro Servidores
10 a 12m² 
com 3 boxes cada  
(2 simples e PNE)
1 banheiro por gênero
Centralizado, para 4 VTs
1 boxe simples masculino com mictório
Central de Mandados
25 a 30
Centralizada para atender 4 VTs
Circulação
30 a 40
Programa arquitetônico com reduzidas áreas de circulação
Copa
12 a 15
Centralizada, para 4 VTs
CPD
10 a 15
Centralizado, para 4 VTs
Fórum (Distribuição)
25 a 30
Centralizado, área de 5 a 7,5m² p.p.
Gabinete
20 a 22
Conforme Res. 114/2010-CNJ, limitada a 22m²
2 Gabinetes por VT
Jardim de Inverno
10 a 15
1 para cada VT (funciona como poço de iluminação e ventilação)
Saguão de Espera
140 a 160
Área de 2 a 2,1m² p.p.
Sala da OAB
14 a 15
Conforme Res. 114/2010-CNJ, mínimo de 14m²
Sala de Audiência
35
1 para cada VT. 
Área fixa Conforme Res. 114/2010-CNJ
Admissível ± 2 m² para adequação de projeto
Sala de Assistente 
15 a 20
Res. 114/2010-CNJ menciona Assessoria
1 para cada VT.
Área de 7,5 a 10m² p.p.
Secretaria
80 a 100
Conforme Res. 114/2010-CNJ
Área de 5 a 7,5m² p.p.
Vara da Cidadania
18 a 25
Área de 2 a 2,5m² p.p.

Parágrafo único. Na hipótese de limitação de área de terreno, os programas arquitetônicos para construção de 4 VTs em dois pavimentos terão como referenciais o programa para 2 VTs, com adição de escadas e elevador.

Art. 7º. A construção em etapas de programas arquitetônicos com 3 e 4 VTs observará, com as devidas adequações, a mesma lógica verificada na Tabela 3.   

Art. 8º. Os parâmetros para definição de áreas de terrenos, prédios e estacionamentos para implantação de fóruns trabalhistas obedecerão os referenciais contidos na Tabela 6.
Tabela 6 – Áreas Totais (terreno, prédios e estacionamentos)
Local
Áreas (m²)

1 VT

2 VTs

3 VTs

4 VTs






Terreno
800 a 1.500
1.400 a 2.500
1.900 a 3.200
2.400 a 3.800
Prédio Principal
380 a 420
700 a 800
1.050 a 1.200
1.400 a 1.600
Anexo (Arquivo)
-
50 a 80
80 a 100
100 a 120
Estacionamento privativo
150 a 250
(1 vaga PNE)
300 a 400
(1 vaga PNE)
450 a 550
(1 vaga PNE)
600 a 700
(1 vaga PNE)
Estacionamento público
20 a 500
(1 vaga PNE)
40 a 800
(1 vaga PNE)
(1 vaga idoso)
40 a 1.000
(1 vaga PNE)
(1 vaga idoso)
40 a 1.200
(1 vaga PNE)
(1 vaga idoso)
§ 1º. O número de vagas de estacionamento para PNE e idosos observará a legislação vigente com, no mínimo, uma vaga para PNE para todos programas arquitetônicos e uma vaga para idoso para programas acima de uma VT.

§ 2º. A expressiva variação entre as áreas mínimas e máximas dos terrenos está diretamente vinculada ao número de vagas de estacionamento público. Para situações em que a legislação municipal ou a saturação de espaços no entorno do prédio exijam vagas internas para o público, a área do terreno necessariamente deverá se aproximar da máxima estipulada na tabela 6. 


CAPÍTULO III
Recomendações de cunho socioambiental

Art. 9º. A elaboração dos projetos arquitetônico e complementares e a execução da obra terão como paradigma forte apelo socioambiental. Em todos os casos, a escolha de materiais, equipamentos e métodos construtivos devem observar a possibilidade de mitigação de impactos ambientais.

Art. 10. O uso de água terá como premissa básica o consumo do recurso natural de forma sustentável. Para pontos de consumo que impliquem necessidade de água tratada (pias, lavatórios, chuveiros) fazer uso de água fornecida pela concessionária da cidade. Para pontos que não necessitem de maior rigor de tratamento (vasos sanitários, pisos, calçadas), utilização prioritária de água das chuvas, captada do telhado e armazenada em cisterna própria. As principais medidas a adotar são:

I - vasos sanitários dotados de caixa acoplada e válvula de descarga que permita acionamento parcial e total (3 e 6 litros);
II - torneira de acionamento por pressão com limite de tempo de abertura;
III - caixa d’água sobre o teto exclusiva para armazenamento de água para suprir os aparelhos sanitários, com sistema que a abasteça prioritariamente com água proveniente de chuva;
IV - sistema para armazenamento de água das chuvas (cisterna), com tratamento parcial e capacidade para suprir por cerca de 10 (dez) dias os vasos sanitários. 

Art.11. Os programas arquitetônicos deverão ser concebidos voltados para redução expressiva do consumo de  energia. As principais medidas a adotar são: 

I - utilização de sensor de presença para iluminação de garagens e estacionamentos;
II - iluminação mínima em áreas externas com desligamento programado (fotocélulas);
III - uso prioritário de lâmpadas tipo TL5 HE de 14 e 28 W ou mais eficientes;
IV - utilização de lâmpadas de “led” nas áreas externas sob os beirais, se possível alimentadas com células fotovoltaicas;
V - aproveitamento da luz natural (janelas e jardim de inverno). Para evitar o uso de cortinas, mesmo em locais que não haja incidência direta do sol, prejudicando a iluminação natural, as janelas serão elevadas e dotadas de vidros na cor fumê;
VI - divisão da iluminação das salas em setores (interruptores múltiplos) para permitir que compartimentos como Secretaria, Saguão, Gabinete e Sala de Audiência recebam iluminação artificial apenas na parte necessária;
VII - sistema de climatização com uso de condicionadores individuais tipo split-system, com Selo Procel de eficiência energética. Caso não disponível no mercado, que a classificação não seja inferior a “B”. A mesma medida deverá ser observada para os demais equipamentos elétricos. Não havendo classificação, o equipamento deverá ter especificação de baixo consumo de energia;
VIII - paredes externas levantadas em alvenaria de tijolos 9x14x24cm, com assentamento de forma que a parede fique com 14cm antes do reboco. A medida busca obter sensível redução dos efeitos da radiação solar (transmissão de calor para o interior do prédio), com decorrente redução do consumo de energia para climatização;
IX - laje de teto, pré-moldada, treliçada, com enchimento em placas de isopor com espessura de 10cm. A medida dispensa o uso de manta térmica sobre a telha de cobertura. No prédio principal, como complemento para redução da irradiação de calor para o ambiente interno, cobertura de telhas de aço com revestimento térmico ou de fibrocimento com pintura reflectiva de raios solares.

Art.12. O uso de materiais em geral observará o seguinte:

I – sempre que possível, substituição de madeira por materiais alternativos e menos impactantes do meio ambiente. Toda madeira, inclusive a utilizada para escoras e formas, deverá ser proveniente de reflorestamento ou de manejo sustentável e ter certificado de origem;
II - estrutura da cobertura do prédio principal com perfis metálicos. Telha de fibrocimento 8mm isenta de amianto ou metálica tipo sanduíche (isopor na parte interna);
III - estrutura da cobertura da garagem com perfis metálicos. Telha metálica tipo galvalume.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art.13. O programa arquitetônico observará as normas de acessibilidade da legislação vigente, podendo adequar-se, sem prejuízo à acessibilidade, ao código de obras ou documento equivalente da prefeitura municipal local quando com estes divergir. 

Art.14. A elaboração dos projetos executivos e complementares serão realizados com a participação da Seção de Gestão Socioambiental, para orientar possíveis necessidades de adequação aos ditames da legislação ambiental ou para sugerir materiais, equipamentos e métodos construtivos menos impactantes ao meio ambiente. 

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.

Dê-se ciência. Publique-se.

Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2010.


OSMAIR COUTO”


Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Obs.:
Ausentes, em férias regulamentares, as Exmas. Senhoras Desembargadoras Maria Berenice Carvalho Castro Souza e Maria Beatriz Theodoro Gomes.

Cuiabá-MT, quinta-feira, 28 de outubro de 2010.



JOSÉ LOPES DA SILVA JÚNIOR
Secretário do Tribunal Pleno

