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Disponibilizada na edição n. 2624/2018 do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - Caderno Administrativo do TRT - 23ª Região de 18/12/2018 (3ªf), e publicada em 19/12/2018 (4ªf), nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei 11.419/2006.
PROAD n. 12151/2018
Interessado
:
Comitê de Gestão Socioambiental

Resolução Administrativa
n. 250/2018


Aprova o Plano de Logística Sustentável do TRT da 23ª Região (2018-2020).

CERTIFICO que o Egrégio Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região na Décima Segunda Sessão Ordinária, hoje realizada, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eliney Bezerra Veloso, Presidente, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Carlos Ribeiro de Souza, Tarcísio Régis Valente, Maria Beatriz Theodoro Gomes, Nicanor Fávero Filho e do Excelentíssimo representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador-chefe Marcel Bianchini Trentin, 

Considerando que a Administração Pública tem papel preponderante na criação de novos padrões de consumo e geração de resíduos. Sendo assim, cabe a ela dar o primeiro passo na direção da redução do consumo de recursos, tanto naturais quanto financeiros, incentivando as práticas de reaproveitamento/reciclagem de materiais e o combate ao desperdício;

Considerando que a gestão socioambiental em órgãos públicos possui um grande desafio: a construção de uma nova cultura institucional, com a inserção de critérios sociais e ambientais em todas as atividades administrativas e operacionais, bem como a conscientização do corpo funcional e de colaboradores, visando novos hábitos de consumo de bens e serviços. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de modelos de gestão, orientados pelo conceito da sustentabilidade, que possam ser efetivamente aplicados na administração pública;

Considerando que o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução 201, de 3 de março de 2015, convocou todos os órgãos do Poder Judiciário nacional a promover a difícil tarefa de mudança de rotinas e paradigmas, com a criação de unidades socioambientais e a implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável – PLS;

Considerando que o PLS é uma ferramenta de gestão que apresenta diretrizes, objetivos, metas, inventários, indicadores de acompanhamento e avaliação, assim como as unidades responsáveis pela viabilidade de esforços para promover a sustentabilidade dos processos administrativos internos, orientando sua melhoria contínua com a adoção de práticas sustentáveis e de racionalização;

Considerando tudo o quanto consta dos autos do Processo Administrativa Eletrônico n. 12151/2018;

RESOLVEU, por unanimidade, aprovar o Plano de Logística Sustentável do TRT da 23ª Região (2018-2020), nos termos do anexo que a presente Resolução integra.

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

Obs: Ausentes os Exmos. Desembargadores Roberto Benatar, Vice-Presidente, em gozo férias regulamentares, Edson Bueno de Souza e Bruno Luiz Weiler Siqueira, por motivo de licença médica para tratamento da própria saúde.

Cuiabá-MT, quinta-feira, 13 de dezembro de 2018.


José Lopes da Silva Júnior
	Secretário do Tribunal Pleno


