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ATA

DE REUNIÃO

 
Data: 03/02/2022
Início: 14:30h
Término: 15:30h
Local: sala da Gerência Administrativa
Assunto: Demanda relativa ao PLS prevista no Plano de Ação

da Governança e Gestão das Contratações 
Participantes:
Luiza Viana Torres - Gerente Administrativa
Cláudio Márcio Soares de Figueiredo - Comissão Gestora do Plano de

Logística Sustentável
 
Pontos abordados: 
De ordem do Exmo. Sr. Presidente Desembargador Fernando Armando

Ribeiro, conforme plano de ação relativo à governança e à gestão das contratações do
Tribunal aprovado no Processo SEI nº 21.0.000000688-0, a Gerente Administrativa
convidou os membros da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável, tendo
comparecido o servidor acima nomeado como representante da Comissão. Aberta a
reunião, a Gerente Administrativa ressaltou que o Tribunal tem passado por um processo
gradual de aprimoramento de seu sistema de governança das contratações; que, mais
recentemente, com o advento da Res. CNJ n. 347/2020 e da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitações), a necessidade de aprimoramento do sistema de governança e a importância da
sustentabilidade nas contratações foram evidenciadas. Foram explicadas as ações previstas
no plano de ação da governança sob a responsabilidade da Comissão gestora do PLS, quais
sejam: 

1. Definir agenda da Comissão gestora do PLS (Prazo 17/12/21); 
2. Elaborar e implementar PLS (Prazo 30/06/22);
3. Estabelecer diretriz para manifestação da comissão nos processos de

contratação sobre os aspectos de sustentabilidade cabíveis (Prazo 30/06/22);
4. Definir responsabilidade e objetivos no PLS (Prazo 30/06/22);
5. Definir metodologia de implementação, de avaliação e de

monitoramento dos resultados do PLS (Prazo 30/06/22);
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6. Definir critérios e práticas de sustentabilidade no PLS (Prazo
30/06/22);

7. Definir ações, metas e prazos de execução no PLS (Prazo 30/06/22);
8. Definir ações de divulgação, conscientização e capacitação quanto ao

PLS (Prazo 30/06/22).

Foram esclarecidas questões dos participantes e a Gerente Administrativa
colocou-se a disposição para sanar quaisquer outras dúvidas remanescentes após a
reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Luiza Viana
Torres, lavrei a presente ata.

Documento assinado eletronicamente por LUIZA VIANA TORRES, Gerente Administrativa, em
03/02/2022, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0224145 e o código CRC E5C35854.
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