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LICITAÇÃO DA OBRA DO ED. SEDE EM ANDAMENTO
A primeira etapa contemplará a alvenaria, que compreende a demolição da atual
fachada e a instalação do novo revestimento, em porcelanato.
No pregão inicial todos os participantes foram desclassificados, por não atenderem
às exigências do edital. A reabertura está prevista para 14 de setembro.
A intervenção é de grande porte. Portanto, enquanto perdurar a demolição, o
acesso ao prédio será restrito, para garantir a segurança de todos.

Em pauta
Aprovado anteprojeto de Lei para a criação de
novas funções comissionadas
O Pleno aprovou, por unanimidade, a proposta de
anteprojeto de lei para criação de funções
comissionadas do quadro de pessoal do Tribunal.
O objetivo é cumprir a Resolução n. CSJT 296/2021, que determina aos Tribunais
Regionais do Trabalho adequarem estrutura necessária à execução das atividades
essenciais. O Projeto de Lei será submetido ao CSJT (v.g. art. 34).
(PROAD n. 39.798/2021)

Projeto de reforma da fachada do Edifício Sede do
TRT2 aprovado
A Exma. Ministra Presidente reputou justificada a
urgência da obra. Ressaltou que a tramitação do feito
pode elastecer ainda mais o prazo de início dos
trabalhos e gerar risco aos usuários das instalações.

O Plenário do Conselho referendou o despacho da Presidência.
(Processo CSJT-AvOb-1151.44.2021.5.90.0000)
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