
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PLANO DE AÇÃO

Tema 1 – Insumos e materiais (papel, descartáveis, impressões e equipamentos)

Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

Avaliação da sistemática de 

distribuição de papel

Semat Avaliar o processo de solicitação, aquisição e entrega de papel 

nas unidades para possibilitar a diminuição do fornecimento de 

papel, caso verificado que o consumo pode ser reduzido na 

unidade avaliada.

Jul./2016 Semat Consumo de papel 

branco                      

Fórmula: 

Quantidde(resmas) 

de papel branco 

uitlizada

3% de 

redução no 

consumo de 

papel A-4

Devolução de material não 

consumido ao almoxarifado para 

reaproveitamento e destinação 

social

Semat /Diref Unidades devolvem ao almoxarifado as resmas de papel e 

envelopes que estejam estocados devido a excessos nos 

pedidos; Avaliar a possibilidade de receber outros itens.

Dez./2016 Semat Gasto com aquisição 

de papel branco    

Fórmula: Gasto – 

valor(R$)-com a 

compra de papel 

branco

Consumo de papel 

reciclado

Fórmula: 

Quantidade(resmas) 

de papel reciclado 

utilizada

Redução do fornecimento de 

papel

Semat / Comis-

são de Susten-

tabilidade

Disponibilizar os dados de consumo de papel das unidades;     

Apre sentar, periodicamente, os dados para os gestores das 

unidades.

Jul./2016 Semat Gasto com aquisição 

de papel reciclado 

Fórmula: Gasto – 

valor(R$) – com a 

compra de papel 

reciclado 
Campanha de estímulo ao uso do 

papel reciclado

Secos / Comis-

são de Susten-

tabilidade

Elaboração de campanha de sensibilização para restringir uso do 

papel branco.

Dez./2016 Secos Consumo total de 

papel branco e 

reciclado
Fórmula: Quantidade 

total de resmas de 

papel branco e 

reciclado utilizadas

Objetivo estratégico: Promover o uso eficiente de insumos e materiais (papel, descartáveis e impressões)

Avaliação da possibilidade de 

redução dos itens do acervo do 

almoxarifado

Semat Avaliar a diminuição da quantidade de itens por tipo de produto no 

almoxarifado, buscando manter um estoque mínimo viável.

Dez./2016 Semat



Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

Avaliar a inserção de critérios de sutentabilidade para aquisição 

de copos descartáveis oxibiodegradáveis;                             

Pesquisar novas tecnologias disponibilizadas no mercado;

GASTO COM 

AQUISIÇÃO DE 

COPOS
Efetuar comparativo custo/benefício e respectivo impacto 

financeiro em relação `a situação atual.

DESCARTÁVEIS:

Valor total da 

aquisição de copos 

desartáveis
=

Valor de aquisição de 

copos 200ml

+

Valor de aquisição de 

copos 50 ml

Semat Disponibilizar os dados de consumo de copos 200 ml e 50ml das 

unidades;                                                                          

Apresentar periodicamente ao dados para as unidades;        

Estimar quantidade de copos descartáveis de acordo com o 

número de servidores, levando-se em consideração o público 

externo em determinados setores.                        

CONSUMO DE 

COPOS 

DESCARTÁVEIS: 

Consumo total de 

copos descartáveis   

= 
Consumo dos copos 

de 200ml                 +                 

Consumo de  copos 

descartáveis de 50 

ml

Elaborar campanha de conscientização quanto o consumo de 

copos descartáveis;

Informar sobre dados de consumo de copos descartáveis;

Estimular o uso de copos retornáveis.

Redução do fornecimento de 

copos descartáveis

Jul./2016 Semat / Comissão de 

Sustentabili-dade

Campanha para uso racional do 

copo descartável e estímulo ao 

uso do copo retornável. 

Secos/ Comis-

são de Susten-

tabilidade

Dez./2016 Secos

3% de 

redução no 

consumo total 

de copos

Avaliação da viabilidade da 

substituição dos copos plásticos 

descartáveis 200ml e 50ml por 

modelos oxibiodegradáveis

Semat / Comis-

são de Susten-

tabilidade

Jul./2016 Semat



Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

Configuração das impressoras 

para padrão frente e verso

DIREF/NUTEC Configuração a ser realizada em toda Seção Judiciária, conforme 

calendário autorizado pela DIREF.

1º 

semestre/2016

NUTEC Impressões de 

documentos totais 

Fórmula: Quantidade 

total de 

impressões/corpo 

funcional + força de 

trabalho auxiliar    

Apuração: Semestral 

e anual  

Redução do 

consumo de 

papel

Configuração de impressoras e 

computadores em modo 

econômico

DIREF/NUTEC Verificação a ser realizada em toda Seção Judiciária, conforme 

calendário autorizado pela DIREF.

1º 

semestre/2016

NUTEC Gasto com 

aquisições de 

suprimentos Fórmula: 

Gasto (R$)  com a 

compra de 

suprimentos  

Apuração: Anual

Redução do 

consumo de 

cartuchos e 

toners

Configuração padrão de uma 

impressora para três 

computadores, ressalvadas 

situações específicas que 

demandam um maior quantitativo 

de impressoras

DIREF/NUTEC Configuração a ser realizada em toda Seção Judiciária, conforme 

calendário autorizado pela DIREF.

1º 

semestre/2016

NUTEC Equipamentos 

instalados               

Fórmula: Quantidade 

de equipamentos 

instalados por 

unidade de trabalho 

Apuração: Semestral 

e anual

Redução do 

consumo de 

energia 

elétrica



Tema 2 – Energia 

Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

SESEG Substituição das luminárias e lâmpadas da área externa, incluindo 

estacionamento. 

2016 SESEG Redução do 

consumo de 

energia 

elétrica

Reduzir quantidade de lâmpadas SESEG Alternância do funcionamento de luminárias, reduzindo o número 

de lâmpadas acesas em áreas de circulação, foyer, garagem, etc.  

2016 SESEG Redução do 

consumo de 

energia 

elétrica
Reduzir o funcionamento do 

sistema central de refrigeração

SESEG Desligamento do sistema central de refrigeração, no horário de 

18h30min., conforme estabelecido em Portaria específica.

2016 SESEG Redução do 

consumo de 

energia 

elétrica

SEENG SEENG

SESEG SESEG

SESAP SESAP

Otimização do uso dos elevadores SESEG Promover a redução da utilização dos elevadores conforme termos da 

Portaria DIREF nº 46. 

2016 SESEG Quantidade de Kwh 

consumidos       Valor 

da fatura

Redução do 

cosumo de 

energia 

elétrica

Sensores de presença 

Quantidade de Kwh 

consumidos       Valor 

da fatura

SESEG Substituição gradual das lâmpadas da área interna (Varas, 

Núcleos e demais setores)

2016 SESEG Redução do 

consumo de 

energia 

elétrica

Redução do 

consumo de 

energia 

elétrica
Avaliação do consumo de kVAr 

excedente. 

Avaliar a necessidade e o tempo de retorno da implementação de 

bancos de capacitores com a finalidade de anular a taxa extra 

cobrada por consumo de potência reativa excedente. 

2016 Redução do 

consumo de 

energia 

elétrica

Revisão dos contratos de 

demanda de potência energética 

das Subseções Judiciárias

SEENG Avaliar e implementar a alteração da demanda de potência 

energética, contratada pelas Subseções Judiciárias.  

2016 SEENG

Objetivo estratégico: Gerir de forma eficiente energia, água e resíduos

SESEG Incrementar a utilização de sensores de presença em áreas de 

pouca circulação (sanitários, circulação,arquivos, depósito, etc.)

2016 SESEG Redução do 

consumo de 

energia 

elétrica

Implantar iluminação LED



Tema 3 – Água e esgoto 

Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

Redução do consumo de água. SEENG               

SESEG      

SESAP-SSJ'S

Instalação de redutores de vazão nas torneiras de uso comum 

(Público Externo e Servidores) das Seções e Subseções 

Judiciárias.

2017 SEENG                  

SESEG                 

SESAP-SSJ'S

Apuração: Mensal e 

anual                 

Volume de água 

consumido        

Fórmula:     

Quantidade de m³ de 

água

Reduzir 

consumo 

deágua em 

3.000m³ até 

2020 

Reativação do 2º poço 

artesiano – prédio sede
SESEG Manutenção corretiva dos quadros elétricos e bombas 

necessários à utilização da água dos poços artesianos.
2017 SESEG Apuração: Mensal e 

anual                 

Volume de água 

consumido        

Fórmula:     

Quantidade de m³ de 

água

Reduzir 

consumo 

deágua em 

3.000m³ até 

2020 

Monitoramento dos dados de 

consumo

SESEG  Acompanhar detalhadamente o sistema de monitoramento do 

consumo de água para identificar, de forma tempestiva, a 

ocorrência de vazamentos em instalações hidráulicas.

2016 SESEG Apuração: Mensal e 

anual                 

Volume de água 

consumido        

Fórmula:     

Quantidade de m³ de 

água

Reduzir 

consumo 

deágua em 

3.000m³ até 

2020 

Tema 4 – Gestão de resíduos 

Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

Manter des-

carte ecologi-

camente cor-

reto

Coleta e descarte de papel SESEG Manutenção da atual parceria com SAEB–Secretaria de Adm. do 

Estado, Programa Recicle Já, para coleta e descarte papel

Ação contínua SESEG Quantidade (Kg) de 

papel destinado à 

reciclagem  

Apuração:  Mensal e 

semestral

Manter o 

descarte

Descarte de lâmpadas usadas SESEG Manutenção da atual parceria com SAEB – Secretaria de 

Administração do Estado, Programa Recicle Já, para descarte de 

lâmpadas usadas e inservíveis por meio de papa-lâmpadas

Ação contínua SESEG Quantidade de 

lâmpadas encami-

nhadas para descon-

taminação  

Apuração:  Mensal e 

semestral

Objetivo estratégico: Gerir de forma eficiente energia, água e resíduos

Objetivo estratégico: Gerir de forma eficiente energia, água e resíduos



Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

Tema 5 – Qualidade de vida no ambiente de trabalho 

Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

NUBES/DIREF/

SECAD

Campanhas de vacinação de magistrados, servidores e 

terceirizados.

Condicionado à 

disponibili-

zação de 

vacinas pelo 

Ministério da 

Saúde ao 

Estado e ao 

NUBES

NUBES/DIREF/

SECAD

Palestras p/ redução de tabagismo, diabetes, pressão arterial 

ministradas pela Médica do Trabalho e pela Enfermeira do 

Trabalho.

1º e 2º 

semestres de 

2016

NUBES

NUBES/DIREF/

SECAD

Palestras de promoção da saúde bucal ministradas pelas peritas 

odontológicas ou profissionais das redes credenciadas ao Pro-

Social.

1º e 2º 

semestres de 

2016

NUBES

Campanhas de Promoção da 

Saúde

Participação dos 

servidores e/ou 

ações voltadas para 

a qualidade de vida 

no trabalho         

Fórmula: 

(Quantidade de 

servidores que 

participaram de 

ações de qualidade 

de vida/total de 

servidores da 

instituição) x 100 

Apuração anual

SESEGColeta de eletroeletrônicos

NUBES/DIREF/

SECAD

Ações com foco na promoção da Saúde, com a, medição de 

pressão arterial dos magistrados e servidores, ocular, glicose, 

acuidade visual, IMC (índice de massa corporal)

A partir da 

implantação dos 

EPS (1º 

semestre de 

2016)

NUBES

Objetivo estratégico: Promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho

Ampliar a 

participação 

de servidores 

em ações de 

qualidade de 

vida no 

trabalho em 

0,5% ao ano 

até 2020

Manter o 

descarte

Coleta dos resíduos eletrônicos, parceria com SAEB – Secretaria 

de Administração do Estado, Programa Recicle Já Bahia com a 

Campanha CAB+VERDE, com a recepção dos equipamentos 

eletrônicos quebrados ou obsoletos trazidos de casa pelos 

servidores e cidadãos de Salvador 

Ação contínua SESEG Quantidade em (Kg) 

de resíduos 

eletrônicos 

destinados à 

reciclagem    

Apuração anual



Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

Atendimento de saúde NUBES/DIREF/

SECAD

Serviço continuado de atendimento médico/odontológico a 

servidores e magistrados para prestação de informação, 

orientação e apoio necessários quanto a situações vivenciadas no 

âmbito do trabalho, direcionado à saúde e bem-estar do usuário.

2016 NUBES Manter, em 

todos os 

anos, o 

absenteísmo 

abaixo ou 

igual a 3%

Exames periódicos       NUBES/DIREF/

SECAD

Os Exames Periódicos de Saúde buscam acompanhar o estado 

de saúde dos servidores e magistrados e detectar precocemente 

o surgimento de doenças relacionadas ao trabalho ou não.

1º Semestre/ 

2016

NUBES Manter, em 

todos os 

anos, o 

absenteísmo 

abaixo ou 

igual a 3%

Programa Saúde Bucal em 

Foco/EPS

NUBES/DIREF/

SECAD

A ação visa realizar o encaminhamento de pacientes que 

finalizaram o EPS para realizar a profilaxia, orientar e responder 

questionamentos de usuários e obter informações referentes aos 

problemas de causa odontológica. 

2016 NUBES Manter, em 

todos os 

anos, o 

absenteísmo 

abaixo ou 

igual a 3%

Tema 6 – Contratações sustentáveis  (telefonia, vigilância, limpeza e layout)

Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

Telefonia móvel SECAM Utilizar os recursos oferecidos pelo sistema de gestão on line da 

operadora de telefonia contratada para controlar a utilização de 

forma individualizada. Reedição de portaria que estabelece limites 

para utilização das estações móveis 

2016 SETTEL Valor das faturas 

mensais

2016

Telefonia fixa local SECAM Rever os perfis de configuração dos ramais DDR do edf. Sede e 

JEFs

2016 SETTEL Valor das faturas 

mensais

2016

Aprimorar o uso dos sistemas de 

tarifação das centrais telefônicas 

da Sede e Subseções

SECAM Emissão de relatórios mensais individualizados por unidade e 

ramal e envio mensal ao gestor da unidade para melhor 

acompanhamento da utilização da telefonia fixa.

2016 SETTEL Valor das faturas 

mensais

2016

Otimizar lavagem de veículos SEVIT Adotar a lavagem ecológica dos veículos com ampliação dos 

intervalos entre as lavagens,

promovendo a utilização do sistema de lavagem a seco.

2016 SEVIT Diminuição do 

consumo de água

2017

Objetivo estratégico: Promover contratações e deslocamentos sustentáveis



Bloquear através de software SEVIT Utilização de software da empresa contratada para fornecimento 

de combustíveis de forma priorizar a utilização de 

biocombustíveis: Etanol e Biodiesel, na medida em que seja 

economicamente viável.

2016 SEVIT 1.CONSUMO DE 

GASOLINA

2.CONSUMO DE 

ETANOL

3.CONSUMO DE 

DIESEL

quantidade de km 

rodados / quantidade 

de litros de diesel

2016

Tema 7 – Deslocamentos de pessoal, bens e materiais 

Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

Otimizar viagens de serviço com 

melhor planejamento de forma a 

reduzir gastos com combustível  

SEVIT

SECAD 

Subseções

Atingir maior eficiência no planejamento de rotas dos veículos da 

SJBA e dos oficiais de justiça das Subseções,de forma a reduzir 

custos com combustíveis e o desgaste dos veículos

2016 SEVIT

SECAD            

Subseções

Valor do contrato de 

combustíveis e 

contrato de 

manutenção dos 

veículos.

2016

Tema 8 – Sensibilização e capacitação contínua 

Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

Campanha de sensibilização da 

força de trabalho nas questões 

relacionadas à gestão 

socioambiental

SECOS   

SEMAD    

NUTEC

Campanha de divulgação da gestão socioambiental 

contemplando as ações:                                                                                        

a) substituir copos descartáveis por retornáveis;                             

b) imprimir somente o necessário, em frente e verso;                      

c) utilizar o verso de documentos para rascunho e 

compartilhamento de impressoras;                                                  

d) uso racional de energia elétrica (computadores, iluminação, 

impressoras, elevadores, ar condicionado etc.);                             

e) uso racional da água (torneiras e descargas sanitárias);             

f) dicas para se atingir as metas estabelecidas no PLS-TRF1;        

g) dicas sobre como colocar os planos de ação em prática;h) 

realização de solenidade de entrega de selo de unidade 

sustentável às varas/núcleos que se destacarem como aqueles 

cujas práticas devem ser imitadas. Selo servindo como incentivo 

às demais e estabelecimento de metas para que outras unidades 

recebam o mesmo selo anualmente caso atinjam o objetivo.

jun/16 SECOS Sensibilização e 

capacitação do corpo 

funcional e força de 

trabalho auxiliar 

Fórmula: Quantidade 

de ações de 

sensibilização e 

capacitação 

Apuração: Anual

Implantar pelo 

menos uma 

ação de 

sensibilização 

para cada 

tema definido 

na Resolução 

Presi 4/2016 

até 2020

Objetivo estratégico: Promover contratações e deslocamentos sustentáveis

Objetivo estratégico: Promover  a sensibilização e a capacitação da força de trabalho em gestão socioambiental



Ações Unidade Detalhamento das ações Prazo Responsável Indicadores Meta

SECOS Apresentar periodicamente os dados de consumo e os resultados 

das metas para os gestores; 

Sensibilização e 

capacitação do corpo 

funcional e força de 

trabalho auxiliar
SEMAT Manter espaço de comunicação constante no JFH, intranet, 

Facebook  murais e e-mail informando o consumo e o 

cumprimento das metas.

Fórmula: Quantidade 

de ações de 

sensibilização e 

capacitação 
Apuração: Anual

Implantar pelo 

menos uma 

ação de 

sensibilização 

para cada 

tema definido 

na Resolução 

Presi 4/2016 

até 2020

Divulgação constante dos 

resultados dos indicadores e das 

metas do PLS-TRF1

jun/16 SECOS


