PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS-SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: Insumos e Materiais - Subtema: PAPEL

AÇÕES

1.1

META

Avaliação da sistemática de distribuição de
papel

DETALHAMENTO

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO
(R$)

1- Fazer o levantamento mensal, via Sicam, do consumo
de papel no ano de 2017 (janeiro a dezembro) por
unidade solicitante (elaborar o levantamento em planilha
do excel).
2- Preencher a planilha disponibilizada no
'sigec/sustentabilidade/plano de ação 2018/consumo
papel por unidade solicitante 2017 - seção e subseções'.

junho/2018

SEMAP / SESAP /
UAA / SEMAD

0,00

Avaliar o consumo de 2017 apresentado na ação acima
pela Semap e Sesap's para propor, às unidades
solicitantes, a normatização da distribuição do papel.

julho/2018

NUCAF

0,00

dezembro/2018

NUCAF

0,00

junho/2018

SEDER

0,00

Propor normatização quanto à distribuição de papel nas
unidades internas da SJMT.

agosto/2018

NUCAF

0,00

Fazer uma consulta para verificar como cada unidade
interna da SJMT (Seção e Subseções) está fazendo para
reduzir o consumo de papel na sua unidade.

agosto/2018

SECAD / NUCAF
/ SEMAD

0,00

Realizar treinamentos do Sei e Pje.

novembro/2018

NUTEC

0,00

Propor a cada juiz Diretor das unidades (Seção e
Subseções) a verificarem a possibilidade de fazerem um
estudo do consumo e a definirem meta/ano para redução
do consumo de papel.

setembro/2018

SECAD / NUCAF

0,00

Divulgar o consumo mensal de papel de todas as
unidades requisitantes da Seção, Subseções e UAA

abril/2018

SECOS / SEMAD

0,00

Publicar informativos mensais sobre o impacto que o
papel provoca no meio ambiente.

abril/2018

SECOS / NUCAF

0,00

Acompanhar a expansão da e-AVS para as Seções
Judiciárias, prevista para o 2º semestre/18, pelo TRF.

1.2

Redução do fornecimento de papel

1.3 Treinamento do sistema SEI e outros

1.4

Campanhas de esclarecimento e
conscientização

Reduzir o consumo
de papel em 20%
até
2020
2018: Reduzir o
consumo de
papel em 5% em
relação a 2017

Acompanhar/pedir informação sobre o e-sosti (nº:
2017360000217002170160000173) referente à liberação
de acesso aos estagiários para alimentação da frequencia
do estagiário no Oracle/SARH /menu
estagiário/supervisor'

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

1. Consumo de papel branco (resma):
Quantidade consumida de resmas de
papel branco, tamanho A4 e Ofício,
adquiridas pelo órgão.
2. Gasto com aquisição de papel branco
(R$):
Despesa realizada com a aquisição pelo
órgão de resmas de papel branco,
tamanho A4 e Ofício.
3. Consumo de papel reciclado (resma):
Quantidade consumida de resmas de
papel reciclado, tamanho A4 e Ofício,
adquiridas pelo órgão.
4. Gasto com aquisição de papel reciclado
(R$):
Despesa realizada com a aquisição pelo
órgão de resmas de papel reciclado,
tamanho A4 e Ofício.
5. Consumo total de papel branco e
reciclado (resma):
Quantidade total consumida de resmas de
papel, incluindo papel próprio reciclado e
não-reciclado.

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS-SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: Insumos e Materiais - Subtema: COPOS DESCARTÁVEIS

AÇÕES

META

DETALHAMENTO

Inserir no Termo de Referência, para a próxima
contratação, a entrega de copos retornáveis pela
empresa contratada.

2.1

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO (R$)

próxima
licitação

SESEG

0,00

janeiro/2019

SEMAP

0,00

abril/2018

SECOS /
SEMAD

0,00

abril/2018

SECOS /
NUCAF

0,00

Substituir copos descartáveis por copos/xícaras
de vidro/porcelana, trazidos por cada servidor.
Substituir no SICAM (após a próxima aquisição) a
unidade de medida de copos descartáveis (água e café)
de 'caixa' para 'cento'.

Reduzir o consumo de copos
descartáveis em 30% até
2020
2018: Reduzir o consumo de
copos descartáveis em 5%
Divulgar o consumo quadrimestral de copos
em relação a 2017
descartáveis de todas as unidades requisitantes da
Seção, Subseções e UAA.

2.2

PRAZO TÉRMINO

Campanhas de esclarecimento e
conscientização
Publicar informativos mensais sobre o impacto que o
plástico provoca no meio ambiente.

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

1.Consumo de copos descartáveis para água
(cento):
Quantidade consumida de copos
descartáveis utilizados para consumo de
água
Fórmula: Quantidade de copos descartáveis
para água / total corpo funcional + força de
trabalho auxiliar
2.Consumo de copos descartáveis para café
(cento):
Quantidade
consumida de copos descartáveis utilizados
para consumo de café
Fórmula: Quantidade de copos descartáveis
para café / total corpo funcional + força de
trabalho auxiliar
3.Gasto com copos descartáveis para água
(R$):
Despesa realizada com a aquisição de copos
descartáveis destinados para consumo de
água
4. Gasto com copos descartáveis para café
(R$):
Despesa realizada com a aquisição de copos
descartáveis destinados para consumo de
café
5. Gasto total com aquisição de copos
descartáveis para água e café (R$):
Despesa realizada com a aquisição de copos
descartáveis destinados para consumo de
água e café

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS-SJMT

PLANO DE AÇÃO
TEMA: Insumos e Materiais - Subtema: ÁGUA ENVASADA

AÇÕES

3.1

Campanhas de esclarecimento e
conscientização

META

DETALHAMENTO

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO
(R$)

Divulgar o consumo mensal de água envasada
(garrafões de 20l e garrafas de 500ml) de todas as
unidades da SJMT (Seção, Subseções e UAA)

abril/2018

SECOS / SEMAD

0,00

abril/18

SECOS / NUCAF

0,00

setembro/2018

SECAD / NUCAF

0,00

Manter o consumo atual
(2015) de água mineral até
2020
2018: Manter o consumo atual
Publicar informativos mensais sobre o impacto que o
(2017) de água mineral, com
plástico provoca no meio ambiente.
redução de 2% de garrafas de
500ml

Propor a cada juiz Diretor das unidades (Seção e
Subseções) a verificarem a possibilidade de fazerem
um estudo do consumo e a definirem meta/ano para
redução do consumo de água em garrafas de 500ml.

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

1. Consumo de água envasada em
embalagens plásticas (com
e sem gás – 500ml (unidade): Quantidade
consumida de embalagens plásticas
descartáveis para água mineral envasada,
com ou sem gás
2. Consumo de garrafões de água de 20 litros
(unidade):
Quantidade consumida de embalagens
plásticas retornáveis para água mineral
envasada.
3. Gasto com aquisição de água envasada em
embalagens (R$): Despesa realizada com
aquisição de água mineral envasada em
embalagens plásticas descartáveis.
plásticas com e sem gás
4. Gasto com aquisição de garrafões de 20
litros (R$):
Despesa realizada com aquisição de água
mineral envasada em embalagens plásticas
retornáveis

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS-SJMT

PLANO DE AÇÃO
TEMA: IMPRESSÃO

AÇÕES

Adequação na configuração padrão das
4.1 impressoras/copiadoras, objetivando o uso
racional dos equipamentos

4.2

4.3

Avaliação da ferramenta gerencial de
impressão

META

DETALHAMENTO

Propor à administração normatização para
distribuição de impressoras, multifuncionais e
scanners da Seção, Subseções e UAA.

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO
(R$)

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

setembro/2018

NUTEC

0,00

1.Impressões de documentos totais
(impressões):
Quantidade total de impressões realizadas
nos equipamentos do órgão, sejam próprios
ou alocados. Incluem-se as impressões
oriundas dos contratos de serviços de
impressão e reprografia.
Fórmula: Quantidade total de impressões /
corpo funcional + força de trabalho auxiliar
2.Equipamentos instalados (equipamento):
Quantidade de equipamentos de impressão,
próprios ou alocados, instalados ao final do
ano, por unidade de trabalho. Incluir os
equipamentos utilizados nos contratos de
serviços de impressão e reprografia.
3. Performance dos equipamentos
instalados:
índice de ociosidade baseada na capacidade
máxima de impressão
Fórmula:
Quantidade de impressões / equipamentos
instalados por unidade de trabalho

Verificar a possibilidade de disponibilizar ferramenta
de controle, gerenciamento e bilhetagem de
impressão.

setembro/2018
NUTEC
Reduzir o consumo de
suprimentos de impressão
(toner) em 20% até 2020
2018: Reduzir o consumo de
suprimentos de impressão toner em 7% em relação a
Publicar informativos mensais sobre o impacto que o
2017
janeiro/2019
SECOS / NUCAF
tonner provoca no meio ambiente.

0,00

0,00

Campanhas de esclarecimento e
conscientização
Divulgar o consumo anual de cartuchos de tinta,
toners, fitas de impressão da Seção, Subseções e UAA

janeiro/2019

SECOS / SEMAD

0,00

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: ENERGIA ELÉTRICA

AÇÕES

5.1

Implantação de iluminação LED

5.2 Redução da quantidade de lâmpadas

5.3

5.4

5.5

Instalação de sensores de presença

Desligamento de equipamentos e
eletrodomésticos

Campanhas de esclarecimento e
conscientização

META

DETALHAMENTO

Dar continuidade à ação de substituir as lâmpadas
comuns pelas de LED, na medida que essas forem
queimando.

Propor normatização para instalação de lâmpadas nas
áreas comuns, corredores e banheiros da Seção,
Subseções e UAA.

Fazer levantamento do quantitativo de sensores para
acionamento de iluminação nos banheiros da Seção,
Reduzir o consumo de
energia elétrica em Kwh em Subseçoes e UAA.
20% até 2020
2018: Reduzir o consumo de
energia elétrica em Kwh
(2017) em 6% ao ano até
2020
Realizar levantamento do gasto que os bebedouros e os
microondas consomem de energia, para
conscientização)

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO
(R$)

ação contínua

SESEG / SESAP /
UAA

0,00

agosto/2018

NUASG

0,00

julho/2018

SESEG / SESAP
/ UAA

XXX

junho/2018

SESEG

0,00

implementar um lembrete diário, ao término do
expediente, por meio da tela do computador, sobre o
desligamento dos computadores, monitores,
novembro/2018 NUASG / NUTEC
impressoras, scanners, bebedouros, cafeteiras elétricas,
microondas etc.

0,00

Publicar informativos mensais sobre o impacto que a
energia elétrica provoca no meio ambiente.

abril/2018

SECOS / NUASG

0,00

Propor a cada juiz Diretor das unidades (Seção e
Subseções) a verificarem a possibilidade de fazerem um
estudo do consumo e a definirem meta/ano para
redução do consumo da energia elétrica.

setembro/2018

SECAD / NUASG

0,00

Divulgar o consumo mensal do consumo de energia
elétrica de todas as unidades (Seção, Subseções e UAA).

abril/2018

SECOS / SEMAD

0,00

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

1. Consumo de energia elétrica (kWh):
Quantidade de kwh consumidos
2. Consumo de energia elétrica por área
construída (kWh):
Fórmula: Quantidade de Kwh consumidos /
total de área construída
3. Gasto com energia elétrica (Reais):
Valor da fatura de energia elétrica
4. Gasto com energia elétrica (Reais):
Fórmula: valor total da fatura / total de área
construída
5. Adequação do contrato de demanda
(fora de ponta):
Fórmula:
Demanda registrada fora de ponta /
demanda contratada fora de ponta (%)
6. Adequação do contrato de demanda
(ponta):
Fórmula: Demanda registrada ponta /
demanda contratada ponta (%)

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: ÁGUA E ESGOTO

AÇÕES

META

6.1 Eficiência no uso da água

Monitoramento da situação das instalações
6.2
hidráulicas

Campanhas de esclarecimento e
6.3
conscientização

Reduzir o consumo de água e
esgoto em 20% até 2020
2018: Reduzir o consumo de
água e esgoto (2017) em 1%
ao ano até 2020

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

Fazer levantamento do custo para instalação do
hidrômetro nas unidades que fazem uso da água de
poço artesiano (Juína e Sinop).

junho/2018

SESAP JNA e
SNO

Verificar se, com a instalação do hidrômetro, haverá
implicação no custo mensal da fatura (Juína e Sinop).

agosto/2018

SESAP JNA e
SNO

junho/2018

SESEG / SESAP
/ UAA

Publicar informativos mensais sobre o impacto que a
falta de água provoca no meio ambiente.

abril/2018

SECOS / NUASG

0,00

Divulgar o consumo mensal do consumo de água de
todas as unidades (Seção, Subseções e UAA).

abril/2018

SECOS / SEMAD

0,00

Propor a cada juiz Diretor das unidades (Seção e
Subseções) a verificarem a possibilidade de fazerem
um estudo do consumo e a definirem meta/ano para
redução do consumo da água e esgoto.

setembro/2018

SECAD / NUASG

0,00

DETALHAMENTO

Avaliar a viabilidade de instalação de torneiras
automáticas e o custo para implementação da ação.

CUSTO
(R$)

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

372,73
(jna)

1. Volume de água consumido (m³):
Quantidade de m³ de água
2. Volume de água por área construída (m³):
Fórmula: quantidade de m³ de água / total
área construída
3. Gasto com água (R$):
Valor da fatura
4. Gasto com água por área construída (R$):
Fórmula: gasto com água / total área
construída

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS-SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: GESTÃO DE RESÍDUOS

AÇÕES

7.1

META

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO
(R$)

Firmar Termo de Compromisso com Associações de
Catadores (Seção e Subseções).

outubro/2018

NUCAF / SESAP
/ SEMAD / UAA

0,00

Destinar caixas de papel vazias para coleta de papel nas
unidades internas que ainda não possuem coletor.

outubro/2018

SESEG / SESAP
/ UAA

0,00

dezembro/2018 SESEG / NUCAF

0,00

DETALHAMENTO

Destinação de papel e plástico

Aquisição de recepientes para coleta de papel, plástico e
metal, a serem instalados nos corredores (1 kit/andar)

Pesquisar descrição de balança apropriada para
pesagem de materiais recicláveis (papel, plástico,
equipamentos de informática, etc) para aquisição.

Propor normatização quanto ao descarte (local, forma de
coleta, responsáveis, avaliação dos materiais, etc)

7.2

julho/2018

SESEG

XXX

outubro/2018

NUTEC / NUCAF
/ NUASG

0,00

Destinação de resíduos de informática
(material permanente e de consumo)
Firmar Termo de Compromisso com Associações de
Catadores (Seção e Subseções)

Ampliar a destinação de
materiais diversos à
reciclagem em 10% até 2020
2018: Ampliar a destinação
de materiais diversos à
reciclagem em 5% em relação
Firmar Termo de Compromisso com Associações de
a 2017.
Catadores (Seção e Subseções)

agosto/2018

NUTEC / SESAP
/ UAA / SEMAD

0,00

maio/2018

NUCAF / SESAP
/ SEMAD / UAA

0,00

0,00

7.3

Destinação de suprimentos de impressão
(cartucho de toner)

7.4

Destinação de pilhas e baterias

Firmar Termo de Compromisso com Associações de
Catadores (Seção e Subseções)

maio/2018

NUCAF / SESAP
/ SEMAD / UAA

7.5

Destinação de lâmpadas

Realizar pregão eletrônico para descarte de lâmpadas

junho/2018

NUCAF / SELIT

7.6

Destinação de metais

Firmar Termo de Compromisso com Associações de
Catadores (Seção e Subseções)

maio/2018

NUCAF / SESAP
/ SEMAD / UAA

0,00

Descarte de óleo de cozinha e sobras de
alimentos

. Verificar se a empresa do restaurante está realizando o
descarte de óleo de cozinha, latinhas e sobras de
alimentos, com sustentabilidade.
. Ocorrendo o descarte sustentável, verificar se há
possibilidade de quantificar para elaboração de
estatística e publicação.

junho/2018

SESEG

0,00

Elaborar o guia de descarte da SJMT

março/2019

NUCAF / NUASG
/ NUTEC /
SEMAD

0,00

Publicar informativos mensais sobre o impacto que a
gestão de resíduos trás ao meio ambiente.

abril/2018

SECOS / NUCAF

0,00

Divulgar o total mensal de resíduos de todas as unidades
(Seção, Subseções e UAA).

abril/2018

SECOS /
SEMAD

0,00

7.7

7.8

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

Campanhas de esclarecimento e
conscientização

1. Destinação de papel (Kg): Quantidade
de papel destinados à reciclagem
2. Destinação de plásticos (Kg)
Quantidade de plásticos destinados à
reciclagem
3. Destinação de metais (Kg)
Quantidade de metais destinados à
reciclagem
4. Destinação de vidros (Kg)
Quantidade de vidros destinados à
reciclagem
5. Destinação de suprimentos de impressão
(Kg)
Quantidade de
suprimentos de impressão destinados à
reciclagem 6. Destinação de resíduos de
informática (kg)
Quantidade de resíduos de informática
(fitas, cabos, mídias, dentre outros)
destinados à reciclagem
7. Destinação de resíduos de obras (Kg)
Quantidade de resíduos de obras destinados
à reciclagem
8.
Destinação de madeiras para
reaproveitamento (Kg):
Quantidade de madeira destinada à
reciclagem
9. Total de material reciclável destinado às
cooperativas (kg) Quantidade de resíduos
recicláveis destinados às cooperativas
10. Destinação de pilhas e baterias (kg)
Quantidade de pilhas e baterias enviadas
para descontaminação
11.
Destinação de lâmpadas (unidade)
Quantidade de lâmpadas enviadas para
descontaminação
12. Destinação de resíduos de saúde(kg)
Quantidade de resíduos de saúde
destinados à descontaminação

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

DETALHAMENTO

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

Elaborar proposta de projeto para contratação de
empresa especializada com a finalidade de promover
avaliação no local de trabalho, verificando mobiliário e
equipamentos, fornecendo orientações aos usuários
em toda a SJMT (Sede, subseções e UAA)

julho/2018

SEMAD /
SEBES

Verificar a possibilidade de implantação de software
que sinaliza nos computadores a necessidade da pausa
para a realização dos alongamentos.

julho/2018

NUTEC / SEBES

8.2 Estímulo a atividades físicas e socialização

Elaborar proposta de projeto para promover sessões de
ginástica laboral, a ser executado pelos próprios
servidores das unidades, por meio de aplicativo a ser
instalado nos computadores de cada servidor.

julho/2018

NUTEC / SEBES

8.3 Promoção de ações de Saúde (EPS)

Fazer levantamento das doenças ocupacionais no
momento da realização do EPS.

novembro/2018

SEBES

0,00

8.4 Programa de reconhecimento às Pessoas

Elaborar proposta de um plano de ação para despedida
dos servidores que se aposentarem (cartão com
mensagens e divulgação em meio eletrônico).

agosto/2018

SECAP / SELEP
/ SECOS

0,00

fevereiro/2019

SEBES /
SEMAD

0,00

agosto/2018

NUTEC

0,00

setembro/2018

SEBIB / SECOS
/ SEMAD /
servidores
voluntários

0,00

Solicitar os resultados da pesquisa de clima
organizacional realizada pelo CJF para divulgação.

junho/2018

SEMAD /
SECOS

0,00

Divulgar o total anual de número de servidores que
fizeram adesões ao EPS de todas as unidades (Seção,
Subseções e UAA).

janeiro/2019

SEBES /
SEMAD

0,00

junho/2018

SEBES

Realizar a Semana do HIPERDIA (programa do SUS
onde se faz aferição de pressão e de glicemia.

outubro/2018

SEBES

0,00

Publicar Semana da saúde mental: artigos sobre
depressão, transtornos.

janeiro/2019

SEBES

0,00

maio/2018

SEBES

0,00

AÇÕES

META

8.1 Promoção de ações ergonômicas.

8.5 Campanha de controle de peso

8.6

Campanhas solidárias (doação de livros /
alimentos / carona / outras)

8.7 Pesquisa de clima organizacional

Ampliar a participação de
magistrados, servidores e
colaboradores em ações de
qualidade de vida no trabalho,
solidárias e de inclusão (PNE)
em 20% até 2020
2018: Ampliar a participação
de magistrados, servidores e
colaboradores em ações de
qualidade de vida no
trabalho, solidárias e de
inclusão (PNE) em 4% em
relação ao ano de 2017.

Elaborar proposta para inclusão do Projeto 'Justa
Medida' no Plano de Ação de 2020.
Instituir um espaço virtual para que os servidores
participantes da 'Carona Solidária' possam cadastrar seus
dados.

Elaborar proposta de projeto para execução das ações
solidárias realizadas pelas unidades e servidores,
dentro das dependências da Seção e Subseções.

Elaborar um projeto para execução da semana do
'HIPERDIA' (programa do SUS onde se faz a aferição da
pressão e da glicemia.
8.8

Campanhas de esclarecimento e
conscientização

Definir calendário das campanhas anuais para
distribuição de folhetos, fornecidos pela Secretaria de
Saúde, na Seccional e nas Subseções.

CUSTO
(R$)

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

0,00

1. 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
2. Participação de servidores em ações
solidárias (ex: inclusão digital,
alfabetização, campanhas voluntárias):
Fórmula: quantidade de servidores que
participaram de ações solidárias / total de
servidores da instituição x 100
3. Ações de inclusão para servidores com
deficiência:
Quantidade de ações de inclusão

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: TELEFONIA

AÇÕES

META

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO (R$)

Verificar junto ao TRF1 qual o prazo para realizar a
interconexão e integrar o Sistema VOIP da SJMT com as
demais Seccionais e Subseções.

agosto/2018

SEINF

0,00

Propor normatização do uso do 'chat'.

outubro/2018

NUTEC

0,00

DETALHAMENTO

9.1 Acompanhamento de contratos de telefonia

Reduzir o gasto com
telefonia fixa e móvel em
3% ao ano até 2020
2018: Reduzir o gasto com
telefonia fixa e móvel em
11,5% em relação a 2017.

9.2

Campanhas de esclarecimento e
conscientização

Verificar a possibilidade de configurar o tarifador das
centrais telefônicas (Seção e Subsções)
Rever o contrato de telefonia móvel e a quantidade de
aparelhos por unidade.
Propor a cada juiz Diretor das unidades (Seção e
Subseções) a verificarem a possibilidade de fazerem um
estudo do consumo e a definirem meta/ano para redução
do consumo de telefonia fixa e móvel.

Divulgar o total mensal de gasto com telefonia fixa e móvel
de todas as unidades (Seção, Subseções e UAA) no Portas
Abertas.

novembro/2018 SEINF / SECAM

0,00

agosto/2018

SECAM

0,00

setembro/2018

SECAD / NUTEC

0,00

abril/2018

SECOS /
SEMAD

0,00

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

1. Gasto total do contrato de telefonia fixa
(R$):
despesa
realizada com serviços de telefonia fixa,
inclusive tecnologia VoIP.
2. Gasto total do contrato de telefonia móvel
($):
despesa realizada com pagamento das
faturas de telefonia móvel.
3. Gasto médio do contrato de telefonia fixa
(R$):
Fórmula: valor da fatura / quantidade de
linhas
4. Gasto médio do contrato de telefonia
móvel (R$):
Fórmula: valor da fatura / quantidade de
linhas

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: VIGILÂNCIA

AÇÕES

10.1 Revisão dos contratos de vigilância

10.2

Campanhas
de
conscientização

esclarecimento

META

Manter os gastos atuais (2015)
com vigilância até 2020,
desconsideradas as
repactuações
2018: Manter os gastos atuais
(2017) com vigilância até 2020,
desconsideradas as
e
repactuações

DETALHAMENTO

Revisar o conteúdo contratual sobre a sustentabilidade
ambiental conforme IN SLTI/MPOG 5/2017.
Revisar encargos e benefícios da planilha de formação
de custos.

Divulgar o total anual de gasto com vigilâncias de todas
as unidades (Seção, Subseções e UAA).

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO (R$)

julho/18

SETRA

0,00

próxima
licitação

SETRA / SEVIT

0,00

janeiro/2019

SECOS /
SEMAD

0,00

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

1. Valor inicial do posto (R$):
Fórmula: valor total anual do contrato /
quantidade de postos
2. Valor atual do posto (R$):
Fórmula: valor total anual de repactuação /
valor total anual de assinatura do contrato

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: LIMPEZA

AÇÕES

Revisão dos contratos de limpeza e
11.1
conservação

11.2

Campanhas de esclarecimento e
conscientização

META

Manter os gastos atuais
(2015) com limpeza até 2020,
desconsideradas as
repactuações.
2018: Manter os gastos atuais
(2017) com limpeza até 2020,
desconsideradas as
repactuações

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO
(R$)

Revisar o conteúdo contratual sobre a sustentabilidade
ambiental conforme IN SLTI/MPOG 5/2017.

julho/18

SETRA

0,00

Revisar encargos e benefícios da planilha de formação de
custos.

próxima
licitação

SETRA / SESEG

0,00

janeiro/2019

SECOS /
SEMAD

0,00

DETALHAMENTO

Divulgar o total anual de gasto com serviço de limpeza
de todas as unidades (Seção, Subseções e UAA).

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

1. Gasto de limpeza pela área construída
(R$):
Fórmula:
valor anual do contrato / área construída
2. Grau de repactuação:
Fórmula: valor total anual de repactuação /
valor total anual da assinatura do contrato
3. Gasto com material de limpeza (R$):
valor gasto com aquisição de material de
limpeza

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: REFORMA

AÇÕES

META

12.1 Reformas prediais

12.2

Campanhas
de
conscientização

esclarecimento

e

Reduzir o valor gasto com
reformas em 10% a.a. até
2020
2018: Reduzir o valor gasto
com reformas em 10% ao
ano até 2020

DETALHAMENTO

Incluir diretrizes de sustentabilidade, à medida do
possível, objetivando adequar benefícios ambientais e
econômicos nas reformas.

Divulgar o total anual de gasto com reformas de todas as
unidades (Seção, Subseções e UAA).

PRAZO - TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO (R$)

ação contínua

NUASG

0,00

janeiro/2019

SECOS /
SEMAD

0,00

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

1. Valor gasto com reformas nas unidades
(R$):
Fórmula: Valor gasto com reformas nas
unidades no ano vigente / Valor gasto com
reformas no ano anterior

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

AÇÕES

13.1

Campanhas de esclarecimento e
conscientização

META

DETALHAMENTO

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO (R$)

Publicar informativos mensais sobre o impacto que o
combustível trás ao meio ambiente.

abril/2018

SECOS / NUASG

0,00

Divulgar o total mensal com gasto de combustível de
todas as unidades (Seção, Subseções e UAA).

abril/2018

SECOS / SEMAD

0,00

Reduzir a quantidade de
quilômetros rodados em 7,5%
até 2020
2018: Reduzir a quantidade
de Km rodados (2017) em 4%
ao ano até 2020

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

1.Veículos para transporte de servidores,
tramitação de documentos e demais
atividades funcionais:
Fórmula: Quantidade de veículos para
serviço / total de servidores
2.Veículos para transporte de magistrados:
Fórmula: Quantidade de veículos para
transporte de magistrados / total de
magistrados
3.Gasto com manutenção de veículos da
frota (R$):
Fórmula: Valor da fatura do total de
contratos de manutenção / quantidade de
veículos
4. Consumo de combustíveis:
Fórmula: Quantidade de litros de gasolina
consumidos / quantidade de Km rodados
Fórmula: Quantidade de litros de etanol
consumidos / quantidade de Km rodados
Fórmula: Quantidade de litros de diesel
consumidos / quantidade de Km rodados

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

AÇÕES

META

14.1 Contratações com sustentabilidade

Reduzir os gastos com
manutenção preventiva e
corretiva em 15% até 2020
2018: Reduzir os gastos com
manutenção preventiva e
corretiva - veículos (2017) em
1% até 2020 e inclusão de
pelo menos 2 itens de
sustentabilidade nas
contratações para
manutenção preventiva e
corretiva

14.2

14.3

Otimização da manutenção de veículos oficiais

Campanhas de esclarecimento e
conscientização

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO (R$)

Manutenção de gerador (cba, ccs, roo):
. Verificar se há no mercado empresas de manutenção
de gerador que realizam o descarte sustentável (peças,
óleo, etc).
.Verificar se a empresa contratada possui critérios de
sustentabilidade para o descarte de peças.

setembro/2018

SESEG /
SESAP (ccs /
roo)

0,00

Manutenção de ar condicionado (seção e subseções):
Verificar se há no mercado empresas de manutenção de
ar condicionado que realizam o descarte sustentável (
peças, etc).
.Verificar se a empresa contratada possui critérios de
sustentabilidade para o descarte de peças.

outubro/2018

SESEG / SESAP

0,00

DETALHAMENTO

Manutenção de elevador (cba, sno, roo):
Verificar se há no mercado empresas de manutenção de
elevador que realizam o descarte sustentável (peças,
etc).
.Verificar se a empresa contratada possui critérios de
sustentabilidade para o descarte de peças.

outubro/2018

SESEG /
SESAP (sno /
roo)

0,00

Verificar se há possibilidade de reduzir gastos com a
manutenção dos veículos

ação contínua

SEVIT

0,00

Verificar se há possibilidade de reduzir gastos com a
lavagem de veículos

ação contínua

SEVIT / SESAP

0,00

janeiro/2019

SECOS / SEMAD

0,00

Divulgar o total anual com gasto de manutenção
preventiva e corretiva e as empresas que usam critérios
de sustentabilidade.

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

.Gasto com manutenção de veículos da frota
(R$):
Fórmula: Valor da fatura do total de
contratos de manutenção / quantidade de
veículos

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS-SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

AÇÕES

META

15.1 Capacitação socioambiental

15.2

Exibição de filmes de sensibilização antes das
ações educacionais presenciais

Criação de um canal de comunicação para
15.3 tratar dos Valores institucionais, entre eles, a
responsabilidade ambiental.

Campanhas de esclarecimento e
15.4
conscientização

Implantar pelo menos uma
ação de sensibilização para
cada tema definido na
Resolução Presi 4/2016 até
2020
2018: Implantar pelo menos
uma ação de sensibilização
para pelo menos 8 temas
definido na
Resolução Presi 4/2016

PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO (R$)

Divulgar para toda a SJMT (Seção, Subseções e UAA)
cursos à distância, oferecidos por outros órgãos (TRF1,
CJF, ENAP, CNJ e outros)

ação continua

SEDER / SECOS

0,00

Exibir filmes de curta duração antes do início dos
eventos presenciais de capacitação.

ação continua

SEDER / SECOS

0,00

SEMAD /
NUTEC

0,00

DETALHAMENTO

Se possível, criar uma opção no Padoc para que
servidores pudessem sugerir, opinar quanto aos temas setembro/2018
do PLS.

Definir calendário para as campanhas anuais (dia da
água, dia da terra, dia da árvore, etc...)

maio/2018

SEDER / SECOS
/ SEMAD

0,00

Semana do servidor: 1- fazer oficinas para confecção de
caixa para coleta de papel de forma sustentável
2- oficina 5S para devolução, ao almoxarifado, de
materiais não utilizáveis nas unidades internas.
3- convidar a Cidinha para uma palestra.

outubro/2018

SEDER / SECOS
/ SEMAD /
SEMAP

0,00

Divulgar o total anual de número de ações de
capacitação e sensibilização realizadas.

janeiro/2019

SECOS /
SEMAD

0,00

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

1. Sensibilização e capacitação do corpo
funcional e força de trabalho auxiliar:
Quantidade de ações de capacitação e
sensibilização realizadas

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL SJMT
PLANO DE AÇÃO
TEMA: COMPRAS SUSTENTÁVEIS
PRAZO TÉRMINO

UNIDADE
EXECUTORA

CUSTO (R$)

Listar 10 (dez) materiais a serem adquiridos no ano de
2018 com critério de sustentabilidade

abril/2018

NUCAF / SEMAP

0,00

Partindo da lista dos 10 materiais a serem adquiridos,
verificar quais são possíveis de serem adquiridos com
sustentabilidade em 2018 (no mínimo 05).

maio/2018

NUCAF / SEMAP

0,00

Descrição dos materiais e obrigações da empresa para
inclusão nos Termos de Referências

junho/2018

SEMAP

0,00

Definir quais os critérios a serem inseridos nos Termos
de Referências para comprovar os requisitos da
sustentabilidade

junho/2018

NUCAF / SELIT

0,00

Encaminhar os Termos de referências para Selit

agosto/2018

SEMAP

0,00

Elaborar checklist para recebimento de materiais com
sustentabilidade.

outubro/2018

NUCAF / SEMAP

0,00

16.2

Devolução de material não consumido ao
almoxarifado para reaproveitamento e
destinação social

Providenciar a logística de devolução ao almoxarifado
local de materiais que estejam nas unidades internas e
que não são mais utilizáveis. (ex: grampeadores,
extratores de grampos, resma de papel fechada,
envelopes, toner, almofadas para carimbos, etc).

outubro/2018

SEDER / SECOS
/ SEMAD /
SEMAP

0,00

16.3

Campanhas de esclarecimento e
conscientização

Divulgar anualmente listagem dos materiais adquiridos
com sustentabilidade.

janeiro/2019

SECOS / SEMAD

0,00

AÇÕES

16.1

Aquisição de materiais de consumo e
permanente sustentáveis

META

Ampliar o número de bens de
consumo e permanente a
serem licitados com critérios
de sustentabilidade em pelo
menos 5 (cinco) itens por ano
até 2020
2018: Ampliar o número de
bens de consumo e
permanente (2017) a serem
licitados com critérios de
sustentabilidade em pelo
menos 5 (cinco) itens por ano
até 2020

DETALHAMENTO

INDICADORES
(conforme Resolução CNJ 201/2015)

Obs: Não há indicadores na Resolução CNJ
201/2015

