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Apresentação
Na condição de grande consumidora e usuária dos recursos naturais, 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. 
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.
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 essa difícil tarefa de mudança de rotinas e paradigmas, com a criação de unidades socioambientais e a implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável - PLS. 
  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.
O Plano de Logística Sustentável do TRT da 23ª Região foi elaborado em atendimento à Resolução n.201/2015 do CNJ e tem como principal objetivo desenvolver uma nova cultura institucional: a cultura da sustentabilidade. 



Dr. Ângelo Cestari,
Juiz Auxiliar da Presidência
Coordenador do Comitê de Gestão Socioambiental do TRT23
Objetivos
Geral
file_2.png

file_3.wmf

Prestar um serviço público de qualidade, com eficiência e eficácia no gasto dos recursos públicos e redução dos impactos ambientais causados pelas atividades do órgão. 
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Específicos
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Consumir recursos naturais, materiais e serviços de forma consciente e eficiente;Página 3 | 58
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	Incluir, de forma constante e progressiva, critérios de sustentabilidade nas aquisições e contratações realizadas pelo TRT 23ª Região;
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	Descartar, de forma ambientalmente correta, os resíduos e rejeitos produzidos pela instituição;
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	Promover a conscientização e a sensibilização do público interno e externo no tocante à cultura da sustentabilidade;Página 3 | 58
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	Capacitar o público interno para a adoção de novos hábitos e formas de gestão no ambiente de trabalho, voltados para a promoção do bem-estar social e da preservação ambiental. Página 3 | 58


	


Período de abrangência
O PLS-TRT23 compreende o período de 2018 a 2020, com metas definidas para cada ano. O Plano será revisado anualmente, para que indicadores, metas e ações sejam avaliados e redefinidos, caso haja necessidade. 
Este documento foi elaborado com base na Resolução CNJ n. 201/2015, no Plano de Gestão 2014-2020 deste Tribunal e no PLS anterior (2016/2017) e alcança todas as unidades organizacionais do órgão direta ou indiretamente envolvidas nas responsabilidades e nas ações constantes no Plano.
Documentos de referência
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Decreto 7.746/2012: regulamenta o art. 3ºPágina 3 | 58

	 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes com vista à promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal;
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	Ato Conjunto CSJT.TST nº 24/2014: instituiu a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho;
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	Resolução CNJ 201/2015: dispõe sobre a criação e competências das unidadePágina 3 | 58

	s ou núcleos socioambientais junto aos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implantação do respectivo plano de logística sustentável – PLS-PJ;
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	Resolução Administrativa n.01/2017: Página 3 | 58


	institui o Comitê de Gestão Socioambiental do TRT da 23ª Região, que assumiu as atribuições da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável;
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	TRT SGP GP n. 086/2018: designa os membros para compor o Comitê de Gestão Socioambiental do TRT da 23ª Região;
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	Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT.Página 3 | 58


	


Alinhamento estratégico
O PLS-TRT23 está alinhado com a visão de futuro do Tribunal. A visão compõe o que a organização pretende ser no futuro.  Ela identifica as aspirações e cria um clima de envolvimento e comprometimento, além de permitir a compreensão do que é preciso mudar para que a visão seja concretizada. 
VISÃO
Ser reconhecido pela excelência na prestação jurisdicional, promoção da qualidade de visa e comprometimento com a sustentabilidade. 







O Plano também encontra-se alinhado com os valores da instituição. Os valores institucionais representam os princípios compartilhados, as convicções dominantes, aquilo em que a maioria das pessoas da organização acredita. Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na organização. São elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas, contribuindo para a unidade e coerência do trabalho. Sinalizam o que se persegue em termos de padrão de comportamento de toda a equipe na busca da excelência. Entre os valores institucionais relacionados ao PLS destaca-se a Responsabilidade Social. 
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Exercer de maneira planejada e sistemática ações voltadas para o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo às pessoas e comunicações transparentes. 







O PLS consolida-se assim como uma ferramenta estratégica, pois materializa o valor Responsabilidade Social e o compromisso com a sustentabilidade, proporcionando a adoção de práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas na gestão do órgão.  
Planos de Ação
O PLS-TRT23 está estruturado sobre 08 temas, conforme previsto no art. 16 da Resolução n. 201 de 2015 do CNJ, que foram desmembrados em 16 sub-temas (ver quadro abaixo). Para cada sub-tema foi estabelecido um Plano de Ação, totalizando 16 Planos de Ação. 
Alguns planos de ação trazem a série histórica de consumo do Tribunal quanto aos temas de que tratam, a fim de dar transparência e publicidade às informações, bem como para melhorar a visualização e compreensão das metas estabelecidas. Outros planos, devido as suas particularidades, não tiveram metas estabelecidas. De toda forma, todos os indicadores mínimos elencados pela Resolução CNJ 201/2015 são monitorados pelo Tribunal, conforme Anexo 2.  

TEMA
SUB-TEMA
1
Uso eficiente de insumos e materiais
Papel


Impressões


Descartáveis


Água engarrafada
2
Energia elétrica
Energia elétrica
3
Água e esgoto
Água
4
Gestão de resíduos
Gestão de Resíduos
5
Contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, equipamentos, combustível, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de dados, de apoio administrativo.
Telefonia


Vigilância


Limpeza


Reformas
6
Deslocamento de pessoal, bens e material considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissão de substâncias poluentes.
Combustível


Veículos
7
Qualidade de vida no ambiente de trabalho
Qualidade de vida no ambiente de trabalho
8
Sensibilização e capacitação contínua do corpo funcional, força de trabalho auxiliar e, quando for o caso, de outras partes interessadas.
Sensibilização


Capacitação

Os planos de ação foram estruturados com os seguintes itens, a depender das características de cada tema:
	Objetivos;

Metas; 
Indicadores;
Unidade;
Periodicidade de Apuração;
Responsável pelos dados;
Ações/medidas;
Prazos de execução das ações/medidas;
Unidades responsáveis pela execução das ações/medidas.

PLANO DE AÇÃO 1
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TEMA: Uso eficiente de insumos e materiais
SUB-TEMA: Papel
Objetivo
Monitoramento do consumo geral de papel em razão da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJE) e do Processo Administrativo Eletrônico (PROAD). Devem ser adquiridos produtos com certificação de origem como Cerflor, FSC, entre outros, e sem cloração no caso do papel branco. 
Metas
2018
Reduzir em 1% o consumo de papel A4 em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de papel A4 reciclado

2019
Reduzir em 4% o consumo de papel A4 em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de papel A4 reciclado

2020
Reduzir em 8% o consumo de papel A4 em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de papel A4 reciclado
Indicadores
Consumo de papel A4 branco
Consumo de papel A4 reciclado
Unidade 
Resmas
Apuração
Mensal 
Responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte - CPT

Série histórica de consumo de papel A4 branco
Ano
Quantidade (resmas)
Valor gasto (R$)
2015
6.502
71.173,60
2016
4.247
49.129,66
2017
3.612
53.127,66
Nota: Em 2012 começou a ser implantado o PJE no âmbito do TRT da 23ª Região. Em 2016 foi implantado o PROAD. No entanto, muitas atividades ainda dependem do consumo de papel.

Série histórica de consumo de papel A4 reciclado
Ano
Quantidade (resmas)
Valor gasto (R$)
2015
0
0
2016
0
0
2017
0
0
Nota: Após análise crítica do ciclo de vida do papel reciclado, bem como da sua composição, o TRT da 23ª Região, desde 2013, não utiliza papel reciclado para imprimir/escrever, adquirindo somente papel A4 branco, com certificação de origem e livre de cloro.
ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
 RESPONSÁVEL
1
Configurar impressoras para impressão automática no modo frente e verso
Janeiro de 2019
Ação contínua
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica e Monitoramento
2
Controlar a distribuição de resmas de papel, identificando consumos acima da média
Janeiro de 2018
Ação contínua
Almoxarifado
3
Incluir critérios de sustentabilidade na especificação do papel A4 branco
Janeiro de 2018
Ação contínua
Seção de Gestão de Bens
4
Não adquirir papel A4 reciclado
Janeiro de 2019
Ação contínua
Seção de Gestão de Bens
5
Intensificar campanhas para reutilização do papel branco no verso e anverso
Janeiro de 2018
Ação contínua
Seção de Gestão Socioambiental e Comunicação Social
6
Enviar relatório mensal de consumo de papel branco à Seção de Gestão Socioambiental
Janeiro de 2018
Ação contínua
Almoxarifado

PLANO DE AÇÃO 2
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TEMA: Uso eficiente de insumos e materiais
SUB-TEMA: Impressão
Objetivo
O tema objetiva maior eficiência na gestão das impressões (aquisições de equipamentos e suprimentos ou outsourcing), tendo em vista o impacto da implantação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos. 
O monitoramento dos dados pode indicar a necessidade de: 
	Calcular a quantidade de impressões por usuário, buscando sua diminuição; 

Calcular a quantidade de usuários por equipamento, buscando seu aumento; 
Diminuir a quantidade total de impressoras e impressões. 
Aumentar a quantidade de impressões por equipamento, ou seja, evitar impressora ociosa. 
Metas
Não foram estabelecidas metas
ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Realizar controle do número de impressões por equipamento, por meio de softwares próprios para esta finalidade. 
Julho de 2018 
Ação contínua
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica e Monitoramento
2
Monitorar as impressões, visando identificar usos inadequados das impressoras e reduzir o consumo de papel e toner. 
Janeiro de 2019
Ação contínua
Seção de Gestão Socioambiental
3
Elaborar minuta de Política de Impressão do órgão, visando padronizar o número de impressoras por unidade e combater usos inadequados dos insumos e suprimentos de impressão 
Junho de 2019
Novembro de 2019
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica e Monitoramento
4
Enviar relatório dos indicadores de apuração anual (ver Anexo 2) até o dia 10 do mês de fevereiro do ano subsequente à Seção de Gestão Socioambiental
10 de Fevereiro de 2019
10 de Fevereiro de 2021
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica e Monitoramento

PLANO DE AÇÃO 3
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TEMA: Uso eficiente de insumos e materiais
SUB-TEMA: Descartáveis
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento da geração de resíduos oriundos do consumo de copos descartáveis.
Metas
2018
Reduzir em 1% o consumo de copo para água em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de copo para café.

2019
Reduzir em 10% o consumo de copo para água em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de copo para café.

2020
Reduzir em 20% o consumo de copo para água em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de copo para café.
Indicadores
Consumo de copos descartáveis para água
Consumo de copos descartáveis para café
Unidade 
Centos
Apuração
Mensal 
Responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte - CPT

Série histórica de consumo de copo descartável para água
Ano
Quantidade (centos)
Valor gasto (R$)
2015
9.458
24.779,96
2016
6.422
16.761,42
2017
4.761
12.196,08
Nota: em 2016 foi publicado Memorando Circular da Presidência limitando o uso de copos descartáveis para água ao público externo e em cursos e eventos. O público interno deve utilizar copos duráveis durante o expediente.

Série histórica de consumo de copo descartável para café
Ano
Quantidade (centos)
Valor gasto (R$)
2015
1.054
1.264,80
2016
218
265,96
2017
0
0
Nota: em 2016 foi publicado Memorando Circular da Presidência extinguindo o uso de copos descartáveis para consumo de café, devendo ser utilizado as xícaras de porcelana.

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Limitar o uso de copos descartáveis apenas para o público externo e na ocasião de cursos e eventos. 
Fevereiro de 2017
Ação contínua
Secretaria Geral da Presidência
2
Bloquear no SCMP a solicitação de copos descartáveis, exceto para varas do interior, Coordenadoria de Engenharia e Manutenção e Escola Judicial
Abril de 2017
Ação contínua
Seção de Gestão de Bens
3
Não adquirir copos descartáveis para café
Janeiro de 2017
Ação contínua
Seção de Gestão de Bens
4
Adquirir copos descartáveis fabricados em Polipropileno (PP) – incluir na especificação do produto – de modo a propiciar o encaminhamento para reciclagem
Janeiro de 2018
Ação contínua
Seção de Gestão de Bens
5
Intensificar campanha de uso racional de copos descartáveis voltada ao público externo e terceirizados
Janeiro de 2019
Dezembro de 2019
Seção de Gestão Socioambiental
6
Instalação gradativa de Purificadores de Água 
Julho de 2019
Dezembro de 2020
Coord. de Patrimônio e Transporte / Coord. de Engenharia e Manutenção
7
Enviar relatório de consumo mensal de copos descartáveis à Seção de Gestão Socioambiental
Janeiro de 2018
Ação contínua
Almoxarifado

PLANO DE AÇÃO 4
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TEMA: Uso eficiente de insumos e materiais
SUB-TEMA: Água envasada em embalagem plástica retornável
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento do gasto oriundo do consumo de água mineral envasada em embalagens plásticas retornáveis, visando a substituição por purificadores de água. 
Metas
2018: Não foi estabelecida meta.
2019: Reduzir em 25% o consumo de água envasada em relação ao apurado em 2017.
2020: Reduzir em 50% o consumo de água envasada em relação ao apurado em 2017.
Indicadores
Consumo de água mineral envasada
Unidade 
Garrafão 20 Litros
Apuração
Mensal 
Responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte – CPT
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção - CEM

Série histórica de consumo de água mineral envasada
Ano
Quantidade (garrafão)
Valor gasto (R$)
2015
10.229
107.193,89
2016
8.513
91.753,17
2017
8.692
79.639,49

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Registrar preço de purificadores 
Setembro de 2018
Dezembro de 2018
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
2
Adquirir purificadores de água (de parede e de coluna) 
Dezembro de 2018
Dezembro de 2019
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
3
Instalar purificadores de água de parede (público interno) 
Março de 2019
Dezembro de 2019
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
4
Instalar purificadores de água de coluna (público externo) 
Março de 2019
Dezembro de 2019
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
5
Realizar manutenção preventiva dos purificadores (trocas dos filtros – duas vezes por ano)
Dezembro de 2019
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
6
Enviar relatório de consumo mensal de água mineral (interior) à Seção de Gestão Socioambiental
Janeiro/2018
Ação contínua
Seção de Gestão de Bens 
7
Enviar relatório de consumo mensal de água mineral (capital) à Seção de Gestão Socioambiental
Janeiro/2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção

PLANO DE AÇÃO 5
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TEMA: Energia elétrica
SUB-TEMA: Energia elétrica
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento do consumo e gastos com energia elétrica para que seja verificada a possibilidade de eventuais ajustes contratuais com a concessionária de energia visando à maior eficiência do gasto. Devem ser considerados todos os edifícios e unidades que compõem o órgão.
Metas
2018: Reduzir em 1% o consumo de energia elétrica em relação ao apurado em 2017.
2019: Reduzir em 2% o consumo de energia elétrica em relação ao apurado em 2017.
2020: Reduzir em 2% o consumo de energia elétrica em relação ao apurado em 2017.
Indicadores
Consumo de energia elétrica
Unidade 
kwh
Apuração
Mensal 
Responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção - CEM

Série histórica de consumo de energia elétrica
Ano
Quantidade (kwh)
Valor gasto (R$)
2015
4.064.967
2.633.368,76
2016
3.496.643
2.226.741,62
2017
3.240.940
2.155.348,37

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Adquirir aparelhos em conformidade com os critérios de menor consumo e maior eficiência energética comprovados através da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
2
Realizar manutenção das instalações elétricas
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
3
Revisar o contrato de energia
Abril de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
4
Realizar substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
5
Expedir documento restringindo o período de utilização dos aparelhos de ar condicionado 
Fevereiro de 2019
Fevereiro de 2019
Diretoria Geral
6
Aumentar a eficiência do sistema de climatização do complexo sede do TRT
Janeiro de 2019
Dezembro de 2019
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
7
Instalação gradativa de placas fotovoltaicas 
Janeiro de 2018 
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
8
Enviar relatório mensal do consumo à Seção de Gestão Socioambiental
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
9
Enviar relatório dos indicadores de apuração anual (ver Anexo 2) até o dia 10 do mês de fevereiro do ano subsequente à Seção de Gestão Socioambiental
10 de Fevereiro de 2019
10 de Fevereiro de 2021
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção

PLANO DE AÇÃO 6
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TEMA: Água e esgoto
SUB-TEMA: Água e esgoto
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento do consumo e gastos com água para que seja verificada a possibilidade de eventuais ajustes e efetividade de ações de sustentabilidade. Devem ser considerados todos os edifícios e unidades que compõem o órgão.
Metas
2018: Manter o consumo de água em relação ao apurado em 2017.
2019: Manter o consumo de água em relação ao apurado em 2017.
2020: Manter o consumo de água em relação ao apurado em 2017.
Indicadores
Consumo de água
Unidade 
M3
Apuração
Mensal 
Responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção - CEM

Série histórica de consumo de água
Ano
Quantidade (m3)
Valor gasto (R$)
2015
25.765
199.119,30
2016
25.346
205.530,76
2017
26.120
242.352,38

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Adoção da campanha “Disque-Vazamento”
Março de 2019
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
2
Realizar manutenção preventiva nas instalações hidros sanitárias
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
3
Monitorar o consumo de água nas unidades de modo a identificar consumos acima da média 
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
4
Enviar relatório mensal do consumo à Seção de Gestão Socioambiental
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
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TEMA: Gestão de Resíduos
SUB-TEMA: Gestão de Resíduos
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento da geração de resíduos e sua destinação pelos órgãos em observância à legislação e às normas pertinentes, como a Lei n. 12.305/2012, Decreto Federal n. 5.940/2006, Decreto Federal 7.404/2010, ABNT NBR 10.004/2004, Resolução Anvisa 358/2005, entre outras. 
O objetivo deste indicador é estimular a redução da geração de resíduos e aumentar sua destinação ambientalmente correta.
Metas
Não foram estabelecidas metas

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Elaborar o manual de Descarte do Tribunal
Janeiro de 2018
Abril de 2018
Seção de Gestão Socioambiental
2
Habilitar e selecionar cooperativas de catadores para coleta de resíduos eletroeletrônicos produzidos pelo Tribunal
Janeiro de 2018
Maio de 2018
Seção de Gestão Socioambiental
3
Habilitar e selecionar cooperativas de catadores para coleta de recicláveis comuns na sede do TRT e no Foro Trabalhista de Várzea Grande
Fevereiro de 2018
Maio de 2018
Seção de Gestão Socioambiental
4
Habilitar e selecionar cooperativas de catadores para coleta de resíduos recicláveis comuns produzidos nas Varas do interior
Fevereiro de 2018
Maio de 2018
Seção de Gestão Socioambiental
5
Realizar convênio para logística reversa de toners
Fevereiro de 2018
Abril de 2018
Seção de Gestão Socioambiental
6
Visitar as Varas Trabalhistas do interior visando implantação da coleta seletiva solidária localmente 
Março de 2018
Outubro de 2018
Seção de Gestão Socioambiental
7
Implantar a separação de resíduos na fonte geradora 
Março de 2018
Dezembro de 2018
Seção de Gestão Socioambiental
8
Visitar as unidades da capital para orientação de servidores e magistrados quanto ao descarte correto de resíduos
Março de 2019
Outubro de 2019
Seção de Gestão Socioambiental
9
Intensificar campanhas sobre o descarte e separação de resíduos
Janeiro de 2018
Ação contínua
Seção de Gestão Socioambiental
10
Enviar à Seção de Gestão Socioambiental relatório mensal da quantidade de resíduos de saúde descartados 
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
11
Enviar à Seção de Gestão Socioambiental relatório mensal da quantidade de resíduos de construção civil descartados 
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
12
Enviar relatório mensal de monitoramento dos demais indicadores à Seção de Gestão Socioambiental

Janeiro de 2018
Ação contínua
Seção de Gestão Socioambiental
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TEMA: Contratações sustentáveis
SUB-TEMA: Telefonia fixa e móvel
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento dos consumos e gastos com serviços de telefonia tendo em vista outros mecanismos de comunicação com as mesmas funcionalidades e menores custos (VOIP, e-mails, aplicativos gratuitos de comunicação). 
Metas
2018: Manter zerado o gasto com telefonia móvel.
2019: Manter zerado o gasto com telefonia móvel.
2020: Manter zerado o gasto com telefonia móvel.
Obs.: não foram estabelecidas metas de redução de gasto com telefonia fixa. 
Indicadores
Gasto com telefonia móvel
Unidade 
Reais
Apuração
Mensal 
Responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção - CEM

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Revisão das especificações dos contratos de telefonia 
Janeiro de 2019
Abril de 2019
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
2
Estimular a utilização de ligações por VOIP
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
3
Enviar relatório mensal do consumo à Seção de Gestão Socioambiental
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
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TEMA: Contratações sustentáveis
SUB-TEMA: Vigilância
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento dos gastos relacionados aos serviços de vigilância, segundo critérios de real necessidade, por área, tipos de postos (modelos, horários, armada e desarmada) e uso de tecnologias de apoio (vigilância eletrônica), sem comprometimento dos padrões de segurança. 
Repactuação dos contratos:  a repactuação dos contratos é feita com o objetivo do equilíbrio econômico financeiro das empresas diante dos impactos inflacionários. É recomendado que os Tribunais façam a gestão deste impacto financeiro, pois as repactuações são feitas por meio de acordos coletivos de trabalho das categorias, e referendadas pela Justiça do Trabalho (Ref.: Portaria nº 7 de 13 de abril de 2015 SLTI/MPOG).
Metas
2018
Gastar até R$ 2.472.487,61 com contratos de vigilância.
Aumentar 1 (um) posto de vigilância armada em relação ao apurado em 2017.

2019
Gastar até R$ 2.571.627,00 com contratos de vigilância.
Aumentar 3 (três) postos de vigilância armada em relação ao apurado em 2017.

2020
Gastar até R$ 2.674.492,08 com contratos de vigilância.
Manter o número de postos de vigilância armada em relação ao apurado em 2019.
Indicadores
Gasto com vigilância 
Quantidade de postos de vigilância armada 
Unidade
Reais
Postos 
Apuração
Anual
Responsável pelos dados
Coordenadoria de Segurança Institucional - CSI

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Atendimento da Resolução n. 239/2016 que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário
Janeiro de 2018
Dezembro de 2019
Coordenadoria de Segurança Institucional e Comissão de Segurança Permanente.
2
Enviar relatório dos indicadores de apuração anual (ver Anexo 2) até o dia 10 do mês de fevereiro do ano subsequente à Seção de Gestão Socioambiental
10 de Fevereiro de 2019
10 de Fevereiro de 2021
Coordenadoria de Segurança Institucional
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TEMA: Contratações sustentáveis
SUB-TEMA: Limpeza
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento dos gastos relacionados aos serviços de limpeza para que seja verificada a possibilidade de eventuais ajustes de gestão, conforme instruções normativas sobre o tema.
Repactuação dos contratos: a repactuação dos contratos é feita com o objetivo do equilíbrio econômico financeiro das empresas diante dos impactos inflacionários. É recomendado que os Tribunais façam a gestão deste impacto financeiro, pois as repactuações são feitas por meio de acordos coletivos de trabalho das categorias, e referendadas pela Justiça do Trabalho (Ref.: Portaria nº 7 de 13 de abril de 2015 SLTI/MPOG).
Metas
Não foram estabelecidas metas.

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Incluir fornecimento de material de limpeza nos contratos de limpeza e conservação das Varas do interior 
Fevereiro de 2019
Fevereiro de 2020
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
2
Enviar relatório dos indicadores de apuração anual (ver Anexo 2) até o dia 10 do mês de fevereiro do ano subsequente à Seção de Gestão Socioambiental
10 de Fevereiro de 2019
10 de Fevereiro de 2021
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
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TEMA: Contratações sustentáveis
SUB-TEMA: Reformas
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento dos gastos relacionados a reformas para que seja verificada a sua real necessidade e priorização do atendimento à Resolução CNJ 114/2010. São consideradas nesse tema as obras de pequeno porte, ou seja, reformas e alterações de layout (mobiliário e divisórias). Não serão consideradas construções de novos edifícios.
O resultado irá demonstrar a comparação com o ano anterior. Resultados positivos demonstram que houve aumento do gasto e resultados negativos correspondem a economia em reformas de layouts nas unidades. Devem ser considerados todos os edifícios e unidades que compõem o órgão.
Metas
Não foram estabelecidas metas.

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Elaborar Termos de referência de reformas em conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho
Janeiro de 2018
Ação Contínua
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
2
Enviar relatório dos indicadores de apuração anual (ver Anexo 2) até o dia 10 do mês de fevereiro do ano subsequente à Seção de Gestão Socioambiental
10 de Fevereiro de 2019
10 de Fevereiro de 2021
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
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TEMA: Deslocamento de pessoal, bens e material
SUB-TEMA: Combustível
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento do consumo dos diversos tipos de combustíveis utilizados na frota de veículos oficiais. 
O monitoramento dos dados pode indicar: 
	a necessidade de otimizar o consumo, os gastos e avaliar a possibilidade do uso de combustível alternativo e transporte coletivo; 

a necessidade de diminuir o consumo geral de combustíveis; 
	o aumento da quantidade de litros de combustível por veículo como consequência da diminuição da quantidade de veículos. 
Não deve ser computado o combustível utilizado em outros equipamentos como bombas e geradores.
Metas
Não foram estabelecidas metas.
Obs.:
Provavelmente haverá aumento na quilometragem rodada, pois os Oficiais de Justiça lotados no interior que antes utilizavam o veículo por apenas 1/3 do mês, terão que utilizá-los com maior frequência, haja vista a Resolução CSJT n. 11/2005, alterada pela Resolução CSJT n. 205/2015, definir que uma vez disponibilizado o veículo oficial à unidade judiciária, esta deverá utilizá-lo sempre que disponível.

Série histórica de consumo de gasolina
Ano
Quantidade (litros)
Valor gasto (R$)
2015
29.477
-
2016
16.805
64.090,20
2017
18.351
73.043,70

Série histórica de consumo de etanol
Ano
Quantidade (litros)
Valor gasto (R$)
2015
1.037
-
2016
13.904
36.517,64
2017
19.440
50.115,27

Série histórica de consumo de diesel
Ano
Quantidade (litros)
Valor gasto (R$)
2015
53.034
-
2016
39.479
143.528,19
2017
41.419
150.840,30

TEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Realizar manutenção corretiva na frota própria
Janeiro de 2018
Ação contínua
Seção de Transporte
2
Regulamentar por Portaria o tipo de combustível a ser utilizado de forma prioritária nos veículos flex.
Fevereiro de 2019
Fevereiro de 2019
Diretoria Geral
3
Enviar relatório mensal do consumo de combustíveis à Seção de Gestão Socioambiental
Janeiro de 2018
Ação contínua
Seção de Transporte
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TEMA: Deslocamento de pessoal, bens e material
SUB-TEMA: Veículos
Objetivo
O tema objetiva a gestão da mobilidade do órgão e dos gastos com a frota oficial para a maior eficiência na gestão e nas aquisições dos veículos. 
O monitoramento visa a racionalidade do serviço no sentido de:
	avaliar o custo-benefício de ter uma frota própria ou terceirizar o serviço; 

avaliar a diminuição da quantidade total de veículos; 
aumentar a quantidade de usuários por veículo por meio do compartilhamento de uso; 
	diminuir o gasto relativo com manutenções.
Metas
2018: Reduzir em 3% o gasto com manutenção de veículos em relação a 2017.
2019: Reduzir em 2% o gasto com manutenção de veículos em relação a 2017.
2020: Reduzir em 2% o gasto com manutenção de veículos em relação a 2017.
Indicador
Gasto com manutenção de veículos 
Unidade
Reais
Apuração
Anual
Responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte

Série histórica de gasto com manutenção de veículos
Ano
Valor gasto (R$)
2015
371.284,81
2016
390.416,69
2017
347.647,62




Dados da frota oficial – quantidade de veículos
Ano
Veículos movidos a gasolina
Veículos movidos etanol
Veículos flex
Veículos movidos a diesel
Total
2015
10
0
25
32
67
2016
10
0
30
32
72
2017
7
0
26
37
70


ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Realizar manutenção corretiva na frota própria
Janeiro de 2018
Ação contínua
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
2
Regulamentar o procedimento para revisão dos veículos oficiais, levando-se em consideração a programação das atividades da unidade judiciária, de modo a não prejudicar a prestação jurisdicional
Janeiro de 2019
Fevereiro de 2019
Secretaria Geral da Presidência
3
Elaborar estudo técnico que contemple a aferição de número adequado de veículos para atendimento das demandas do órgão, bem como a viabilidade da contratação de sistema alternativo de uso da frota oficial, tais como TaxiGov. 
Abril de 2019
Outubro de 2019
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
4
Elaborar estudo sobre a possibilidade de implementar equipamento de monitoramento de rotas e velocidade dos veículos oficiais   
Abril de 2019
Outubro de 2019
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
5
Enviar relatório mensal da km rodada dos veículos da frota oficial à Seção de Gestão Socioambiental
Janeiro de 2018
Dezembro de 2020
Seção de Transporte
6
Enviar relatório dos indicadores de apuração anual (ver Anexo 2) até o dia 10 do mês de fevereiro do ano subsequente à Seção de Gestão Socioambiental
10 de Fevereiro de 2019
10 de Fevereiro de 2021
Seção de Transporte
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TEMA: Qualidade de vida no ambiente de trabalho
SUB-TEMA: Qualidade de vida no ambiente de trabalho
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento da participação da força de trabalho total em ações de qualidade de vida e solidárias e da quantidade de ações de inclusão de forma a estimulá-las, para fomentar a política de valorização do corpo funcional. A descrição de cada indicador deste tema encontra-se no Anexo 2. 
Metas
2018
Manter o número de ações de qualidade de vida em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 16% a participação em ações de qualidade de vida em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 33% o número de ações solidárias em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 20% a participação em ações solidárias em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 450% o número de ações de inclusão em relação ao apurado em 2017.

2019
Manter o número de ações de qualidade de vida em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 24% a participação em ações de qualidade de vida em relação ao apurado em 2018.
Manter o número de ações solidárias em relação ao apurado em 2018.
Aumentar em 14% a participação em ações solidárias em relação ao apurado em 2018.
Aumentar em 9% o número de ações de inclusão em relação ao apurado em 2018.

2020
Manter o número de ações de qualidade de vida em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 3% a participação em ações de qualidade de vida em relação ao apurado em 2019.
Manter o número de ações solidárias em relação ao apurado em 2019.
Aumentar em 12% a participação em ações solidárias em relação ao apurado em 2019.
Aumentar em 8% o número de ações de inclusão em relação ao apurado em 2019.
Indicadores
Ações de qualidade de vida 
Participação em ações de qualidade de vida 
Ações solidárias
Participação em ações solidárias
Ações de inclusão
Unidade
Número de ações de qualidade de vida 
Número de participantes em ações de qualidade de vida
Número de ações solidárias
Número de participantes em ações solidárias
Número de ações de inclusão
Apuração
Anual
Responsável pelos dados
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
Apoio
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Coordenadoria de Comunicação Social 

Série histórica - Qualidade de vida no trabalho
Ano
Quantidade de ações de qualidade de vida
Quantidade de participantes em ações de qualidade de vida
Quantidade de ações solidárias
Quantidade de participantes em ações solidárias
Quantidade de ações de inclusão
2015
19
1.493
3
245
1
2016
25
1.863
1
161
2
2017
55
1.977
3
175
2

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
2ª Corrida do Trabalho (2018)
Maio de 2018
Maio de 2018
Comissão da Corrida
2
Corrida do Trabalho – Etapa SINOP/2018
Outubro de 2018
Outubro de 2018
Comissão da Corrida
3
Exames Periódicos
Janeiro de 2018
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
4
Acompanhamento Psicossocial
Janeiro de 2018
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
5
Programa Empresa Saudável
Agosto de 2018
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
6
Coral
Abril de 2018
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
7
Campanhas de vacinação
Maio de 2018
Julho de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
8
Semana do Servidor
Outubro de 2018
Outubro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
9
TRT Sorriso
Junho de 2018
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
10
Programa Pausa Legal
Maio de 2018
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
11
Divulgação da Aquarela da Saúde
Janeiro de 2018
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
12
Blitz Postural
Março de 2018
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
13
Parceria com o FAS (Centro Integrado de Saúde)
Janeiro de 2018
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
14
Atualização do PPRA e PCMSO
Janeiro de 2018
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
15
Programa de Preparação para Aposentadoria
Janeiro de 2019
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
16
03 Campanhas de doação de sangue (ação solidária)
Fevereiro de 2018
Outubro de 2020
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
17
Projeto Verde Vivo (ação solidária)
Janeiro de 2018
Dezembro de 2020
Seção de Gestão Socioambiental
18
Palestras de sensibilização sobre acessibilidade
Setembro de 2018
Setembro de 2020
Comissão de acessibilidade
19
Campanhas educativas sobre acessibilidade
Janeiro de 2019
Dezembro de 2020
Comissão de acessibilidade
20
Reformas com adaptação para a acessibilidade
Janeiro de 2018
Dezembro de 2020
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
21
Curso de Libras
Julho de 2018
Julho de 2020
Escola Judicial
22
Sala de amamentação
Agosto de 2018
Setembro de 2018
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
23
Enviar relatório dos indicadores de apuração anual (ver Anexo 2) até o dia 10 do mês de fevereiro do ano subsequente à Seção de Gestão Socioambiental
10 de Fevereiro de 2019
10 de Fevereiro de 2021
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
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TEMA: Sensibilização e capacitação socioambiental
SUB-TEMA: Sensibilização
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento da participação do corpo funcional em ações de sensibilização relacionadas ao tema de sustentabilidade de forma a subsidiar a tomada de decisões quanto ao estímulo dessas temáticas. Serão contabilizadas: ações de sensibilização (eventos, semana do meio ambiente, oficinas, campanhas, etc). A descrição de cada indicador deste tema encontra-se no Anexo 2.
Metas
2018: Aumentar em 43% a quantidade de ações de sensibilização em relação a 2017.
2019: Aumentar em 20% a quantidade de ações de sensibilização em relação a 2018.
2020: Manter a quantidade de ações de sensibilização em relação a 2019.
Indicadores
Ações de sensibilização socioambiental 
Unidade
Número de ações de sensibilização socioambiental
Apuração
Anual
Responsável pelos dados
Seção de Gestão Socioambiental
Apoio
Coordenadoria de Comunicação Social 
Obs.:
O TRT23 não monitora a participação em ações de sensibilização pois não é possível contabilizar o número de participações em ações desta natureza. 

Série histórica - Sensibilização
Ano
Quantidade de ações de sensibilização
2015
12
2016
3
2017
7

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Atualização permanente da página da Gestão Socioambiental no Portal do TRT 
Janeiro de 2018
Ação contínua
Seção de Gestão Socioambiental
2
Alimentação de notícias relacionadas à sustentabilidade no TRT Notícias (Fique Sabendo-> Socioambiental)
Janeiro de 2018
Ação contínua
Seção de Gestão Socioambiental
3
Promover conscientização e sensibilização por meio do envio de boletins informativos via e-mail institucional
Janeiro de 2018
Ação contínua
Seção de Gestão Socioambiental
4
Promover conscientização e sensibilização por meio de inserção de papel de parede na área de trabalho dos computadores
Janeiro de 2018
Ação contínua
Seção de Gestão Socioambiental
5
Criação de vídeo contendo orientações de consumo consciente para ser transmitido nos cursos e eventos realizados pela Escola Judicial 
Julho de 2018
Setembro de 2018
Coordenadoria de Comunicação Social
6
Participação no Programa Acolhida com o tema Gestão Socioambiental
Janeiro de 2018 
Ação contínua
Seção de Gestão Socioambiental
7
Elaboração da Política de Responsabilidade Socioambiental do TRT da 23ª Região
Abril de 2018
Janeiro de 2020
Coordenadoria de Gestão Estratégica
8
Visita às Varas do Trabalho do interior para sensibilização e orientação sobre o descarte correto de resíduos e coleta seletiva 
Março de 2018
Outubro de 2018
Seção de Gestão Socioambiental
9
Semana do Meio Ambiente 
Junho de 2018
Junho de 2020
Seção de Gestão Socioambiental
10
Criação da Rede de Sustentabilidade do Judiciário Mato-grossense (Termo de Cooperação)
Janeiro de 2019
Dezembro de 2019
Seção de Gestão Socioambiental e parceiros
11
Acolhida e sensibilização de novos terceirizados
Janeiro de 2019
Dezembro de 2020
Seção de Gestão Socioambiental
12
Visita às unidades da capital para sensibilização e orientação sobre o descarte correto de resíduos e coleta seletiva 
Março de 2019
Outubro de 2019
Seção de Gestão Socioambiental
13
Projeto Verde Vivo - Espaço Nassar (coleta seletiva das casas)
Janeiro de 2018
Dezembro de 2019
Seção de Gestão Socioambiental
14
Semana do Meio Ambiente 2019
Junho de 2019
Junho de 2019
Seção de Gestão Socioambiental
15
Adesão à Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P (selo Verde)
Julho de 2019 
Outubro de 2019
Seção de Gestão Socioambiental
16
1º Encontro da Rede de Sustentabilidade
Dezembro de 2019
Dezembro de 2019
Seção de Gestão Socioambiental e parceiros
17
Enviar relatório dos indicadores de apuração anual até o dia 10 do mês de fevereiro do ano subsequente à Seção de Gestão Socioambiental
Fevereiro de 2019
Fevereiro de 2020
Seção de Gestão Socioambiental
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TEMA: Sensibilização e capacitação socioambiental
SUB-TEMA: Capacitação 
Objetivo
O tema objetiva o monitoramento da participação do corpo funcional em ações de capacitação relacionadas ao tema de sustentabilidade de forma a subsidiar a tomada de decisões quanto ao estímulo dessas temáticas. 
Serão contabilizadas: 
	ações de capacitação (cursos EaD ou presenciais, grupos de estudo, seminários, palestras); 

ações educacionais relacionadas ao tema; 
	outras ações institucionais, relacionadas às metas do PLS. 
Em ações de caráter continuado tais como cursos, encontros, grupos de estudos, entre outros, serão contabilizadas somente uma participação por pessoa. Exemplo: curso com os mesmos dez participantes, uma vez por semana, durante dois meses resultará ao final do ano em somente dez participações. 
Metas
2018
Realizar 1 (uma) ação de capacitação socioambiental.
Obter, pelo menos, 40 participações em ações de capacitação socioambiental.

2019
Realizar 2 (duas) ações de capacitação socioambiental.
Obter, pelo menos, 60 participações em ações de capacitação socioambiental.

2020
Realizar 2 (duas) ações de capacitação socioambiental.
Obter, pelo menos, 70 participações em ações de capacitação socioambiental.
Indicadores
Ações de capacitação socioambiental 
Participação em ações de capacitação socioambiental
Unidade
Número de ações de capacitação socioambiental
Número de participantes em ações de capacitação socioambiental
Apuração
Anual
Responsável pelos dados
Escola Judicial 
Apoio
Seção de Gestão Socioambiental 

ITEM
AÇÃO/MEDIDA
INÍCIO
CONCLUSÃO
RESPONSÁVEL
1
Curso EAD em Gestão Socioambiental
Outubro de 2018
Novembro de 2018
Escola Judicial
2
Capacitação sobre temática relacionada à contratações sustentáveis 
Abril de 2019
Abril de 2019
Escola Judicial
3
Curso EAD em Gestão Socioambiental
Outubro de 2019
Novembro de 2019
Escola Judicial
4
Capacitação sobre temática relacionada à sustentabilidade 
Junho de 2020
Junho de 2020
Escola Judicial
5
Curso EAD em Gestão Socioambiental
Outubro de 2020
Novembro de 2020
Escola Judicial
6
Enviar relatório dos indicadores de apuração anual até o dia 10 do mês de fevereiro do ano subsequente à Seção de Gestão Socioambiental
Fevereiro de 2019
Fevereiro de 2020
Escola Judicial


Quadro de Metas do PLS
ANO
METAS
2018
Reduzir em 1% o consumo de papel A4 em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de papel A4 reciclado.
Reduzir em 1% o consumo de copo para água em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de copo para café.
Reduzir em 1% o consumo de energia elétrica em relação ao apurado em 2017.
Manter o consumo de água em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o gasto com telefonia móvel.
Gastar até R$ 2.472.487,61 com contratos de vigilância.
Aumentar 1 (um) posto de vigilância armada em relação ao apurado em 2017.
Reduzir em 3% o gasto com manutenção de veículos em relação ao apurado em 2017.
Manter o número de ações de qualidade de vida em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 16% a participação em ações de qualidade de vida em relação a 2017.
Aumentar em 33% o número de ações solidárias em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 20% a participação em ações solidárias em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 450% o número de ações de inclusão em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 43% a quantidade de ações de sensibilização em relação a 2017.
Realizar 1 (uma) ação de capacitação socioambiental em 2018.
Obter, pelo menos, 40 participações em ações de capacitação socioambiental em 2018.
2019
Reduzir em 4% o consumo de papel A4 em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de papel A4 reciclado.
Reduzir em 10% o consumo de copo para água em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de copo para café.
Reduzir em 25% o consumo de água envasada em relação ao apurado em 2017.
Reduzir em 2% o consumo de energia elétrica em relação ao apurado em 2017.
Manter o consumo de água em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o gasto com telefonia móvel.
Gastar até R$ 2.571.627,00 com contratos de vigilância.
Aumentar 3 (três) postos de vigilância armada em relação ao apurado em 2017.
Reduzir em 2% o gasto com manutenção de veículos em relação ao apurado em 2017.
Manter o número de ações de qualidade de vida em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 24% a participação em ações de qualidade de vida em relação a 2018.
Manter o número de ações solidárias em relação ao apurado em 2018.
Aumentar em 14% a participação em ações solidárias em relação ao apurado em 2018.
Aumentar em 9% o número de ações de inclusão em relação ao apurado em 2018.
Aumentar em 20% a quantidade de ações de sensibilização em relação a 2018.
Realizar 2 (duas) ações de capacitação socioambiental em 2019.
Obter, pelo menos, 60 participações em ações de capacitação socioambiental em 2019.
2020
Reduzir em 8% o consumo de papel A4 em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de papel A4 reciclado
Reduzir em 20% o consumo de copo para água em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o consumo de copo para café.
Reduzir em 50% o consumo de água envasada em relação ao apurado em 2017.
Reduzir em 2% o consumo de energia elétrica em relação ao apurado em 2017.
Manter o consumo de água em relação ao apurado em 2017.
Manter zerado o gasto com telefonia móvel.
Gastar até R$ 2.674.492,08 com contratos de vigilância.
Manter o número de postos de vigilância armada em relação a 2019.
Reduzir em 2% o gasto com manutenção de veículos em relação ao apurado em 2017.
Manter o número de ações de qualidade de vida em relação ao apurado em 2017.
Aumentar em 3% a participação em ações de qualidade de vida em relação a 2019.
Manter o número de ações solidárias em relação ao apurado em 2019.
Aumentar em 12% a participação em ações solidárias em relação ao apurado em 2019.
Aumentar em 8% o número de ações de inclusão em relação ao apurado em 2019.
Manter a quantidade de ações de sensibilização em relação a 2019.
Realizar 2 (duas) ações de capacitação socioambiental em 2020.
Obter, pelo menos, 70 participações em ações de capacitação socioambiental em 2020.

Monitoramento
A Seção de Gestão Socioambiental, de acordo com suas competências e em atendimento à Resolução n. 201/2015-CNJ, será a unidade responsável pelo monitoramento dos indicadores do PLS-TRT23, com base nos relatórios e informações encaminhadas pelas unidades competentes.
Às unidades responsáveis pelo cadastramento dos dados que compõem os indicadores do PLS-TRT23 cabe a responsabilidade de mantê-los atualizados, utilizando-se dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Órgão e do envio de relatórios por e-mail a Seção de Gestão Socioambiental. As informações dos indicadores de apuração anual (ver Anexo 2) deverão ser encaminhadas pelas unidades responsáveis até o dia 10 de fevereiro do ano subsequente. 
Relatório de desempenho
O relatório de desempenho do PLS-TRT23 deverá ser elaborado pela Seção de Gestão Socioambiental, ao fim de cada ano, com a consolidação dos resultados alcançados, a evolução do desempenho dos indicadores e a identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente, o qual deverá ser encaminhado ao Comitê de Gestão Socioambiental para aprovação. 
Após aprovado pelo Comitê, o Relatório de Desempenho deverá ser publicado no Portal do TRT pela Seção de Gestão Socioambiental e enviado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pela Secretaria Geral da Presidência, no prazo estabelecido pelo Conselho. 

Considerações finais
Para o desenvolvimento do Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região foi de suma importância entender a abrangência do tema Sustentabilidade, pois este abarca aspectos do ponto de vista social, econômico e ambiental. 
Muito além de um conceito, a Sustentabilidade promove transformações dentro e fora das organizações e não deve ser tratada apenas como obrigação legal, mas sim como cultura a ser adotada pela instituição de modo a trazer benefícios para a sociedade e para o meio ambiente, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas.
O Plano de Logística Sustentável foi concebido com a missão de sistematizar as ações, metas e prazos de execução e mecanismos de monitoramento de cunho socioambiental e econômico. Espera-se que o PLS-TRT23 possa servir como ferramenta de governança fomentando práticas de sustentabilidade dentro da Justiça do Trabalho em Mato Grosso.
O compromisso que o PLS–TRT23 reflete é um processo de desenvolvimento que, além de preservar o meio ambiente, estabeleça planos de ação que atuem ativamente para a melhoria da condição ambiental. Não basta abster-se de causar dano ao meio ambiente. Ao Poder Judiciário, aqui, é dado o papel de protagonista ativador e utilizador de tecnologias em prol do desenvolvimento sustentável.   
Anexo 1: Inventário de Bens Adquiridos com critérios de sustentabilidade (Art. 14, I, da Res. CNJ 201/2015)
Bens de consumo e permanentes
Critérios de sustentabilidade adotados
Papel A4 branco 

Papel não clorado;
Observam os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável.
Obs.: o TRT/MT não utiliza papel reciclado para imprimir/escrever. A principal razão do uso exclusivo de papel branco foi o melhor custo-benefício, uma vez que foi constatado um desempenho inferior do papel reciclado na impressão e digitalização de documentos: dificuldades de impressão frente-verso (engancha mais nas impressoras), maior tempo para digitalização (aumento no consumo de energia), qualidade inferior da digitalização (a imagem digitalizada não fica tão "limpa" quanto com o papel branco) e maior consumo de toner.
Materiais de expediente e de gráfica
Observam os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável;
O papel reciclado observa ainda a conformidade com a norma ABNT NBR 15755:2009, que define esse material com base no conteúdo de fibras recicladas.
Lápis
Observam os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável;
Sabão em barra e detergente em pó
Produtos à base de coco ou isentos de fósforo e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que respeite o limite máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA nº 359, de 29 de abril de 2005.
Produtos saneantes em geral
Produtos que contenham tensoativos biodegradáveis
Pilhas e baterias
Exigência de teores de chumbo, cádmio e mercúrio em conformidade com os limites máximos estabelecidos pela Resolução CONAMA 401/2008, comprovado pela regularidade do registro do fabricante ou importador no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, mediante apresentação do certificado de regularidade emitido pelo Ibama, conforme Instrução Normativa Ibama nº 6/2013.
Copos descartáveis
Copos fabricados em PP (polipropileno), o que possibilita o encaminhamento para a reciclagem pela cooperativa de catadores da região metropolitana de Cuiabá. 
Estações de trabalho
Gaveteiros
Armários
Estantes
Cadeiras e poltronas
Mobiliário ergonômico, de acordo com a NR-17 do Ministério do Trabalho, atestado por profissional com especialização em ergonomia;
Mobiliário fabricado com madeira ou seus derivados, observando os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável;
Espuma, quando existente, isenta de CFC e de acordo com normas da ABNT.
Geladeira
Frigobar
Forno de Micro-ondas
Fogão
Ar-condicionado
Impressoras
Computadores
Nobreaks
Produtos que apresentam menor consumo e maior eficiência energética dentro de cada categoria;
Produtos que não contenham substâncias químicas perigosas acima do limite estabelecido pela Diretiva RoHs.
Veículos leves 
Veículos na tecnologia flex;
Veículos que apresentam maior eficiência energética e menor consumo de energia dentro de cada categoria, em conformidade com os requisitos constantes no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Veículos Leves de Passageiros e Comerciais Leves; e 
Veículos com nível de emissão de poluentes dentro dos limites do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), com a presença de, no mínimo, uma estrela.
Veículos do tipo camionete
Veículos que apresentam maior eficiência energética e menor consumo de energia dentro de cada categoria (classificação A ou B), em conformidade com os requisitos constantes no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Veículos Leves de Passageiros e Comerciais Leves. 
Veículos com nível de emissão de poluentes dentro dos limites do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), com a presença de, no mínimo, uma estrela.








Anexo 2: Indicadores mínimos do Anexo 1 da Resolução CNJ 201/2015
Indicador 1
Consumo de papel (branco)
Descrição
Quantidade consumida de papel branco tamanho A4 e ofício, adquiridas pelo órgão. Não considerar o consumo de papel fornecido por empresa contratada para serviços de impressão e cópia, se houver. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.
Unidade de medida
Resmas
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

6.502
4.247
3.612



Indicador 2
Gasto com aquisição de papel (branco)
Descrição
Despesa realizada com a aquisição pelo órgão de resmas de papel branco, tamanho A4 e Ofício. Não considerar a despesa referente ao papel fornecido por empresa contratada para serviços de impressão e reprografia. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

71.173,60
49.129,66
53.127,66



Indicador 3
Consumo de papel reciclado
Descrição
Quantidade consumida de papel branco tamanho A4 e ofício, adquiridas pelo órgão. Não considerar o consumo de papel fornecido por empresa contratada para serviços de impressão e cópia, se houver. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.
Unidade de medida
Quantidade de resmas
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

0
0
0



Indicador 4
Gasto com aquisição de papel reciclado (R$)
Descrição
Despesa realizada com a aquisição pelo órgão de resmas de papel branco, tamanho A4 e Ofício. Não considerar a despesa referente ao papel fornecido por empresa contratada para serviços de impressão e reprografia. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

0,00
0,00
0,00



Indicador 5
Impressão de documentos totais
Descrição
Quantidade total de impressões realizadas nos equipamentos do órgão, sejam próprios ou locados. Incluem-se as impressões oriundas dos contratos de serviços de impressão e reprografia.
Unidade de medida
Impressão
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Infraestrutura e Comunicação
Série histórica 
2015
2016
2017

-
-
-



Indicador 6
Quantidade de equipamentos de impressão
Descrição
Quantidade de equipamentos de impressão, próprios ou locados, instalados ao final do ano. Incluir os equipamentos utilizados nos contratos de serviços de impressão e reprografia. A unidade responsável pela informação é a executora do contrato ou a gestora das impressoras.
Unidade de medida
Equipamentos
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Infraestrutura e Comunicação
Série histórica 
2015
2016
2017

479
396
428



Indicador 7
Performance dos equipamentos instalados 
Descrição
Quantidade de impressões em relação ao total de equipamentos instalados.
Unidade de medida
Impressões/equipamentos
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Cálculo Automático
Série histórica 
2015
2016
2017

-
-
-



Indicador 8
Gasto com aquisição de suprimentos
Descrição
Despesa realizada com aquisição de suprimentos de impressão como cartuchos de tinta, toners, fitas de impressão, entre outros, com exceção de papel. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

192.134,16
160.668,86
178.950,89



Indicador 9
Gasto com aquisição de impressoras
Descrição
Despesa realizada com aquisição de equipamentos de impressão. Considera-se evento gerador a data da aquisição.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

35.619,00
0,00
129.799,80



Indicador 10
Gasto com o contrato de outsourcing (equipamento + manutenção + impressão por folha + suprimento)
Descrição
Despesa realizada com o pagamento de serviços de terceirização (outsourcing) de impressão e reprografia (inclui-se equipamento, manutenção, impressão por folha e suprimentos, bem como papel, conforme o contrato). Considera-se como evento gerador a data da assinatura ou renovação do contrato.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Infraestrutura e Comunicação
Série histórica 
2015
2016
2017

0
0
0



Indicador 11 
Consumo de copos descartáveis para água 
Descrição
Quantidade consumida de copos descartáveis usualmente utilizados para consumo de água, incluindo aqueles com capacidade distinta de 200ml. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.
Unidade de medida
Centos
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

9.458
6.422
4.761



Indicador 12
Gasto com aquisição de copos para água
Descrição
Despesa realizada com a aquisição de copos descartáveis usualmente destinados para consumo de água, incluindo aqueles   com capacidade distinta de 200 ml. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

24.779,96
16.761,42
12.196,08



Indicador 13
Consumo de copos para café
Descrição
Quantidade consumida de copos descartáveis usualmente utilizados para consumo de café, incluindo aqueles com capacidade distinta de 50ml. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.
Unidade de medida
Centos
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

1.054
218
0



Indicador 14
Gasto com aquisição de copos para café
Descrição
Despesa realizada com a aquisição de copos descartáveis usualmente destinados para consumo de café, incluindo aqueles   com capacidade distinta de 50 ml. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

1.264,80
265,96
0,00



Indicador 15
Consumo de água mineral envasada
Descrição
Quantidade consumida de garrafões de água mineral de 20 litros.
Unidade de medida
Garrafão
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte (interior)
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção (capital)
Série histórica 
2015
2016
2017

10.229
8.513
8.692



Indicador 16
Gasto com água mineral envasada
Descrição
Despesa realizada com a aquisição de garrafões de água mineral de 20 litros. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte (interior)
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção (capital)
Série histórica 
2015
2016
2017

105.192,93
91.753,17
79.639,49



Indicador 17
Consumo de energia elétrica
Descrição
Consumo total de energia elétrica fornecida pela concessionária.
Unidade de medida
KWh
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

4.064.967
3.496.643
3.240.940



Indicador 18
Gasto com energia elétrica
Descrição
Valor total das faturas de energia elétrica, em valores brutos. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

2.633.368,76
2.226.741,62
2.155.348,37



Indicador 19
Área total do órgão 
Descrição
A área total de todos os prédios (próprios ou não) das unidades integrantes da estrutura do Órgão, incluindo estacionamentos, jardins, etc., existente no final do período-base, conforme glossário constante nos anexos da Resolução CNJ nº 76/2009. Essa variável é a que será utilizada em todos os indicadores que envolverem área de edificações. Deve ser o mesmo valor informado ao Justiça em Números.
Unidade de medida
m²
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

92.472
92.472
92.472



Indicador 20
Negociação tarifária
Descrição
Verificar se o órgão possui iniciativas de negociação de melhores tarifas junto à concessionária de energia elétrica ou promove ações que resultam em redução dos gastos com energia.
Periodicidade da apuração
Anual
Responder questionamento
Se o órgão possui tratativas com as concessionárias de energia, no sentido de utilizar tarifas com critérios de economicidade, como tarifas verdes, contratação com tarifa hora sazonal (Exemplos:  contratação para uso em horário de “ponta”, “fora de ponta”) ou outros critérios como geração de energia renovável (fotovoltaico, eólico). Não devem ser consideradas campanhas e práticas de redução de consumo; Quais são as tratativas ou ações (preencher no campo observações).
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção

Indicador 21
Consumo de água 
Descrição
Consumo total de água fornecido pelas concessionárias.
Unidade de medida
m³
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

25.765
25.346
26.120



Indicador 22
Gasto com água
Fórmula
Valor total das faturas com água e esgoto, em valores brutos. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

199.119,30
205.530,76
242.352,38



Indicador 23
Destinação de papel para reciclagem
Descrição
Quantidade de papel, papelão e derivados destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem
Unidade de medida
Kg
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Seção de Gestão Socioambiental
Série histórica 
2015
2016
2017

10.325
4.518
7.005



Indicador 24
Destinação de plástico para reciclagem
Descrição
Quantidade de plástico (copos descartáveis e capas plásticas) destinado a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem
Unidade de medida
Kg
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Seção de Gestão Socioambiental
Série histórica
2015
2016
2017

2.760
449
658





Indicador 25
Destinação de metal para reciclagem
Descrição
Quantidade de metais destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem
Unidade de medida
Kg
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Seção de Gestão Socioambiental
Série histórica 
2015
2016
2017

186
-
359



Indicador 26
Destinação de vidro para reciclagem
Descrição
Quantidade de vidros destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem
Unidade de medida
Kg
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Seção de Gestão Socioambiental
Série histórica 
2015
2016
2017

2.100
2.380
0



Indicador 27
Coleta Geral
Descrição
Quantidade de resíduos recicláveis não separados (sacos azuis) destinados a cooperativas ou associações de catadores para reciclagem
Unidade de medida
Kg
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Seção de Gestão Socioambiental
Série histórica 
2015
2016
2017

-
1.058
916



Indicador 28
Destinação de resíduos de informática destinados à reciclagem
Descrição
Quantidade (Kg) de resíduos de informática (fitas, cabos, mídias, equipamentos eletrônicos) destinados à reciclagem, ao reaproveitamento ou outra destinação correta.
Unidade de medida
Kg
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Seção de Gestão Socioambiental
Série histórica 
2015
2016
2017

995
3.000
92



Indicador 29
Destinação de resíduos de suprimentos de impressão destinados à reciclagem via logística reversa
Descrição
Quantidade (Kg) de resíduos de suprimentos de impressão (carcaças de toners e cartuchos) destinados à reciclagem por meio de programas de logística reversa.
Unidade de medida
Unidades
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Seção de Gestão Socioambiental
Série histórica 
2015
2016
2017

-
-
294



Indicador 30
Destinação de lâmpadas encaminhadas para descontaminação
Descrição
Quantidade de lâmpadas encaminhadas para a descontaminação e destinação correta. 
Unidade de medida
Unidade (ref. lâmpada T28)
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Seção de Gestão Socioambiental
Série histórica 
2015
2016
2017

0
36.480
942



Indicador 31
Destinação de pilhas e baterias encaminhadas para a descontaminação
Descrição
Quantidade de pilhas e baterias encaminhadas para a descontaminação e destinação correta
Unidade de medida
Kg
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Seção de Gestão Socioambiental
Série histórica 
2015
2016
2017

112
153
1.671



Indicador 32
Destinação de resíduos de saúde para descontaminação
Descrição
Quantidade total de resíduos de serviço de saúde destinado à descontaminação e tratamento
Unidade de medida
Kg
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida 
Série histórica 
2015
2016
2017

102
49
90



Indicador 33
Destinação de resíduos de obras e reformas
Fórmula
Quantidade de resíduos de obras e reformas enviados para aterro da construção civil, inclusive os encaminhados para reuso
Unidade de medida
m3
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

-
24
152



Indicador 34
Gasto com telefonia fixa
Descrição
Despesa realizada com serviços de telefonia fixa, inclusive VOIP. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

163.879,81
148.435,10
121.902,25



Indicador 35
Linhas telefônicas fixas
Descrição
Quantidade total de linhas telefônicas fixas, incluindo linhas fixas, ramais e terminais VOIP. 
Unidade de medida
Linhas 
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

451
451
449



Indicador 36
Gasto com telefonia móvel
Descrição
Despesa realizada com pagamento das faturas de telefonia móvel. São contabilizados gastos com voz, dados e assinatura. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

215.240,49
0,00
0,00



Indicador 37
Linhas telefônicas móveis
Descrição
Quantidade total de linhas telefônicas móveis (celulares, dados e assinaturas). 
Unidade de medida
Linhas 
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

8
0
0



7Indicador 38
Gastos com contratos de vigilância armada
Descrição
Totalização da despesa realizada com contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância armada durante o período-base
Unidade de medida
Reais
Periodicidade de apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Segurança Institucional
Série histórica 
2015
2016
2017

1.029.558,68
537.530,92
1.613.868,01



Indicador 39
Quantidade de postos de vigilância armada
Descrição
Quantidade total de postos de vigilância armada ao final do período-base.  Considera-se como uma unidade o posto ocupado por mais de um vigilante.
Unidade de medida
Posto
Periodicidade de apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Segurança Institucional
Série histórica 
2015
2016
2017

8
9
47



Indicador 40
Gastos com contratos de vigilância desarmada
Descrição
Totalização da despesa realizada com contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância desarmada durante o período-base
Unidade de medida
Reais
Periodicidade de apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Segurança Institucional
Série histórica 
2015
2016
2017

0,00
0,00
34.337,62



Indicador 41
Quantidade de postos de vigilância desarmada
Descrição
Quantidade total de postos de vigilância desarmada ao final do período-base.  Considera-se como uma unidade o posto ocupado por mais de um vigilante.
Unidade de medida
Posto
Periodicidade de apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Segurança Institucional
Série histórica 
2015
2016
2017

0
0
3



Indicador 42
Gasto com contrato de limpeza 
Descrição
Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de limpeza durante o período-base. Incluem-se as despesas decorrentes dos contratos de jardinagem, limpeza de vidros, entre outros.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

2.897.886,15
2.315.889,39
3.017.744,05



Indicador 43
Área contratada 
Descrição
Área especificada nos instrumentos de contrato de manutenção e limpeza, conforme instruções normativas sobre o tema.
Unidade de medida
m2
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

45.903
32.936
52.775



Indicador 44
Gasto com material de limpeza 
Descrição
Despesa total realizada com a aquisição de materiais de limpeza durante o período-base. Considera-se como material de limpeza todos os insumos adquiridos com finalidade de limpeza e conservação do órgão. Não considerar a despesa referente aos materiais de limpeza fornecidos por empresa contratada para serviços de limpeza, pois está contemplada no indicador 42. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

155.211,28
148.117,55
147.631,87



Indicador 45
Gastos com reformas 
Descrição
Corresponde à despesa realizada com reformas e mudança de layout. Não são considerados os gastos com construção de novos edifícios. Considera-se a data de realização das reformas.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados e metas
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Série histórica 
2015
2016
2017

1.509.593,00
570.968,09
1.242.368,56



Indicador 46
Consumo de gasolina da frota oficial de veículos
Descrição
Quantidade total de gasolina (comum e aditivada) consumida pela frota oficial de veículos.
Unidade de medida
Litro
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

29.477
16.805
18.351



Indicador 47
Consumo de etanol da frota oficial de veículos
Descrição
Quantidade total de etanol consumida pela frota oficial de veículos
Unidade de medida
Litro
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

1.037
13.904
19.440



Indicador 48
Consumo de diesel da frota oficial de veículos
Descrição
Quantidade total de diesel (comum, S50, S10 e outros) consumida pela frota oficial de veículos
Unidade de medida
Litro
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

53.034
39.479
41.419



Indicador 49
Consumo de gás natural da frota oficial de veículos
Descrição
Quantidade total de gás natural veicular (GNV) consumido pela frota oficial de veículos
Unidade de medida
m3
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

0
0
0



Indicador 50
Km - Quilometragem
Descrição
Quilometragem total percorrida pelos veículos, próprios ou locados. 
Unidade de medida
km
Periodicidade da apuração
Mensal
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

440.263
659.753
678.174



Indicador 51
Quantidade de veículos a gasolina
Descrição
Quantidade total de veículos movidos, exclusivamente, a gasolina existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.
Unidade de medida
Veículos
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

10
10
7



Indicador 52
Quantidade de veículos a etanol
Descrição
Quantidade total de veículos movidos, exclusivamente, a etanol existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.
Unidade de medida
Veículos
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

0
0
0



Indicador 53
Quantidade de veículos flex
Descrição
Quantidade total de veículos flex, movidos a gasolina e etanol, existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.
Unidade de medida
Veículos
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

25
30
26



Indicador 54
Quantidade de veículos a diesel
Descrição
Quantidade total de veículos movidos exclusivamente a diesel, existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.
Unidade de medida
Veículos
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

32
32
37



Indicador 55
Quantidade de veículos a gás natural
Descrição
Quantidade total de veículos movidos exclusivamente a gás natural veicular (GNV), existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.
Unidade de medida
Veículos
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

0
0
0



Indicador 56
Quantidade de veículos híbridos
Descrição
Quantidade total de veículos híbridos, ou seja, movidos por eletricidade e combustíveis, existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.
Unidade de medida
Veículos
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

0
0
0



Indicador 57
Quantidade de veículos elétricos
Descrição
Quantidade total de veículos movidos exclusivamente por eletricidade existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.
Unidade de medida
Veículos
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

0
0
0



Indicador 58
Quantidade de veículos de serviço
Descrição
Total de veículos de serviço, próprios ou locados, utilizados para atividades laborais. Não se computam veículos utilizados exclusivamente por magistrados.
Unidade de medida
Veículos de serviço
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

50
63
57



Indicador 59
Quantidade de veículos para transporte de magistrados
Descrição
Total de veículos de serviço, próprios ou locados, utilizados exclusivamente para o transporte de magistrados.
Unidade de medida
Veículos de magistrado
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

17
9
13



Indicador 60
Gasto com manutenção de veículos
Descrição
Corresponde à despesa realizada com pagamento de serviços de manutenção dos veículos do órgão. Computam-se as despesas com contratos ou com demais serviços relacionados (ex.: peças de reposição, pneus, lubrificantes, custos com oficina, seguro, lavagem, serviços terceirizados, entre outros). Não devem ser considerados os gastos com combustível nem os gastos com terceirização de motoristas.
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

371.284,81
390.416,69
347.647,62



Indicador 61
Gasto com contratos de motoristas
Descrição
Corresponde à despesa realizada com contratos de motoristas no período-base. 
Unidade de medida
Reais
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
Série histórica 
2015
2016
2017

747.432,47
582.734,08
515.778,31



Indicador 62
Participação em ações de qualidade de vida
Ações de qualidade de vida no trabalho:  promovem a motivação, o bem-estar, a valorização e o comprometimento dos colaboradores. Considerar ações tais como: ginástica laboral, preparação para aposentadoria, orientação nutricional, terapias alternativas, ações antitabagismo, álcool e demais drogas, entre outras. 
Descrição
Total de participações do corpo funcional em eventos de ações de qualidade de vida no trabalho.
Serão contabilizadas as diversas participações de uma mesma pessoa em ações diferentes ao longo do período-base, inclusive as participações em ações realizadas em parceria com outras instituições. 
Em ações de caráter continuado tais como cursos, encontros, grupos de apoio, entre outros, serão contabilizadas somente uma participação por pessoa. Exemplo: ginástica laboral com os mesmos três participantes de uma unidade, uma vez por semana, resultará ao final do ano em somente três participações.
Unidade de medida
Participantes
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
Série histórica 
2015
2016
2017

1.493
1.863
1.977



Indicador 63
Quantidade de ações de qualidade de vida
Ações de qualidade de vida no trabalho:  promovem a motivação, o bem-estar, a valorização e o comprometimento dos colaboradores. Considerar ações tais como: ginástica laboral, preparação para aposentadoria, orientação nutricional, terapias alternativas, ações antitabagismo, álcool e outras drogas, entre outras.
Descrição
Quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias
Unidade de medida
Ações
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
Série histórica 
2015
2016
2017

19
25
55



Indicador 64
Participação em ações solidárias
Ações solidárias: promovem o voluntariado, a reflexão sobre questões humanitárias e o incentivo à solidariedade, tais como: visitas a creches, orfanatos, asilos, bem como ações educacionais para terceirizados, como alfabetização, inclusão digital, ensino à distância, entre outros.
Descrição
Total de participações do corpo funcional em ações solidárias.
Serão contabilizadas as diversas participações de uma mesma pessoa em ações diferentes ao longo do período-base, inclusive as participações em ações realizadas em parceria com outras instituições. 
Em ações de caráter continuado tais como grupos de apoio, ações educacionais, entre outros, serão contabilizadas somente uma participação por pessoa. Exemplo: aulas de alfabetização com os mesmos três participantes de uma unidade, uma vez por semana, resultará ao final do ano em somente três participações.
Unidade de medida
Participantes
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
Série histórica
2015
2016
2017

245
161
175



Indicador 65
Quantidade de ações solidárias
Ações solidárias: promovem o voluntariado, a reflexão sobre questões humanitárias e o incentivo à solidariedade, tais como: visitas a creches, orfanatos, asilos, bem como ações educacionais para terceirizados, como alfabetização, inclusão digital, ensino à distância, entre outros.
Descrição
Quantidade de ações solidárias organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias
Unidade de medida
Ações
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
Série histórica e metas
2015
2016
2017

3
1
3



Indicador 66
Quantidade de ações de inclusão
Ações de inclusão:  promovem a acessibilidade, bem como a socialização de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tais como: programas de inclusão no mercado de trabalho de deficientes mentais, físicos, auditivos ou visuais. 
Descrição
Quantidade de ações de inclusão realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias com outras instituições, voltadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Serão contabilizadas as diversas participações de uma mesma pessoa em ações diferentes ao longo do período-base, inclusive as participações em ações realizadas em parceria com outras instituições. 
Em ações de caráter continuado tais como cursos, encontros, grupos de apoio, entre outros, serão contabilizadas somente uma participação por pessoa.  Exemplo: encontro semanal com os mesmos três participantes de uma unidade, uma vez por semana, resultará ao final do ano em somente três participações.
Unidade de medida
Ações
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
Unidades de apoio
Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão
Série histórica 
2015
2016
2017

1
2
2



Indicador 67
Ações de sensibilização 
Descrição
Quantidade de ações de sensibilização relacionadas à sustentabilidade organizadas e realizadas pelo órgão ou em parcerias com outras instituições durante o período-base
Unidade de medida
Ações
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Seção de Gestão Socioambiental
Série histórica 
2015
2016
2017

12
3
7



Indicador 68
Participação em ações de sensibilização
Descrição
Total de participações em ações de sensibilização relacionadas à sustentabilidade organizadas e realizadas pelo órgão ou em parcerias com outras instituições durante o período-base
Unidade de medida
Participantes
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Seção de Gestão Socioambiental
Série histórica 
2015
2016
2017

-
-
-


Observações
Inviável o monitoramento deste indicador pois não é possível contabilizar a participação em ações de sensibilização.

Indicador 69
Ações de capacitação 
Descrição
Quantidade de ações de capacitação relacionadas à sustentabilidade organizadas e realizadas pelo órgão ou em parcerias com outras instituições
Unidade de medida
Ações
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados 
Escola Judicial
Série histórica 
2015
2016
2017

-
-
-



Indicador 70
Participação em ações de capacitação 
Descrição
Total de participações em ações de capacitação durante o período-base
Unidade de medida
Participantes
Periodicidade da apuração
Anual
Unidade responsável pelos dados
Escola Judicial
Série histórica 
2015
2016
2017

-
-
-






