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DEFINIÇÕES


Corpo funcional – compreende o quadro de magistrados e servidores em atividade no TRT da 23ª Região.

Público interno – compreende o corpo funcional, os estagiários e os terceirizados.

Público externo – compreende os usuários da Justiça do Trabalho e os stakeholders.

Usuário – indivíduo, profissional ou organização que utiliza os serviços da Justiça do Trabalho. 

Stakeholders – pessoa ou grupo que tem interesse nas decisões e atividades da organização ou por ela possa ser afetado. 

TRT da 23ª Região – compreende as unidades judiciárias, as unidades de apoio judiciário e de apoio administrativo. 



SIGLAS


CCS – Coordenadoria de Comunicação Social
CDS – Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
CEM – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
CESMT – Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
CGE – Coordenadoria de Gestão Estratégica
CIC – Coordenadoria de Infraestrutura e Comunicações 
COCC – Coordenadoria de Contratações e Convênios
CSQV – Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida
CPT – Coordenadoria de Patrimônio e Transporte
DG – Diretoria Geral
EJUD – Escola Judicial
GABJAUX – Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência
SGO – Seção de Gestão Operacional
SGSA – Seção de Gestão Socioambiental
SOF – Secretaria de Orçamentos e Finanças













APRESENTAÇÃO

O Plano de Logística Sustentável é um instrumento de gestão vinculado ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, com objetivos e responsabilidades definidas, metas, ações, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação, que permitem estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade que objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do órgão. 

O Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (PLS-TRT23) foi elaborado em atendimento à Resolução n.201 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça e tem como principal objetivo desenvolver uma nova cultura institucional: a cultura da sustentabilidade. 

Este Plano atende ainda às diretrizes da Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental, instituída pelo Ato Conjunto n.24 de 2014, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho, e está vinculado ao Planejamento Estratégico deste Tribunal, tanto em sua visão de futuro (Ser reconhecido pela excelência na prestação jurisdicional, promoção da qualidade de vida e comprometimento com a sustentabilidade), quanto nos Valores Institucionais do órgão.

A Portaria TRT SGP n. 833 de 2015 instituiu a Comissão Gestora do PLS-TRT23, responsável por elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS no âmbito do TRT23. Os membros da Comissão Gestora foram designados pelas Portarias TRT SGP n. 843 de 2015 e n. 042 de 2016.

As metas e ações desta 1ª edição do PLS-TRT23 foram estabelecidas para o período de 2016 a 2017.


OBJETIVOS


GERAL
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. 

ESPECÍFICOS
Consumir recursos naturais, materiais e serviços de forma consciente e eficiente;

Incluir, de forma constante e progressiva, critérios de sustentabilidade nas aquisições e contratações realizadas pelo TRT 23ª Região;

Descartar, de forma ambientalmente correta, os resíduos e rejeitos produzidos pela instituição;

Promover a conscientização e a sensibilização do público interno e externo no tocante à cultura da sustentabilidade;

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. 


ETAPAS


1ª ETAPA
Criação da Comissão Gestora 

2ª ETAPA
Levantamento e análise de informações para elaboração dos planos de ação e minuta do PLS-TRT23.

3ª ETAPA
Apresentação da minuta do PLS-TRT23 para análise e validação pela Comissão Gestora. 

4ª ETAPA
Apreciação e aprovação pelo Tribunal Pleno.

5ª ETAPA
Encaminhamento do PLS-TRT23 ao CNJ.

6ª ETAPA
Divulgação do PLS-TRT23 no site do Tribunal.

7ª ETAPA
Execução do PLS-TRT23

8ª ETAPA
Monitoramento e avaliação das metas.

9ª ETAPA
Divulgação e envio dos relatórios de monitoramento e de desempenho. 

10ª ETAPA
Revisão do Plano. 








PLANOS DE AÇÃO


Os planos de ação constituem a etapa de execução do PLS e as metas nele estabelecidas abrangem os temas propostos no art. 16 da Resolução CNJ n. 201/2015: 


	Uso eficiente de insumos e materiais;
	Energia elétrica;
	Água e esgoto;
	Gestão de resíduos;
	Qualidade de vida no ambiente de trabalho;
	Sensibilização e capacitação;
	Contratações sustentáveis;
	Transporte.



O PLS-TRT23 é formado por um conjunto de 12 Planos de Ação, para os quais foram estabelecidos: 


	Objetivos;

Metas;
Indicadores;
Linha de base (referência);
Ações (iniciativas);
Unidades envolvidas;
Unidade responsável pela execução da iniciativa;
Local onde a ação ocorre;
	Prazo de início da ação;

Prazo de encerramento da ação.
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PLANO DE AÇÃO 1.1 
TEMA: USO EFICIENTE DE INSUMOS E MATERIAIS - PAPEL A4 BRANCO
Objetivo
Reduzir o consumo de papel A4 branco
Metas
2016: reduzir em 10% o consumo de papel A4 em relação ao apurado no ano de 2015.
2017: reduzir em 20% o consumo de papel A4 em relação ao apurado no ano de 2015.
Linha de base (2015)
6.502 resmas
Indicadores
Descrição
Evento gerador
Apuração
Consumo de papel A4 branco 
Quantidade (resmas) de papel branco utilizadas
Data de requisição do material pelas unidades
Mensal e anual
Gasto com a aquisição de papel A4 branco
Valor (R$) gasto com a compra de papel branco


Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Monitorar o consumo e o gasto com a compra de papel branco e divulgá-los ao corpo funcional 
CPT, SGSA
SGSA
Capital e interior
Jan/2016
Dez/2017
2.
Mapear e controlar o consumo de papel por unidades de trabalho, identificando possíveis aumentos de consumo fora da média.
CPT, SGSA
SGSA
Capital e interior
Jan//2016
Dez/2017
3.
Realizar campanhas de conscientização para consumo racional do papel 
SGSA, CCS
SGSA
Capital e interior
Mar/2016 
Dez/2017
4.
Implantar o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD)
DG, CDS, CIC, CGE
CIC
Capital e interior
Jul/2016
Jul/2016
5.
Inserir o monitoramento do consumo e do gasto com papel, por unidades, no SIG administrativo
CDS, CPT, SGSA
CDS
Capital e interior
Jul/2016
Dez/2016
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PLANO DE AÇÃO 1.2
TEMA: USO EFICIENTE DE INSUMOS E MATERIAIS -  COPOS DESCARTÁVEIS para ÁGUA
Objetivo
Reduzir o consumo de copos descartáveis para água
Metas
2016: reduzir em 15% o consumo de copos descartáveis para água em relação ao apurado no ano de 2015.
2017: reduzir em 25% o consumo de copos descartáveis para água em relação ao apurado no ano de 2015.
Linha de base (2015)
9.458 centos
Indicadores
Descrição
Evento gerador
Apuração
Consumo de copos descartáveis de 200 ml 
Quantidade (centos) de copos consumidos
Data de requisição do material pelas unidades
Semestral e anual
Gasto com aquisição de copos descartáveis de 200 ml 
Gasto (R$) com a aquisição de copos descartáveis de 200 ml


Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Monitorar o consumo e o gasto com a consumo de copos descartáveis e divulgá-los ao corpo funcional
CPT, SGSA
SGSA
Capital e interior
Jan/2016
Dez/2017
2.
Mapear e controlar o consumo de copos descartáveis por unidades de trabalho, identificando possíveis aumentos de consumo fora da média.
CPT, SGSA
SGSA
Capital e interior
Jan/2016
Dez/2017
3.
Realizar e promover a campanha Adote um Copo no Trabalho, visando o consumo consciente de copos  
CCS, SGSA
SGSA
Capital e interior
Mar/2016
Dez/2016
4.
Inserir o monitoramento do consumo e do gasto com copos descartáveis, por unidades, no SIG administrativo
CDS, CPT, SGSA
CDS
Capital e interior
Jul/2016
Dez/2016
5.
Divulgar, durante uma semana, uma série de notícias sobre os impactos causados pelo consumo de copos descartáveis e os benefícios ambientais decorrentes da substituição desses copos por copos duráveis. 
CCS, SGSA
SGSA
Capital e interior
Jan/2017
Jan/2017
6.
Divulgar Memorando Circular para: a) informar que o uso de copos descartáveis está restrita ao público externo; b) na capital, a solicitação no sistema e a reposição dos copos nos bebedouros que atendem público externo será realizado exclusivamente pela CEM. 
O objetivo desta iniciativa é incentivar a utilização de copos duráveis, em substituição ao copo descartável, cuja matéria prima é oriunda de combustíveis fósseis, contribuindo, assim, para a preservação do meio ambiente.
Todas
SGP
Capital e interior
Fev/2017
Fev2017
7.
Bloquear, no sistema, a solicitação de copos descartáveis pelas unidades de trabalho, exceto CEM e unidades do interior.
CPT
CPT
Capital
Abr/2017
Abr/2017
8.
Realizar campanha de conscientização sobre o uso de copos duráveis no ambiente de trabalho, ressaltando os benefícios ambientais. 
CSS, SGSA
SGSA
Capital e interior
Fev/2017
Dez/2017
9.
Promover campanha para uso racional de copos descartáveis pelo público externo, visando combater o desperdício. 
CCS, SGSA
SGSA
Capital e interior
Jan/2017
Dez/2017
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PLANO DE AÇÃO 1.3
TEMA: USO EFICIENTE DE INSUMOS E MATERIAIS -  COPOS DESCARTÁVEIS para CAFÉ
Objetivo
Extinguir o uso de copos descartáveis para café
Metas
2016: reduzir em 50% o consumo de copos descartáveis para café em relação ao apurado no ano de 2015.
2017: reduzir em 100% o consumo de copos descartáveis para café em relação ao apurado no ano de 2015.
Linha de base (2015)
1054 centos
Indicadores
Descrição
Evento gerador
Apuração
Consumo de copos descartáveis de 50 ml 
Quantidade (centos) de copos consumidos
Data de requisição do material pelas unidades
Semestral e anual
Gasto com aquisição de copos descartáveis de 50 ml 
Gasto (R$) com a aquisição de copos descartáveis de 50 ml


Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Monitorar o consumo e o gasto com a consumo de copos descartáveis 
CPT, SGSA
SGSA
Capital e interior
Jan//2016
Dez/2017
2.
Mapear e controlar o consumo de copos descartáveis por unidades de trabalho, identificando possíveis aumentos de consumo fora da média.
CPT, SGSA
SGSA
Capital e interior
Jan//2016
Dez/2017
3.
Inserir o monitoramento do consumo e do gasto com copos para café, por unidades, no SIG administrativo
CDS, CPT, SGSA
CDS
Capital e interior
Jul/2016
Dez/2016
4.
Promover campanha para utilização de xícaras para o consumo de café 
CCS, SGSA
SGSA
Capital e interior
Jan/2016
Dez/2017
5.
Divulgar memorando Circular informando que as solicitações de copos descartáveis para café estão suspensas.
O objetivo desta iniciativa é incentivar a utilização de xícaras de material durável, em substituição ao copo descartável, cuja matéria prima é oriunda de combustíveis fósseis, contribuindo, assim, para a preservação do meio ambiente.
Todas
SGP
Capital e interior
Fev/2017
Fev/2017
6.
Intensificar campanha para utilização de xícaras para o consumo de café.
CCS, SGSA
SGSA
Capital e interior
Fev/2017
Abr/2017
7.
Bloquear, no sistema, a solicitação de copos descartáveis para café pelas unidades de trabalho.
CPT
CPT
Capital e interior
Abr/2017
Abr/2017
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PLANO DE AÇÃO 1.4
TEMA: USO EFICIENTE DE INSUMOS E MATERIAIS – ÁGUA ENGARRAFADA
Objetivo
Monitorar o consumo e os gastos com água mineral engarrafada
Metas
2017: Apresentar estudo de viabilidade técnico-financeira para substituição dos bebedouros de garrafão por purificadores de água.
Indicadores
Descrição
Apuração
Consumo de garrafões de 20 litros
Quantidade de garrafões de água consumidos
Semestral e Anual
Gasto com aquisição de garrafões de 20 litros
Gasto (R$) com a compra de garrafões de água

Percentual do estudo concluído
[1 – (cronograma realizado / cronograma planejado)] * 100  
Semestral
Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Monitorar o consumo e o gasto mensal de água engarrafa pelas unidades de trabalho. 
CEM, CPT
SGSA
Capital e interior
Jan/2016
Dez/2017
2.
Inserir o monitoramento do consumo e do gasto com garrafões de água mineral, por unidades, no SIG administrativo
CDS, CPT, SGSA
CDS
Capital e interior
Jul/2016
Dez/2016
3.
Avaliar a viabilidade financeira da substituição dos bebedouros de galão por purificadores de água. 
CEM, CPT, SGSA 
SGSA
Capital e interior
Mai/ 2017
Jun/2017
4. 
Elaborar parecer conclusivo e apresentar estudo consolidado às unidades competentes
CPT, SGSA
SGSA
Capital 
Jun/2017
Jun/2017
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PLANO DE AÇÃO 1.5
TEMA: USO EFICIENTE DE INSUMOS E MATERIAIS – TELEFONIA FIXA E MÓVEL
Objetivo
Reduzir os gastos com telefonia fixa e móvel
Metas
2016:  reduzir em 2% os gastos com telefonia fixa, em relação ao apurado no ano de 2015.
2017:  reduzir em 5% os gastos com telefonia fixa, em relação ao apurado no ano de 2015.

2016:  reduzir em 30% os gastos com telefonia móvel, em relação ao apurado no ano de 2015.
2017:  reduzir em 50% os gastos com telefonia móvel, em relação ao apurado no ano de 2015.
Indicadores
Descrição
Apuração
Gasto total do contrato de telefonia fixa
Valor total (R$) da fatura de telefonia fixa
Mensal e anual
Gasto total do contrato de telefonia móvel
Valor total (R$) da fatura de telefonia móvel

Gasto médio do contrato de telefonia fixa
Valor (R$) da fatura / quantidade de linhas

Gasto médio do contrato de telefonia móvel
Valor (R$) da fatura / quantidade de linhas

Linha de base (2015)
Telefonia fixa: R$ 60.439,48
Telefonia móvel: R$ 315.240,49
Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Suspender da indenização de telefonia móvel para juízes e servidores
DG, SOF
DG
Capital e Interior
Abr/2016
Abr/2016
2.
Monitorar o consumo de telefone fixo pelas unidades de trabalho com consumo acima da média e ligações superiores a 15 minutos
CEM
CEM
Capital e Interior
Jan/2016
Dez/2017
3.
Inserir o monitoramento do gasto com telefonia fixa, por unidades, no SIG administrativo
CDS, CPT, SGSA
CDS
Capital e interior
Jul/2016
Dez/2016
4.
Notificar das unidades de trabalho com consumo acima da média e ligações superiores a 15 minutos
DG
DG
Capital e Interior
Abr/2016
Dez/2017
5.
Realizar campanha de incentivo ao uso de meio eletrônicos para comunicação interna e externa.
CCS, SGSA
SGSA
Capital e Interior
Abr/2016
Dez/2017
6. 
Implantar o sistema VoIP (Voz sobre Protocolo Interno) para ligações telefônicas entre as unidades de trabalho. 
CDS, CEM, DG
CEM
Capital e Interior
Abr/2016
Out/2017
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PLANO DE AÇÃO 2.1
TEMA: ENERGIA ELÉTRICA
Objetivo
Reduzir o consumo de energia elétrica 
Metas 
2016:  reduzir em 5% os gastos com energia elétrica, em relação ao apurado no ano de 2015.
2017:  reduzir em 10% os gastos com energia elétrica, em relação ao apurado no ano de 2015.
Linha de base (2015)
4.064.967 KWh
Indicadores 
Descrição
Apuração
Consumo de energia elétrica
Quantidade de Kwh consumidos
Mensal e Anual
Gasto com energia elétrica
Valor (R$) da fatura

Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Realizar diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor alterações necessárias para a redução do consumo
CEM
CEM
Capital e interior
Mar/2016
Dez/2016
2.
Monitorar dados de consumo e divulgar ao corpo funcional
CEM, SOF
SGSA
Capital e interior
Jan/2016
Dez/2017
3.
Inserir o monitoramento do consumo e do gasto com energia elétrica, por unidades, no SIG administrativo
CDS, CPT, SGSA
CDS
Capital e interior
Jul/2016
Dez/2016
4.
Adquirir equipamentos e produtos de baixo consumo energético, em conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho
CEM, CPT, CIC e demais unidades demandantes 
COCC
Capital e interior
Jan/2016
Dez/2017
5. 
Observar a Resolução n. 164/2010 na elaboração de projetos de reforma ou construção de imóveis novos no âmbito do Regional.
CEM, DG, SAUCI
CEM
Capital e Interior
Jan/2016
Dez/2017
6. 
Revisar o contrato de energia visando à racionalização em razão da real demanda de energia
CEM
CEM
Capital e interior
Mar/2016
Dez/2016
7.
Campanha para conscientização sobre o consumo de energia elétrica
SGSA, CCS
SGSA
Capital e interior
Mar/2016
Dez/2017
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PLANO DE AÇÃO 3.1
TEMA: ÁGUA E ESGOTO
Objetivo
Reduzir o consumo de água de abastecimento 
Metas
2016:  reduzir em 5% os gastos com água, em relação ao apurado no ano de 2015.
2017:  reduzir em 10% os gastos com água, em relação ao apurado no ano de 2015.
Linha de base (2015)
25.765 m3
Indicadores
Descrição
Apuração
Volume de água consumido
Quantidade de m3 de água
Mensal e Anual
Gasto com água
Valor (R$) da fatura

Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Verificar possíveis pontos de vazamento e desperdício de água
CEM
CEM
Capital e Interior
Mar/2016
Dez/2016
2.
Monitorar dados de consumo e divulgá-los ao corpo funcional
CEM, SOF
SGSA
Capital e interior
Jan/2016
Dez/2017
3.
Inserir o monitoramento do consumo e do gasto com água, por unidades, no SIG administrativo
CDS, CPT, SGSA
CDS
Capital e interior
Jul/2016
Dez/2016
4.
Adquirir equipamentos e produtos de baixo consumo de água, em conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho
CEM, DG, SOF
CEM
Capital e interior
Jan/2016
Dez/2017
5. 
Observar a Resolução n. 164/2010 na elaboração de projetos de reforma ou construção de imóveis novos no âmbito do Regional.
CEM, DG, SAUCI
CEM
Capital e Interior
Jan/2016
Dez/2017
6.
Campanha de conscienteização sobre consumo consciente da água
SGSA, CCS
SGSA
Capital e interior
Mar/2016
Dez/2017
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PLANO DE AÇÃO 4.1
TEMA: GESTÃO DE RESÍDUOS 
Objetivo
Promover a adequada gestão dos resíduos produzidos nas unidades deste Tribunal.
Metas
2016: implantar a coleta seletiva no edifício sede do Tribunal.

2017: implantar a coleta seletiva em, pelo menos, duas comarcas do interior.
          elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Tribunal
Indicadores
Descrição
Apuração
Destinação de papel para reciclagem
Quantidade de papel (kg) destinado à reciclagem
Mensal e anual
Destinação de recicláveis (em geral) para reciclagem
Quantidade de recicláveis (kg) destinado à reciclagem
Mensal e anual
Destinação de lâmpadas fluorescentes para descontaminação
Quantidade (unidades) de lâmpadas fluorescentes encaminhadas para descontaminação
Semestral e Anual
Destinação de pilhas e baterias para descontaminação
Quantidade (kg) de pilhas e baterias encaminhadas para descontaminação
Semestral e Anual
Destinação de resíduos de saúde para descontaminação
Quantidade (kg) de resíduos de saúde encaminhados para descontaminação
Mensal e anual
Destinação de suprimentos de impressão para reciclagem
Quantidade (kg) de suprimentos de impressão destinados à reciclagem
Semestral e Anual
Destinação de resíduos de informática (fios, cabos, mídias, teclados, mouses) para reciclagem
Quantidade (kg) de resíduos de informática destinados à reciclagem
Semestral e Anual
Destinação de resíduos de obras (alumínio e ferro) para reciclagem
Quantidade (kg) de resíduos de obra destinados à reciclagem
Semestral e Anual
Total de material reciclável destinado às cooperativas 
Quantidade (kg) de resíduos recicláveis destinados às cooperativas
Semestral e Anual
Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Firmar Termo de Compromisso para coleta dos recicláveis (Coleta Seletiva Solidária) 
SGSA, COCC
SGSA
Capital
Mar/2016
Mar/2016
2.
Manter e expandir a coleta seletiva de papel nas unidades de trabalho da capital
SGO, SGSA
SGO
Capital
Jan/2016
Dez/2017
3.
Implantar a separação de resíduos na sede do TRT, por meio da instalação de cestos para recicláveis e coletores para copos descartáveis. 
SGSA, SGO
SGO
Capital
Mar/2016
Mar/2017
4.
Divulgar informações sobre o descarte correto dos resíduos
SGSA, CCS
SGSA
Capital
Mar/2016
Dez/2017
5.
Monitorar a quantidade de papel encaminhado para a reciclagem
SGSA, SGO
SGSA
Capital
Mar/2016
Dez/2017
6.
Monitorar a quantidade de recicláveis (sacos azuis) encaminhados para a reciclagem
SGSA, SGO
SGSA
Capital
Abr/2016
Dez/2017
7.
Monitorar a quantidade de lâmpadas, pilhas e baterias encaminhadas
SGSA, SGO
SGSA
Capital
Mar/2016
Dez/2017
8.
Monitorar a quantidade de resíduos de saúde encaminhadas para descontaminação
SGSA, CSQV
SGSA
Capital
Mar/2016
Dez/2017
10.
Monitorar a quantidade de suprimentos de impressão e resíduos de informática encaminhados para reciclagem
CIC, SGSA
SGSA
Capital
Mar/2016
Dez/2017
11.
Monitorar a quantidade de resíduos de obras encaminhados para a reciclagem
CEM, SGSA
CEM
Capital
Mar/2016
Dez/2017
12.
Capacitar terceirizados sobre o descarte, coleta e armazenamento dos resíduos recicláveis 
SGSA, SGO
SGO
Capital
Abr/2016
Abr/2016
13.
Selecionar cidades do interior para implantação da coleta seletiva  
SGSA
SGSA
Interior
Mar/2017
Mar/2017
14.
Firmar Termo de Compromisso/ Convênio para coleta dos recicláveis no interior
SGSA, COCC
SGSA
Interior
Abr/2017
Mai/2017
15.
Implantar a separação de resíduos nas unidades do interior selecionadas
SGSA
SGSA
Interior
Jun/17
Jun/17
16.
Elaborar Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Tribunal
CEM, CPT, CIC, CSQV, SGSA, DG
SGSA
Capital e Interior
Fev/2017
Nov/2017
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PLANO DE AÇÃO 5.1
TEMA: QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Objetivo
Promover ações para melhoria da qualidade de vida, potencializando o capital humano na Instituição, aprimorando as condições de trabalho e valorizando as relações interpessoais.
Metas
2016: alcançar o índice de 71,5% de satisfação do corpo funcional
2017: alcançar o índice de 74% de satisfação do corpo funcional

2016: ampliar em 5% a abrangência dos programas e ações de promoção de saúde, qualidade de vida e inclusão, em relação ao apurado no ano de 2015.
2017: ampliar em 10% a abrangência dos programas e ações de promoção de saúde, qualidade de vida e inclusão, em relação ao apurado no ano de 2015.
Indicadores
Descrição
Apuração
Pesquisa de satisfação
Índice de satisfação do corpo funcional
Anual
Participação dos servidores e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho
Quantidade de servidores que participaram de ações de qualidade de vida

Participação de servidores em ações solidárias 
Quantidade de servidores que participaram de ações solidárias (ex: inclusão digital, alfabetização, campanhas voluntárias)

Ações de inclusão para servidores com deficiência
Quantidade de ações de inclusão

Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Executar o Programa de Mapeamento e Gerenciamento do Estresse
EJUD, CSQV
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
2.
Realizar campanhas de doação de sangue
CSQV
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
3.
Executar o programa “5 minutos de saúde”
CSQV
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
4.
Realizar evento de sensibilização sobre inclusão social
C. Acessibilidade
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
5. 
Realizar Campanha de vacinação contra Gripe
CSQV
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
6.
Levar Saúde na Estrada para as Varas do interior 
CSQV
CSQV
Interior
Jan/16
Dez/17
7.
Manter Ginástica Laboral nas Unidades da capital e do interior
CSQV
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
8.
Manter o Programa de Preparação para Aposentadoria
CSQV
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
9.
Realizar o gerenciamento ergonômico dos postos de trabalho.
CSQV
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
10.
Realizar o acompanhamento de servidores hipertensos
CSQV
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
11.
Promover Campanhas de Combate a Hipertensão Arterial e Diabetes
CSQV
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
12.
Execução dos Exames Periódicos
CSQV
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
13.
Atualizar e elaboração de laudos de PPRA e PCMSO
CSQV, CESMT
CSQV
Capital
Jan/16
Dez/17
14.
Promover as Campanhas “Setembro Amarelo”, “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”
CSQV
CSQV
Capital e Interior
Jan/16
Dez/17
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PLANO DE AÇÃO 6.1
TEMA: SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Objetivo
Promover a sensibilização e capacitação contínua de magistrados, servidores, estagiários e contratados nos conceitos e práticas relacionadas à sustentabilidade
Metas 
2016: promover um curso ou palestra E um evento de responsabilidade socioambiental.
2017: promover um curso ou palestra E um evento de responsabilidade socioambiental.
Indicadores
Descrição
Apuração
Sensibilização e capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar
Quantidade de ações de capacitação e/ou sensibilização relacionadas ao tema “sustentabilidade”
Anual
Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Oferecer cursos com a temática socioambiental para servidores e magistrados e estagiários
SGSA, EJUD
EJUD/SGSA
Capital e Interior
Jan/2016
Dez/2017
2.
Inserir o tema responsabilidade socioambiental na ementa dos cursos de formação de magistrados e servidores
SGSA, EJUD
EJUD/SGSA
Capital e Interior
Jan/2016
Dez/2017
3.
Realizar campanha permanente sobre consumo consciente 
CCS, SGSA
SGSA
Capital e Interior
Mar/2016
Dez/2017
4.
Criar a rede de agentes socioambientais
Todas
SGSA
Capital e Interior
Mar/2016
Set/2016
5.
Institucionalizar os agentes socioambientais por meio de Portaria
SGP, SGSA
SGP
Capital e Interior
Out/2016
Nov/2016
6.
Divulgar a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho junto ao corpo funcional e usuários 
SGSA, EJUD, CCS
SGSA
Capital e Interior
Out/2016
Fev/2017
7.
Elaborar a Política de Responsabilidade Socioambiental do TRT da 23ª Região 
SGP, GABJAUX, DG, CGE, COCC, CPT, CEM, CIC, CSQV, SAUCI, OUVIDORIA, CCS, SGSA
SGSA
Capital 
Fev/2017
Jul/2017
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PLANO DE AÇÃO 7.1
TEMA: CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Objetivo
Aprimorar a gestão das aquisições e contratos para fornecimento de materiais de consumo, serviços e outros produtos, alinhados aos preceitos de sustentabilidade.
Meta
Incluir critérios de sustentabilidade, de acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho e com a Resolução Administrativa n. 164/2010, em 100% das aquisições de bens e contratações de serviços
Indicador
Descrição
Apuração
Bens adquiridos com critério de sustentabilidade
Quantidade do bem adquirido no exercício com critério de sustentabilidade / Quantidade total do bem adquirido
Anual
Serviços contratados com critério ou prática de sustentabilidade
Quantidade de serviço contratado no exercício com critério ou prática de sustentabilidade / Quantidade total de serviços contratados

Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Capacitação dos servidores das unidades demandantes para utilização do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho – aquisição de bens
Unidades demandantes, EJUD, SGSA
EJUD/SGSA
Capital
Set/2016
Set/2016
2.
Capacitação dos servidores das unidades demandantes para utilização do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho – contratação de serviços
Unidades demandantes, EJUD, SGSA
EJUD/SGSA
Capital
Set/2016
Set/2016
3.
Capacitação dos gestores das unidades envolvidas com contratações (DG, Secretaria Jurídica, COCC, SAUCI) para verificação da utilização do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho e Resolução Adm. n. 164/2010.
COCC, SGSA, CGE
EJUD/SGSA
Capital
Jan/2017
Jan/2017
4. 
Implantar mecanismo de controle e monitoramento das contratações
sustentáveis do TRT2ª Região
COCC, SGSA
COCC
Capital
Jan2017
Mar/2017


file_24.png

file_25.wmf


PLANO DE AÇÃO 8.1
TEMA: TRANSPORTE
Objetivo
Reduzir o consumo de combustíveis fósseis 
Metas
2016:  reduzir em 5% o consumo de diesel e gasolina, em relação ao apurado no ano de 2015.
2017:  reduzir em 10% o consumo de diesel e gasolina, em relação ao apurado no ano de 2015.
Indicadores
Descrição
Apuração
Consumo de diesel da frota oficial de veículos
Quantidade (litros) de diesel (comum + S10) consumidos 

Mensal e Anual

Consumo de gasolina da frota oficial de veículos
Quantidade (litros) de gasolina consumidos 

Consumo de etanol da frota oficial de veículos
Quantidade (litros) de etanol consumidos 

Km rodados
Quantidade de quilômetros rodados com cada combustível

Linha de base (2015)
Diesel: 53.034 litros | Gasolina: 29.477 litros | Etanol: 1.037 litros
Item
Iniciativas
Unidades envolvidas
Unidade responsável
Local
Data Início
Data Fim
1.
Reduzir a quantidade de km rodados com a frota a diesel por meio do compartilhamento de viagens e transporte
CPT
CPT
Capital e Interior
Mar/2016
Dez/2017
2.
Adquirir, preferencialmente, veículos do tipo flex. 
CPT, COCC
CPT
Capital 
Mar/2016
Dez/2017
3.
Abastecer os veículos flex prioritariamente com etanol
CPT
CPT
Capital e interior
Mar/2016
Dez/2017
4. 
Manter o efetivo controle dos gastos com combustíveis 
CPT, SOF
CPT
Capital e interior
Mar/2016
Dez/2017
5.
Inserir o monitoramento do consumo e do gasto com água, por unidades, no SIG administrativo
CDS, CPT, SGSA
CDS
Capital e interior
Jul/2016
Dez/2016
6. 
Implementar boas práticas de direção e manutenção dos veículos, de modo a promover redução no consumo de combustível, tais como: manutenções preventivas de óleo e filtro de ar, uso de insulfilm, estacionar à sombra, dirigir de maneira suave, trocar as marchas de forma correta, entre outras medidas.
CPT
CPT
Capital e Interior
Mar/2016
Dez/2017
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MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO

O monitoramento das iniciativas será feito regularmente, observando-se os prazos estabelecidos nos Planos de Ação, e em três etapas, descritas a seguir:

1ª etapa – Coleta de informações por meio de planilhas a serem preenchidas pelos responsáveis pela implementação das iniciativas.

Tabela 1 – Modelo de planilha de monitoramento das iniciativas do PLS-TRT23. 
Plano de Ação
Iniciativa
Unidade Responsável
Servidor Responsável
Não cumprida
Cumprida
Evidência(s)









2ª etapa – Atualização do painel de indicadores e metas definidas nos Planos de Ação.

Tabela 2 - Painel de indicadores e metas do PLS-TRT23. 
Tema
Plano de Ação
Meta
Status





A avaliação das metas de cada plano de ação dar-se-á por meio do monitoramento das iniciativas e apuração dos indicadores. Para essa avaliação, definiu-se como legenda:

Meta alcançada (verde)


Meta parcialmente alcançada (amarelo)


Meta não alcançada (vermelho)















3ª etapa – Relatórios de Monitoramento e Relatório de Desempenho. 

Ao final de cada semestre deverá ser elaborado o Relatório de Monitoramento, contendo a evolução dos resultados medidos pelos indicadores e o status de implementação das ações previstas no Plano. 




Ao final de cada ano deverá ser elaborado o Relatório de Desempenho do PLS-TRT23, contendo:


I – Consolidação dos resultados alcançados;
II – As metas atingidas;
III – Identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente.

Os relatórios de Monitoramento e de Desempenho deverão ser publicados no site do Tribunal e encaminhados ao CNJ até o dia 20 de dezembro de cada ano.  


REVISÃO

O PLS-TRT23 deverá ser revisado anualmente pela Comissão Gestora do PLS e, no caso de alterações, deverá ser submetido à aprovação da alta administração. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS


A eficiência na administração pública também diz respeito à maneira pela qual os órgãos e instituições públicas consomem os seus recursos (financeiro, material, natural, humano). 


Com a implantação e a execução das iniciativas propostas no PLS-TRT23, esperamos contribuir de forma efetiva para uma mudança de cultura na administração pública, pautada pelo consumo consciente, gestão adequada dos resíduos, combate ao desperdício e respeito ao meio ambiente, de forma a promover eficiência no consumo dos recursos, atendendo as necessidades da atual geração sem comprometer a necessidade das gerações futuras.




ANEXOS



PORTARIA TRT SGP GP N. 833/2015

Institui a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. 


O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando a Resolução CNJ n. 201 de 03 de março de 2015, que dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável – PLS-PJ;

Considerando o art. 12 da referida Resolução, que dispõe sobre a constituição de comissão gestora do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário, 

RESOLVE, ad referendum do Tribunal Pleno:

Art. 1º. Instituir a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, de caráter permanente, composta pelos seguintes membros:
	01 Juiz Auxiliar da Presidência;

01 servidor indicado pela Presidência;
Diretor Geral;
01 representante da unidade socioambiental;
01 representante da unidade de planejamento estratégico;
01 representante da unidade de contratações;
01 representante da unidade de engenharia e manutenção;
01 representante da unidade de patrimônio e transporte;
01 representante da unidade de controle interno;
01 representante da unidade de saúde e qualidade de vida.

Art. 2º. A comissão gestora do Plano de Logística Sustentável terá a atribuição de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, nos termos da Resolução CNJ n. 201, de 03 de março de 2015. 

Art. 3º. O Plano de Logística Sustentável deverá ser submetido à aprovação da Presidência. 

Art. 4º. As Unidades Administrativas deste Tribunal serão responsáveis pela implementação das ações propostas pela comissão gestora do Plano de Logística Sustentável.

Art. 5º. Institui-se como canal de comunicação direta da comissão gestora do Plano de Logística Sustentável o email pls@trt23.jus.br, por meio do qual poderão ser enviadas informações ou sugestões relativas à comissão ora instituída.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2015 (quarta-feira).



Desembargador Edson bueno de souza 
Presidente



PORTARIA TRT SGP GP N. 843/2015


Designa membros para compor a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável.  


O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando os termos da Portaria TRT SGP GP n. 833/2015, que instituiu, ad referendum do Tribunal Pleno, a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região,


RESOLVE:

I - Designar os membros abaixo para compor a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável: 

Plinio Gevezier Podolan – Juiz Auxiliar da Presidência (Coordenador);
Amadeu Rodrigues Gonçalves - Servidor indicado pela Presidência;
José Silva Barbosa - Diretor Geral;
Natália Pansonato Schneider – Seção de Gestão Socioambiental (Secretária);
Christine Ribeiro Gili – Secretaria de Gestão Estratégica;
Roger Cassimiro de Araújo Berber – Coordenadoria de Contratações e Convênios;
Alessandra Tiemi Miyakawa Pinheiro Schults – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção;
Marcilia Marques Bezerra – Coordenadoria de Patrimônio e Transporte;
Carla Kohlhase Roda Timotheo – Secretaria de Auditoria e Controle Interno;
Rosiane Auxiliadora Barros Almeida – Divisão de Saúde e Qualidade de Vida.


II – Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para elaboração do Plano de Logística Sustentável.

Dê-se ciência. 
Publique-se no Boletim Interno.
Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2015 (quinta-feira).


Desembargador EDSON BUENO DE SOUZA
Presidente



PORTARIA TRT SGP GP N. 042/2016

Designa membros para compor a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável e cessa a Portaria TRT SGP GP n. 843/2015.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando a Resolução CNJ n. 201 de 03 de março de 2015, que dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável – PLS-PJ;
Considerando o art. 12 da referida resolução, que dispõe sobre a constituição de comissão gestora do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário; 
Considerando os termos da Portaria TRT SGP GP n. 833/2015, que instituiu, ad referendum do Tribunal Pleno, a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região;
Considerando os termos da Portaria TRT SGP GP n. 843/2015, que designou membros para compor a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável;
Considerando a nova gestão para o biênio 2016/2017,

RESOLVE:

I - Designar os membros abaixo para compor a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável: 
Plinio Gevezier Podolan – Juiz Auxiliar da Presidência (Coordenador);
Marcia Alves Puga - Servidora indicada pela Presidência;
Amadeu Rodrigues Gonçalves – Diretor-Geral;
Natália Pansonato Schneider – Seção de Gestão Socioambiental (Secretária);
Johnny de Alencar Tavares – Coordenadoria de Gestão Estratégica;
Roger Cassimiro de Araújo Berber – Coordenadoria de Contratações e Convênios;
Alessandra Tiemi Miyakawa Pinheiro Schults – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção;
Marcilia Marques Bezerra – Coordenadoria de Patrimônio e Transporte;
Marco Antonio de Almeida Barros – Secretaria de Auditoria e Controle Interno;
Rosiane Auxiliadora Barros Almeida – Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida.

II – Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para elaboração do Plano de Logística Sustentável.
III – Cessar os efeitos da Portaria TRT SGP GP n. 843/2015.
Dê-se ciência. 
Publique-se no Boletim Interno.
Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2015 (quarta-feira).


MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES
Desembargadora-Presidente

