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1. APRESENTAÇÃO 

A Resolução n° 201, de 3 de março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça 

determinou que todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deveriam elaborar e implantar 

seus Planos de Logística Sustentável. 

A Portaria 63/2016 modificou o Ato nº 1627/2008, acrescentando a Unidade 

Socioambiental na Diretoria de Administração e determinou-lhe a competência de: 

I - Elaborar o Plano Logístico Sustentável (PLS) do TJSE e definir as metas de execução que 
deverão ser aprovados pelo Presidente deste Tribunal; 

II - Propor os planos de ações e os respectivos indicadores; 

III - Definir o cronograma de trabalho; 

IV - Elaborar os relatórios semestral e anual ou quando for solicitado pela Comissão Gestora ou 
pela Administração Superior do Órgão. 

O Plano de Logística Sustentável - PLS/TJSE foi instituído no dia 18.12.2015, 

através da Portaria n° 68/2015. 

 

Uma comissão gestora do PLS composta por seis servidores, designados pela 

Presidência, foi formada em 02.03.2016, através da Portaria 63/2016. Essa comissão tem as 

atribuições de monitorar, avaliar e revisar anualmente o documento. 

 

Cumprindo o disposto em toda a legislação acima referenciada, foi elaborado o 

Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça de Sergipe, contendo indicadores e 

metas de diversos setores desta Corte, de forma a aperfeiçoar a qualidade do gasto público, de 

se fazer um uso sustentável dos recursos naturais e bens públicos e reduzir o impacto negativo 

das atividades do órgão ao meio ambiente. 

 

Após sua elaboração, o PLS foi aprovado em Sessão Plenária desta Corte de 

Justiça, realizada em 19/10/2016 e, após, fora publicado, em seu inteiro teor, no site do TJSE, 

no Portal da Responsabilidade Ambiental, juntamente com toda a legislação pertinente. 
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A Portaria Constitutiva N.º 186/2017, da Presidência deste Tribunal, alterou a 

composição da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável - PLS do TJSE. Essa 

nova comissão propôs à Unidade Socioambiental uma revisão do PLS, como forma de 

readequar os indicadores, metas e iniciativas. 

Diante da solicitação da CGPLS, a Unidade Socioambiental solicitou aos setores 

responsáveis as iniciativas realizadas e a realizar para atingir os objetivos do PLS, bem como a 

revisão das metas, a fim de serem adequadas ao momento presente. 

Assim, o PLS foi revisado, estabelecendo novas iniciativas e metas para os anos 

de 2017 e 2018, tudo devidamente aprovado pelas autoridades competentes e publicado no 

site deste Tribunal.  

 

A Resolução 201 do CNJ prevê, em seu artigo 22, que os resultados obtidos a 

partir da implantação das ações definidas no PLS-PJ deverão ser publicados ao final de cada 

semestre do ano, no sítio dos respectivos conselhos e órgãos do Poder Judiciário 

apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores. Por sua vez o 

artigo 23 dispõe quanto à publicação do relatório de desempenho do PLS-PJ, contendo:  

 

I – consolidação dos resultados alcançados; 

II – a evolução do desempenho dos indicadores estratégicos do Poder Judiciário com foco 

socioambiental e econômico, de acordo com o previsto no Anexo I; 

III – identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente. 

 

Este Relatório de Desempenho do PLS - TJSE visa atender determinação da 

Resolução do CNJ, com o caráter de monitoramento das ações propostas, de 

acompanhamento do cronograma sugerido pelos membros da comissão, além de avaliação dos 

resultados obtidos no ano de 2017. 
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2. ACOMPANHAMENTO  

O PLS do TJSE está estruturado em 14 (quatorze) temas (itens de controle) e 

seus respectivos indicadores e metas. Para cada tema foram propostas ações destinadas ao 

atendimento de um objetivo. 
 
 
2.1 Material de Consumo 
 
 
2.1.1 - PAPEL 
 
2.1.1.1 Objetivo: reduzir a quantidade de papéis impressos no Órgão tendo como referência o 
histórico de consumo do ano anterior. 
 
2.1.1.2 Indicadores: 
 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 

Consumo de papel branco Quantidade (resmas) de papel 
branco utilizadas 24.218 17.655 

Gasto com aquisição de papel 
branco 

Valor (R$) gasto com a compra de 
papel branco  291.429,11 250.647,91 

Consumo de papel reciclado Quantidade (resmas) de papel 
reciclado utilizado 570 98 

Gasto com aquisição de papel 
reciclado 

Valor (R$) gasto com a compra de 
papel reciclado 5.392,20 785,18 

Consumo total de papel 
branco e reciclado 

Quantidade total de resmas de 
papel branco e reciclado utilizadas 24.788 17.753 

Gasto total com papel branco 
e reciclado 

Valor (R$) total gasto com a compra 
de papel 297.391,31 251.433,09 

 
 
2.1.1.3 Meta: reduzir, no mínimo, 1% do consumo total de papel em relação ao ano interior. 
 
Resultado: redução de 28,38% no consumo total de papel em relação a 2016 - Meta 
alcançada 
 
 
INICIATIVAS REALIZADAS 
Preferência ao uso de mensagens eletrônicas (e-mails) na comunicação evitando o uso de 
papel.  
Realização de revisão dos documentos antes de imprimi-los. 
Sempre que possível imprimir em fonte econômica (eco fonte) e frente e verso. 
Configuração ou substituição dos equipamentos de impressão e cópia para modo frente e verso 
automático. 
Reaproveitamento das folhas impressas de um lado para nova impressão ou confecção de 
blocos de rascunhos. 
Realização de campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao uso do papel. 
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Promoção do desenvolvimento de sistemas informatizados de documentos em substituição aos 
documentos impressos. 
Implantação do Processo Administrativo eletrônico. 
 
 
INICIATIVAS A REALIZAR  
Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional. 
Realizar análise de consumo antes da contratação para avaliação da real necessidade de 
aquisição. 
A unidade responsável pela administração de material do órgão deve controlar e monitorar os 
dados de consumo e informá-los às unidades de trabalho. 
Os gestores devem informar ao corpo funcional os índices de consumo da unidade estimulando 
o consumo consciente em busca do ponto de equilíbrio. 
Aumento no rigor do atendimento de pedidos. 
 
OBS: Neste momento não faremos aquisição de papel reciclado por ser de elevado valor. 
 
 
 
2.1.2 - COPOS DESCARTÁVEIS E GARRAFÕES DE ÁGUA 
 
 
2.1.2.1 Objetivo: reduzir o consumo de copos descartáveis. 
 
 
2.1.2.2 Indicadores:  
 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 
Consumo de copos de 200ml 
descartáveis 

Quantidade (centos) de copos de 
200ml 27.145 27.320 

Gasto com aquisição de copos 
de 200ml 

Valor (R$) gasto com a compra de 
copos de 200ml 63.084,29 61.461,65 

Consumo de copos de 50ml 
descartáveis 

Quantidade (centos) de copos de 
50ml 3.747 3.278 

Gasto com aquisição de copos 
de 50ml 

Valor (R$) gasto com a compra de 
copos de 50 ml 4.158,78 3.697,52 

Consumo total com aquisição 
de copos descartáveis 

Quantidade total de copos 
descartáveis (200ml+50ml) 
consumidos 

30.892 30.598 

Consumo de garrafões de água 
de 20 litros 

Quantidades de garrafões de 
água de 20 litros 22.859 22.608 

Gasto com aquisição de 
garrafões de 20 litros 

Valor (R$) gasto com a compra de 
garrafões 20 litros. 139.135,75 140.618,05 

 
 
2.1.2.3 Meta : reduzir, no mínimo, 1% no consumo de copos descartáveis em relação ao ano 
anterior. 
 
Resultado: redução de 1% no consumo de copos descartáveis em relação a 2016 - Meta  
alcançada 
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INICIATIVAS A REALIZAR 
Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional. 
Estimular contratações sustentáveis, ou seja, com a inserção de critérios de sustentabilidade na 
especificação do objeto. 
Realizar análise de consumo antes da contratação para avaliação da real necessidade de 
aquisição. 
Realizar análise de consumo antes da contratação para avaliação da real necessidade de 
aquisição. 
A unidade responsável pela administração de material do órgão deve controlar e monitorar os 
dados de consumo e informá-los às unidades de trabalho. 
Os gestores devem informar ao corpo funcional os índices de consumo da unidade estimulando 
o consumo consciente em busca do ponto de equilíbrio. 
Aumento no rigor do atendimento de pedidos. 
Monitorar o consumo de água e informá-lo ao corpo funcional. 
Campanha de conscientização dos servidores no consumo de copos descartáveis e incentivar 
que os servidores tragam as canecas de casa e levem para casa para higienizá-las. 
 
 
2.1.3 - IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS 
 
 
2.1.3.1 Objetivo: Diminuir quantidade de impressões 
 
2.1.3.2 Indicadores: 
 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 
Impressão de documentos 
totais 

Quantidade total de impressões 
(impressão e reprografia) 1.735.632* 918.720* 

 
Equipamentos instalados 

Quantidade de equipamentos 
instalados por unidade de 
trabalho (impressora e máquinas 
de xerox). 

986 910** 

Gasto com aquisições de 
suprimentos 

Valor R$ gasto com a compra de 
suprimentos. 648.842,00 587.590,76 

Gasto com aquisição de 
impressoras 

Valor gasto com a compra de 
equipamentos de impressão 0 20.943,80 

Gasto com contratos de 
outsourcing de impressão e 
reprografia (equipamento + 
manutenção + impressão por 
folha +suprimento) 

 
Valor (R$) gasto com o posto de 
impressão e reprografia. 212.276,00 110.333,76 

 
*valores referente à reprografia 
 
** 859 impressoras e 51 copiadoras 
 
4.1.3.3 Meta: reduzir, no mínimo, 1% a quantidade de impressões e reprografia em relação ao 
ano interior. 
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Resultado: redução de 47,06% na quantidade de cópias em relação a 2016 - Meta 
alcançada 
 
Obs: não possuímos contrato de outsourcing de impressão, o qual se encontra em fase 
de aquisição. 
 
 
INICIATIVAS REALIZADAS  
Retirada das Impressoras dos Setores Administrativos. 
Orientação ao desestímulo à impressão aos usuários-servidores do TJSE, nos atendimentos 
presenciais e remotos realizados pela Diretoria de Atendimento ao Usuário. 
Orientação para o melhor uso do SEI, fortalecendo a criação de documentos no SEI, em 
detrimento de documentos gerados fora do SEI, impressos e scaneados. 
Configuração das impressoras para o menor consumo de papel (frente e verso) e menor 
consumo de cartucho (quantidade). 
Avaliação do sistema de gestão de impressão. 
 
 
INICIATIVAS A REALIZAR  
Iniciar Processo Licitatório para aquisição de ferramenta de Gestão de Impressão.  
Reduzir o quantitativo de impressoras das áreas administrativas do TJSE. 
 
 
2.2 - ENERGIA ELÉTRICA 
 
 
2.2.1 Objetivo: aumentar a eficiência do consumo de energia elétrica. 
 
 
2.2.2 Indicadores: 
 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 
Consumo de energia elétrica Quantidade de kwh consumidos 9.554.681 9.135.338 
Gasto com energia elétrica  Valor R$ da fatura 3.951.226,69 4.072.660,72 
 
 
2.2.3 Meta: manter o consumo de energia elétrica em KW/h do ano anterior. 
 
Resultado: redução de 4,38% no consumo de energia elétrica em relação a 2016 - Meta 
alcançada 
 
 
INICIATIVAS REALIZADAS  
Realização de diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor alterações 
necessárias para redução de consumo. 
Desligar luzes e equipamentos  ao se ausentar do ambiente. 
Fechar as portas e janelas quando o ar-condicionado estiver ligado para não diminuir sua 
eficiência. 
Revisão do contrato de energia (semestralmente) visando à racionalização em razão da real 
demanda de energia elétrica. 
Utilização sempre que possível sensores de presença em locais de trânsito de pessoas. 
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Realização de campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao uso da energia. 
O Ar-Condicionado Central está sendo desligado às 15 horas. 
Os elevadores estão sendo desligados no período vespertino. 
Foram retiradas impressoras em setores de baixa demanda de impressões. 
 
 
INICIATIVAS A REALIZAR  
Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional. 
Estimular contratações sustentáveis, ou seja, com a inserção de critérios de sustentabilidade 
na especificação do objeto. 
Os gestores devem informar ao corpo funcional os índices de consumo da unidade 
estimulando o consumo consciente em busca do ponto de equilíbrio. 
Revisão dos padrões de fornecimento de energia. 
Plano piloto de energia solar. 
Instalação de Banco de Capacitores. 
Substituir disjuntores e cabos fora do padrão. 
Atualizar Instalações Elétricas em conjunto com as reformas dos fóruns. 
Instalação de lâmpadas em LED. 
Contratação de novos projetos complementares com com critérios de sustentabilidade em seu 
escopo. 
Realizar análise de consumo antes da contratação para avaliação da real necessidade de 
aquisição. 
A unidade responsável pela administração de material do órgão deve controlar e monitorar os 
dados de consumo e informá-los às unidades de trabalho. 
Buscar implementar soluções que tragam eficiência energética à edificação como a   
substituição de lâmpadas fluorescentes por dispositivos em led, placas fotovoltaicas para 
captação de energia solar, substituição de ares condicionados por modelos mais modernos do 
tipo inverter e adoção de novas tecnologias que possam atuar diretamente na redução do 
consumo energético. 
 
 
2.3 -  ÁGUA E ESGOTO 
 
2.3.1 Objetivo: reduzir o consumo de água e esgoto. 
 
2.3.2 Indicadores: 
 
 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 
Volume de água consumido Quantidade de m³ de água 79.593 65.016 
Gasto com água Valor (R$) da fatura 1.613.185,62 1.487.202,05 

 
2.3.3 Meta: reduzir em 1% o consumo de água em m³ em relação ao ano anterior. 
 
Resultado: redução de 18,31% no consumo de água em relação a 2016 - Meta alcançada 
 
 
INICIATIVAS REALIZADAS  
Realização de levantamento e monitorar, periodicamente, a situação das instalações hidráulicas 
e propor alterações necessárias para redução do consumo. 
Adoção de medidas para evitar o desperdício de água como a instalação de descargas e 
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torneiras mais eficientes e com dispositivos economizadores. 
Criação de rotinas periódicas para lavagem de grandes áreas e irrigação de jardins. 
Preferência a sistemas de medição individualizados de consumo de água. 
Realização de campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao uso da água. 
 
 
INICIATIVAS A REALIZAR  
Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional. 
Não utilizar água nobre para fins não nobres (ex: lavagem de veículos, manutenção de jardins, 
lavagem de brises). 
Estimular contratações sustentáveis, ou seja, com a inserção de critérios de sustentabilidade na 
especificação do objeto. 
Os gestores devem informar ao corpo funcional os índices de consumo da unidade estimulando 
o consumo consciente em busca do ponto de equilíbrio. 
 
 
 
2.4 -  GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
Embora o sistema básico de coleta de resíduos exista há muitos anos, o PJSE ainda 

carece de um diagnóstico mais aprimorado no conjunto de suas unidades para uma avaliação e 
otimização do processo. 

 
Outra questão relevante é que, apesar de existirem equipamentos para a realização da 

segregação, a exemplo de lixeiras seletivas distribuídas em alguns edifícios, os resíduos ainda 
não são direcionados para a coleta seletiva, pois ao final do processo são misturados ao 
resíduo comum. 

 
Em 2006 o Governo Federal editou o Decreto nº 5.940/2006, que regulamenta aos 

órgãos públicos, em todos os níveis, a destinação dos resíduos a associações de catadores de 
papel (Coleta Seletiva Solidária). Há, portanto, a necessidade de esforços da administração 
pública para que se organizem e façam cumprir essa exigência legal, estabelecendo seu 
sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. 
 
 
2.4.1 Objetivo: Efetivar as ações de coleta seletiva solidária. 
 
 
2.4.2 Indicadores: 

 
NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 

Destinação de papel para 
reciclagem 

Quantidade (kg) de papel 
destinado à reciclagem 13.787 618 

Destinação de suprimentos de 
impressão para reciclagem 

Quantidade de suprimentos de 
impressão destinados à 
reciclagem 

2.268 2.194 

Destinação de lâmpadas 
encaminhadas para 
descontaminação 

Quantidade (unidades) de 
lâmpadas encaminhadas para 
descontaminação 

0 0 

Destinação de pilhas e baterias 
encaminhadas para 

Quantidade (kg) de pilhas e 
baterias encaminhadas para 0  0 
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descontaminação descontaminação 
Destinação de plástico para 
reciclagem 

Quantidade (Kg) de plástico 
destinado à reciclagem 617 106 

Destinação de madeiras para 
reaproveitamento 

Quantidade de madeira 
destinada à reciclagem 0 0 

Destinação de vidros para 
reciclagem 

Quantidade (kg) de vidros 
destinados à reciclagem 0 0 

Destinação de metais para 
reciclagem 

Quantidade (Kg) de metais 
destinados à reciclagem 8.300 0 

Destinação de resíduos de 
saúde para descontaminação 

Quantidade (Kg) de resíduos 
de saúde destinados à 
descontaminação 

522,20 407 

Destinação de resíduos de 
obras para reciclagem 

Quantidade de resíduos de 
obras destinados à reciclagem 

contemplado 
no edital de 
licitações 

contemplado 
no edital de 

licitações 
Destinação de resíduos de 
informática (fitas, cabos, 
mídias, dentre outros) à 
reciclagem 

Quantidade (Kg) de resíduos 
de informática (fitas, cabos, 
mídias, dentre outros) 
destinados à reciclagem. 

400 280 

 
 
2.4.3 Meta: Contratação de empresa para recolhimento e descarte de pilhas,  baterias e 
lâmpada dentro das normas brasileiras de defesa do meio ambiente. 
 
Resultado:  Empresa para recolhimento e descarte de pilhas, baterias e lâmpadas dentro 
das normas brasileiras de defesa do meio ambiente NÃO contratada - Meta NÃO 
alcançada. 
 
INICIATIVAS REALIZADAS 
 
Implantação da coleta seletiva. 
Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos de saúde. 
Desfazimento de bens móveis e materiais é realizado através de Cooperativa de Reciclagem. 
Descarte de forma ecologicamente correta os documentos e processos judiciais de acordo com 
a tabela de temporalidade e Recomendação do CNJ 37/2011.  
 
 
INICIATIVAS A REALIZAR  
Realização de campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao descarte correto 
de resíduos. 
 
 
2.5 -  QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO 
 
2.5.1 Objetivo: Implantar ações de curto, médio e longo prazo, voltadas à promoção da 
qualidade de vida dos servidores do Poder Judiciário/SE, com vistas à prevenção de doenças 
ocupacionais, bem como ao desenvolvimento da percepção sobre a necessidade de mudanças 
comportamentais para o alcance de alternativas sustentáveis. 
 
2.5.2 Indicadores: 
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NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 

Participação dos servidores nos 
programas e/ou ações voltadas 
para qualidade de vida no 
trabalho 

Quantidade de servidores que 
participaram de ações de 
qualidade de vida 174 3984 

Quantidade de ações de 
qualidade de vida 

Quantidade de ações de 
qualidade de vida no trabalho 5 16 

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

Quantidade de servidores que 
participaram  de ações 
solidárias 0 20 

Quantidade de ações solidárias Quantidade de ações solidárias 0 1 
Ações de inclusão para 
servidores com deficiência 

Quantidade de ações de 
inclusão 0 3 

 
 

2.5.3 Meta: Propor e efetivar pelo menos um Projeto/Programa a mais, em relação ao ano 
anterior. 
 
Resultado: Foram criadas 11 ações de qualidade de vida a mais do que em 2016 - Meta 
alcançada 
 

INICIATIVAS REALIZADAS 
Projeto para promoção da ergonomia neste Tribunal. 
Projeto Fique de Olho: prevenção à fadiga visual. 
Projeto Incluir: Ações de atenção aos servidores portadores de necessidades especiais do 
TJSE. 
Projeto Justiça Contra o Tabagismo. 
Projeto de atenção psicossocial aos servidores do TJ com mudança de lotação. 
Projeto de orientação para pais: (re)significando vínculos afetivos. 
PROPA: Projeto de Orientação à aposentadoria. 
Projeto de Atenção às Gestantes. 
Projeto de Intervenção Psicossocial aos servidores em situação de estresse. 
Projeto de Atenção Psicossocial ao servidor: construindo vínculos para uma vida positiva. 
Projeto: campanha de prevenção à Síndrome Metabólica. 
Projeto Vida Saudável. 
Projeto Justiça Integrativa Reike. 
Campanha de Saúde Bucal: Prevenção da Cárie Dentária e Doenças Bucais. 
Campanhas de vacinação: vacina contra o vírus H1N1 e vacina Influenza quadrivalente. 
 
 
INICIATIVAS A REALIZAR  
Realizar exames períodos nos servidores e magistrados. 
Projeto de atendimento ao servidor acometido por LER/DORT, através do pilates (em fase de 
autorização). 
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2.6 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL 
 
 
- O TJSE dispõe dos serviços de ramais. 
 
2.6.1 Objetivo: reduzir as contas de telefone fixo e móvel. 
 
2.6.2 Indicadores: 
 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 
Gasto total do contrato de 
telefonia fixa 

Valor (R$) da fatura de 
telefonia fixa 407.268,89 527.714,51 

Número de linhas Quant. de linhas e troncos 2655 2655 
Gasto total do contrato de 
telefonia móvel 

Valor (R$) da fatura de 
telefonia móvel 292.345,33 197.835,82 

 
 
2.6.3 Meta: Reduzir em 10% a quantidade de troncos digitais/convencionais (linhas telefônicas) 
contratados pelo TJSE 
 
Resultado: mantida a quantidade de troncos digitais/convencionais - Meta não alcançada 

 

INICIATIVAS REALIZADAS  
Cursos para capacitação dos servidores da Divisão de Telefonia para instalação de centrais 
telefônicas virtuais IP que atenderão aos pequenos Fóruns do interior. 
Instrução Normativa na qual estão descritos os direitos e deveres dos servidores no tocante à 
telefonia móvel do TJSE. 
 
 
INICIATIVAS A REALIZAR  
Elaboração de uma proposta de Instrução Normativa que será apresentada à Presidência, na 
qual estarão descritos os direitos e deveres dos servidores no tocante à telefonia fixa do TJSE. 
Utilizar o conhecimento adquirido nos cursos de capacitação para implementar centrais 
telefônicas virtuais IP nos pequenos Fóruns do interior, dispensando o pagamento de 
assinaturas de linhas telefônicas. 
Criação de uma campanha, com o auxílio do setor de Comunicação deste Tribunal, para 
redução das ligações telefônicas, incentivando o uso de outras tecnologias de comunicação 
como mensagens instantâneas e e-mail corporativo sempre que possível, deixando o telefone 
apenas para situações emergenciais ou que demandem urgência. 
 
 
 
2.7 - VIGILÂNCIA 
 
 
2.7.1 Objetivo: Redução de gastos com vigilância. 
 
 
2.7.2 Indicadores: 
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NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 
Gasto do contrato de 
vigilância armada no 

período base 

Valor total anual do 
contrato no período base 12.883.844,61 15.811.155,36 

Quantidade de postos de 
vigilância armada 

Quantidade de postos de 
vigilância armada no 
período base 

59 60 

 
  
2.7.3 Meta: Manter o valor dos gastos com vigilância do ano anterior, considerando  a variação 
da inflação. 
 
 
Resultado: Gastos com vigilância NÃO mantidos em relação a 2016, considerando a 
variação da inflação. A Inflação de 2017 foi de 2,95% (IPCA), o que reajustaria o contrato 
para R$. 13.263.915,02  - Meta NÃO alcançada  
 
INICIATIVAS A REALIZADAS 
Estudo de viabilidade de adoção de segurança compartilhada para prédios contíguos. 
Priorização de realocação dos postos existentes. 
Revisão periódica dos critérios para contratação de  novos postos. 
Ampliação da implantação de circuitos fechados de segurança nos prédios do TJSE. 
Instalação de cercas elétricas em todas as unidades. 
  
  
2.8 - LIMPEZA 
 
 

O serviço de limpeza é prestado por meio de empresa especializada. O contrato de 
prestação de serviços de limpeza e conservação de asseio inclui as áreas verdes e o 
fornecimento de materiais e equipamentos. Onde é executado de forma contínua no âmbito do 
TJSE. 

 
As Iniciativas serão implantadas, conforme for acontecendo a renovação de contrato. 

 
 
2.8.1 Objetivo: Promover mudanças na área de limpeza e conservação para alcançar 
alternativas sustentáveis. Otimizar o processo de contratação incluindo critérios de 
sustentabilidade no contrato. 
 
 
2.8.2 Indicadores: 
 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 
Gasto com contrato de 
limpeza 

Valor (R$) anual contrato 4.415.374,55 4.699.827,41 

Gasto com material de 
limpeza 

Valor (R$) gasto com 
aquisição de material de 
limpeza 

501.677,00 543.911,23 
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2.8.3 Meta: Manter a média dos gastos dos materiais de limpeza do ano de 2016, devidamente 
atualizada com os índices de mercado. 
 
 
Resultado: Gastos com material de limpeza NÃO mantidos em relação a 2016, 
considerando a variação da inflação. A Inflação de 2017 foi de 2,95% (IPCA), o que 
reajustaria o gasto para R$ 516.476,47  - Meta NÃO alcança 

 
INICIATIVAS REALIZADAS  
Inclusão nos contratos de limpeza a capacitação e sensibilização periódica das equipes de 
limpeza, para a realização de suas funções de forma mais econômica e eficaz. 
Revisão das rotinas de trabalho quanto à limpeza das instalações de modo a otimizar os 
serviços realizados 
 
 
INICIATIVAS A REALIZAR 
Realizar campanhas de sensibilização junto aos responsáveis administrativos dos fóruns, a fim 
de ressaltar a importância da fiscalização do uso de materiais de limpeza e higiene 
Revisar as planilhas dos contratos de conservação e limpeza, visando ampliar a área de 
prestação de serviços por colaborador 
 
 
2.9 - COMBUSTÍVEL  
 
 
2.9.1 Objetivos: Reduzir o consumo de combustíveis diminuindo custos para o PJ/SE, bem 
como a emissão de gases poluentes na atmosfera, corroborando com as iniciativas de melhoria 
da qualidade de vida e preservação do meio ambiente. 
 
 
2.9.2. Indicadores 
 

Nome do indicador Descrição 2016 2017 
Consumo de gasolina da frota oficial 
de veículos 

Quantidade de litros de gasolina 
consumidos 86.656 90.687 

Consumo de etanol da frota oficial 
de veículos 

Quantidade de litros de etanol 
consumidos 0 0 

Consumo de diesel da frota oficial 
de veículos 

Quantidade de litros de diesel 
consumidos 50.118 43.750 

Consumo total de combustíveis Quant. de litros de gasolina + 
etanol + diesel 136.774 134.437 

 
 
2.9.3 Metas: Redução de 1% no consumo de combustível em comparação com o ano anterior 
 
 
Resultado: redução de 1,70% no consumo de combustível em relação a 2016 - Meta 
alcançada 
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INICIATIVAS REALIZADAS 
Instalação de rastreadores nos veículos administrativos  
Economia através do controle de velocidade 
Uso racional de rotas para execução dos serviços 
Desligamento do veículo parado há mais de 5 minutos 
 
 
INICIATIVAS A REALIZAR 
Melhorar a logística na distribuição dos veículos quando do deslocamento de mais de um setor 
do mesmo local, podendo utilizar o mesmo veículo. 
Renovar a parte da frota de veículos, a fim de reduzir os gastos com combustíveis. 
Promover a regulagem do funcionamento do motor dos veículos. 
 
 
2.10 - VEÍCULOS 
 
 
2.10.1 Objetivos: reduzir os gastos com manutenções corretivas 
 
 
2.10.2 Indicadores: 
 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 
Veículos para transporte de 
servidores, tramitação de 
documentos e demais 
atividades funcionais 

Quantidade de veículos utilizados 
no transporte de servidores, 
tramitação de documentos e 
demais atividades funcionais/total 
de servidores. 

50 51 

Veículos para transporte de 
magistrados 

Quantidade de veículos utilizados 
no transporte de 
magistrados/total de magistrados. 

24 22 

Gasto com manutenção dos 
veículos da frota 

Valor (R$) da fatura do total de 
contratos de manutenção 139.893,00 254.731,10 

 
 
2.10.3 Metas: Reduzir em 1% as despesas com manutenções corretivas em comparação com o 
ano anterior. 
 
 
Resultado: aumento de 82,08% nas despesas com manutenções corretivas em relação a 
2016 - Meta NÃO alcançada 

 
 
 INICIATIVAS REALIZADAS 
Controle e acompanhamento das manutenções preventivas e corretivas dos veículos a fim de 
evitar despesas desnecessárias com consertos e interrupções do serviço com as quebras 
constantes dos veículos. 
Conscientização dos motoristas incrementando um uso mais racional, reduzindo o desgaste e o 
índice de quebra de veículos. 
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INICIATIVAS A REALIZAR 
Investir em manutenções preventivas, evitando as manutenções corretiva que comumente são 
de custo mais elevado. 
Renovar parte da frota de veículos, o que proporcionará  redução drástica das despesas de 
manutenção. 
 
 
2.11 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
 
 
2.11.1 Objetivo: Orientar e informar os colaboradores e sociedade em geral sobre as ações, 
iniciativas e resultados do PLS, além de conscientizar e motivar o corpo funcional para a prática 
do uso racional de recursos e da sustentabilidade no cotidiano, dentro e fora do ambiente de 
trabalho. 
 
2.11.2 Indicadores: 
 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 
Sensibilização e capacitação do corpo 
funcional e força de trabalho funcional 
e força de trabalho auxiliar 

Quantidade de ações de 
sensibilização e capacitação 0  3 

 
 
2.11.3 Meta: Realizar, pelo menos, um curso/palestra voltado à Educação Socioambiental por 
ano. 
 
Resultado: Foi realizado um curso de capacitação socioambiental pela Escola Judicial do 
Estado de Sergipe - EJUSE  - Meta alcançada 

 
INICIATIVAS A REALIZAR 
Incrementar a inclusão da capacitação ambiental nos cursos  de atualização de servidores 
 
 
2.12 - LAYOUT 
 
2.12.1 Objetivo: realizar reformas e manutenção predial prevendo maior flexibilidade espacial, 
conforto ambiental e menor impacto ao meio ambiente. 
 
 
2.12.2 Indicadores: 
 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2016 2017 
Valor gasto com reformas nas 
unidades 

Valor gasto com reformas nas 
unidades no ano vigente 2.089.537,00 862.520,84 

Total de áreas das unidades 
reformadas 

Metragem dos prédios 
reformados (m²) 82.627,17  77.835,63 

Custo do m² Valor gasto/metragem total 25,28 11,08 
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2.12.3 Meta: Reduzir em 1% os custos das manutenções prediais a serem realizadas em 
relação ao ano anterior por metro quadrado de imóveis atendidos. 
 
 
Resultado: redução de 56,05% do valor do m² - Meta alcançada 
 
INICIATIVAS A REALIZAR  
 
Rotinas de manutenção predial preventiva objetivando redução de custos na manutenção predial 
corretiva 
Plantio de novas árvores nas dependências do TJSE 
Estudo da viabilidade de utilização e instalação de fontes de energia renováveis 
 
 
 

3. CONCLUSÃO 

Após contabilizados os todos os valores referentes aos indicadores do PLS e 

suas respectivas metas, conclui-se que Plano de Logística Sustentável do TJSE, no ano de 

2017, obteve um percentual de 64,28% (sessenta e quatro vírgula vinte e oito por cento) de 

alcance nas suas metas, em relação ao universo de indicadores definidos.  

Os seguintes indicadores tiveram suas metas alcançadas: 
- Papel; 

- Copos; 

- Impressão; 

- Energia; 

- Água; 

- Qualidade de vida; 

- Combustível; 

- Capacitação Socioambiental; 

- Layout (reformas). 

 

Os seguintes indicadores não tiveram suas metas alcançadas: 

- Reciclagem; 

- Telefonia; 

- Vigilância armada;  

- Limpeza;  
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- Manutenção de veículos. 

Ressalte-se que no ano de 2017, atingimos 09 metas das 14 propostas, 
enquanto em 2016, alcançamos apenas 07 metas. Isto posto, percebe-se a evolução do 
trabalho de economicidade e de eficiência na gestão ambiental, realizado pelo Tribunal de 
Justiça de Sergipe, que culminou nos resultados positivos ora apresentados. 

 

Aracaju, 21 de fevereiro de 2018. 

 
    Felipe Baptista Prudente 
Presidente da Comissão Gestora do PLS 
     (Portaria 186/2017 do TJ/SE 


