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APRESENTAÇÃO

O Plano de Logística Sustentável do TRT 2ª Região 2015-2020 (PLS-TRT2) elaborado pela respectiva Comissão Gestora

conforme PORTARIA GP nº 58/2015, é instrumento vinculado ao Planejamento Estratégico Institucional do TRT2, com objetivos e

responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que

permite 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 deste Tribunal.

O PLS-TRT2 passou por sua 3ª Reunião de Análise Estratégica (RAE), em 05/09/2019, com o objetivo do acompanhamen-

to dos resultados por meio da medição dos indicadores e verificação do cumprimento das metas e do desenvolvimento dos proje-

tos. 

Dessa forma, por meio da RAE torna-se possível, a partir dos dados apresentados, representar de forma mais clara o

monitoramento e gerenciamento do desempenho da estratégia de longo prazo; facilitar o entendimento, análise e discussão do de-

sempenho estratégico atual e passado da organização; tomar decisões que impactarão favoravelmente o desempenho futuro; as-

segurar que haja uma visão compartilhada da habilidade da organização de executar sua estratégia, além de propor ajustes e ou-

tras medidas necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos. 

O presente relatório tem por objetivo apresentar a consoli  dação dos resultados alcançados, no exercício de 2019  , do

desenvolvimento dos planos de ações, medição dos indicadores e cumprimento das metas que foram estabelecidas nos treze te-

mas que serão apresentados a seguir.
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PLANOS DE AÇÃO E INDICADORES ESTRATÉGICOS 

6



TEMA 1 - Contratações Sustentáveis 

(Indicadores Estratégicos Relacionados nº 1 e 2) 

OBJETIVO - Aprimorar a gestão das aquisições e contratos para fornecimento de materiais de consumo, serviços e outros produtos 
alinhados aos preceitos de sustentabilidade. 

META  -  80% das contratações de bens e serviços com inclusão dos critérios da Resolução nº 103 de 2012 do CSJT e da Política So-
cioambiental Ato GP 26/2019 até 2020.

AÇÃO
UNIDADE 

ENVOLVIDA 
RESPONSÁVEL

DATA
INÍCIO

DATA
FIM

META META 
ATINGIDA?

RESULTADOS

1

Implantar controle e
monitoramento das

contratações susten táveis do
TRT2ª Região 

Secretaria de Proces-
samento e Acompa-

nhamento de Contra-
tos e Licitações 

(SPACL)

2016 2020

Todas  as  contratações
com controle a fim de
formalizar  banco  de
dados  com  critérios
sustentáveis

SIM 
Publicado no RELATÓRIO DE DEPublicado no RELATÓRIO DE DE--
SEMPENHO  DO  PLS  -  exercícioSEMPENHO  DO  PLS  -  exercício
de 2016. de 2016. 

2

Efetuar levantamento da
necessidade de aquisição de

bens, com base no histórico de
consumo 

Secretaria de Infraes-
trutura, Logística e Ad-

ministração Predial 
(SILAP)

2016 Dez/2017 Estudo concluído SIM 

Foi elaborado um modelo de ter-
mo  de  referência,  conforme  Ma-
nual de Compras e Licitações, que
prevê no seu item 4: Justificativa
da  necessidade  de  aquisição  –
“Relação entre a demanda previs-
ta e a quantidade a ser contrata-
da,  incluindo,  no  caso  específico
de bens e materiais, a demonstra-
ção  da  necessidade  a  partir  do
histórico
de consumo e as previsões futu-
ras.” 
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Indicador nº 1 Índice de adesão aos critérios de sustentabilidade de bens. 

Descrição Mede o percentual de contratações de bens de acordo com o critério e prática de sustentabilidade
em consonância com a Resolução nº 103/2012 do CSJT e a Política Socioambiental deste Regional (Ato GP nº 26/2019).
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Indicador nº 2 Índice de adesão aos critérios de sustentabilidade de serviços

Descrição Mede o percentual de contratações de serviços de acordo com o critério e prática de sustentabilidade em 
consonância com a Resolução nº 103/2012 do CSJT e a Política Socioambiental deste Regional (Ato GP nº 26/2019).
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TEMA 2 - Materiais de Consumo - Papel 

(Indicador Estratégico Relacionado nº 3)

OBJETIVO - Orientar a instituição para mudanças no comportamento e cultura de consumo. 
META 1 - Reduzir em 50% o consumo de papel até dezembro de 2020, tomando como marco comparativo o ano de 2015.
META 2 - Manter a aquisição de 80% de papel reciclado e não clorado para todo material requisitado no formato A4 para uso no 
Tribunal.

AÇÃO
UNIDADE

 ENVOLVIDA RESPON-
SÁVEL

DATA
INÍCIO

DATA
FIM META

META
 ATINGIDA? RESULTADOS

1
Manter as campanhas de

sensibilização para redução
no consumo de papel 

Secretaria de 
Comunicação 

Social 
(SECOM) 

e 
Seção de Gestão 
Socioambiental

(SGS)

Iniciado 2020
Realizar uma

campanha por
ano

SIM 

06/06 – Publicado o vídeo de lançamento da
2ª edição do Jogo Virtual TRT-2 Sustentável
que tem por objetivo o uso racional e susten-
tável  de recursos naturais  e bens públicos,
com metas de economia para água, energia
e papel e diminuição na geração de resíduos
das  Unidades,  em  canais  diferentes:  You
Tube  e  Intranet.  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=zX
97c8FTNEQ. 

25/07 - Divulgação da notícia "Responsabili-
dade  Socioambiental:  atuação  em diversos
níveis faz a diferença" que reforça a necessi-
dade da utilização responsável  de recursos
como água, energia e papel. Disponível em:
https://intranet.trtsp.jus.br/noticias-em-des-
taque-destaques-da-semana-por-dentro-do-
trt/10089-responsabilidade-socioambiental-
atuacao-em-diversos-niveis-faz-a-diferenca

2
Monitorar os dados de

consumo e informá-los ao
corpo funcional 

SGS e  SECOM Iniciado 2020

Monitoramen-
to mensal e di-
vulgação anu-

al

SIM 
Publicado no RELATÓRIO DE 
DESEMPENHO DO PLS - exercício de 2018.

3
Incentivar o uso de

mensagens eletrônicas (e-
mail)

SECOM Iniciado 2020
Realizar uma

campanha por
ano

SIM 

23/11 – Publicado o post para incentivar o
uso do e-mail por meio do TRTCloud, ferra-
menta que substituiu o antigo webmail.
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4
Digitalização dos prontuários

médicos de magistrados e
servidores ativos

Secretaria de 
Saúde

 e 
Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

(SETIC)

2016 Dez/2017
100% dos

prontuários di-
gitalizados

Em
 atendi-
mento

27,55% dos prontuários 100% digitalizados.
Dentro da realidade da Secretaria de Saúde
é inviável dispender esforços para digitaliza-
ção do  remanescente do  acervo  físico.  Po-
rém, desde o 2º semestre de 2019 foram im-
plementadas medidas com o intuito de tor-
nar todas as fases dos processos de trabalho
digitais.

5

Realizar campanhas
permanentes para  utilizar

impressão frente e verso em
todos os documentos

SECOM Iniciado 2020
Realizar uma

campanha por
ano

SIM 

Publicação de vídeo “Que tipo de papel Reci-
clar” - Na pegada Ambiental - Outubro. Dis-
ponível  em:  https://www.youtube.com/wat-
ch?v=7PnqB-DzXxw&index=1&list=PLXV-
ZOlSpU73ExJfLpV5ovzR0k5FuDKddO.

6

Estabelecer um ranking de
consumo entre as Unidades

a fim de estimular a
mudança de cultura em prol

da redução de consumo  

SGS e 
SECOM

2016 2020

Monitoramen-
to mensal e
publicação

permanente

SIM 

O "ranking" de consumo foi publicado por 
meio da 2ª edição do jogo virtual para a sus-
tentabilidade" TRT2 Sustentável" (http://trt2-
sustentavel.trtsp.jus.br/game). 
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Indicador nº 3 Índice de consumo de papel

Descrição Mede a quantidade de resmas de papel sulfite A4 utilizada per capita, tomando como marco comparativo o ano de 2015.
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TEMA 3 - Materiais de Consumo - Copos descartáveis e água engarrafada 

(Indicadores Estratégicos Relacionados nº 4 e 5)  
OBJETIVO - Orientar a instituição para mudanças no comportamento e cultura de consumo.
META 1 - Reduzir em 5%  o consumo de copos plásticos descartáveis de água até 2020, tomando como referência ano de 2015.
META 2 - Reduzir em 30%  o consumo de copos plásticos descartáveis de café até 2020, tomando como referência ano de 2015.

AÇÃO
UNIDADE

 ENVOLVIDA
 RESPONSÁVEL

DATA
INÍCIO

DATA
FIM

META
META

 ATINGIDA?
RESULTADOS

1
Levantamento das áreas que

mantêm a necessidade de
copos descartáveis

SGS 2016 Dez/2017
Relatório
 concluído SIM 

Levantamento  concluído,  Informação  nº
02/2018-SSIPQV/SGS elaborada pela Seção
de  Gestão  Socioambiental  e  despachada
pela Presidência deste Tribunal a qual de-
terminou que as próximas compras de co-
pos descartáveis sejam realizadas  nos li-
mites das metas anuais fixadas pelo PLS-
TRT2 (2015-2020).

Em  2019  foi  publicado  o  Ato  GP  Nº
10/2019 que  restringe a aquisição e distri-
buição de copos descartáveis para água e
café na s Unidades deste Tribunal. 

2

Manter as campanhas para a
utilização das canecas de

porcelana e das garrafas tipo
squeeze

SECOM e 
SGS

Iniciado 2020
Realizar uma

campanha
por ano

SIM 

02/04 - Divulgada a notícia "Tribunal res-
tringe compra e uso de copos descartáveis
em suas Unidades" conforme definição do
ATO  GP  nº  10/2019.  Disponível  em:
https://intranet.trtsp.jus.br/noticias-em-
destaque-destaques-da-semana-por-den-
tro-do-trt/9874-tribunal-restringe-compra-
e-uso-de-copos-descartaveis-em-suas-uni-
dades

07/05 - Campanha "Atualize seus hábitos"
que visou estimular o uso de copos, cane-
cas e garrafas duráveis no local de traba-
lho.  Disponível  em:  https://intranet.trtsp.-
jus.br/noticias-em-destaque-destaques-da-
se  mana-por-dentro-do-trt/9931-campa-
nha-atualize-seus-habitos-demonstrou-
que-vale-a-pena-ter-atitudes-sustentaveis
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3

Realização de estudo de
viabilidade da adoção de copos
confeccionados com material

biodegradável

 SGS  2017 Dez/2018
Relatório
 concluído SIM

Publicação do ATO GP nº 10/2019 que res-
tringe a aquisição e distribuição de copos
descartáveis e estabelece que as futuras
aquisições para atender a demanda da Se-
ção de Enfermagem deverão ser confecci-
onados em material biodegradável.

4

Monitorar as ações
empreendidas na busca da

redução do consumo de
descartáveis e publicar os
dados dos indicadores do

relatório na aba da
Transparência deste Regional 

SGS 2016 2020
Publicação

anual
SIM 

Publicado no RELATÓRIO DE DESEMPENHO
DO PLS - exercício de 2018.  

5

Manter a distribuição de
canecas de porcelana e

garrafas tipo squeeze ao corpo
funcional

SGS
Iniciado 2020

Distribuir
uma caneca
e uma garra-
fa para cada
servidor e

magistrado.

SIM 

No ano de 2019, foram distribuídas cane-
cas de porcelana e garrafas tipo  squeeze
para os novos servidores e magistrados.
A distribuição é feita pelo PROAD (Proces-
so Administrativo Virtual).
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Indicador nº 4
Descrição                              

Índice de consumo de copos plásticos descartáveis de água
Mede o consumo, em unidades, de copos plásticos descartáveis de água
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Indicador 5
Descrição

Índice de consumo de copos plásticos descartáveis de café
Mede o consumo, em unidades, de copos plásticos de café descartáveis
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TEMA 4 - Impressão de Documentos e equipamentos instalados

 (Indicador Estratégico Relacionado nº 6) 
OBJETIVO - Orientar a instituição para mudanças no comportamento e cultura de consumo. 
META  - Reduzir em 45% a quantidade de equipamentos de impressão instalados por unidade de trabalho, até dezembro de 2020.

AÇÃO
UNIDADE 

ENVOLVIDA
 RESPONSÁVEL

DATA
INÍCIO

DATA
FIM

META
META

 ATINGIDA?
RESULTADOS

1

Estudo de viabilidade para
tornar padrão o uso de

fonte que economize tinta
durante a impressão, como

exemplo a "ecofonte"

SETIC 2016 Dez/2017
Relatório 
concluído

SIM 
Publicado  no  RELATÓRIO  DE  DESEMPENHO  DO
PLS  exercício de 2016. 

2

Propor critérios de
alocação de equipamentos

visando à diminuição e
otimização dos

equipamentos da
Instituição 

Comitê  de 
Tecnologia da 

Informação 
Iniciado Dez/2017

Relatório 
concluído

SIM 
Publicado  no  RELATÓRIO  DE  DESEMPENHO  DO
PLS  exercício de 2016.  

3
Avaliar viabilidade para

contratos de outsourcing

SETIC e  Coorde-
nadoria de Mate-

rial 
e Patrimônio

Iniciado 2020

Estudo técni-
co preliminar 
elaborado por

contrato 
realizado. 

SIM 
Publicado  no  RELATÓRIO  DE  DESEMPENHO  DO
PLS  exercício de 2017. 
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Indicador  nº 6
Descrição

Índice de equipamentos de impressão instalados por unidade de trabalho
Quantidade de equipamentos de impressão instalados por unidade de trabalho.
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TEMA 5 - Energia Elétrica 

(Indicador Estratégico Relacionado nº 7)
OBJETIVO - Promover o uso eficiente da energia elétrica nas unidades administrativas e judiciárias. 

META  - Reduzir o consumo de energia elétrica em KW/h por m2 em 10% até dezembro de 2020, tomando como marco  comparati-
vo o ano de 2015.

AÇÃO
UNIDADE

 ENVOLVIDA
 RESPONSÁVEL

DATA
INÍCIO

DATA
FIM

META
META ATIN-

GIDA?
RESULTADO 

1
Estudo para viabilidade de
utilização de lâmpadas LED

nas Unidades (Projeto Piloto)

SILAP e  
Comissão Permanente
de Gestão Socioambi-

ental
 (CPGSA)

2016 Dez/2018
Relatório
concluído

Em
 atendi-
mento

Está  sendo  realizada  a  aquisição  de
lâmpadas LED para os prédios fora da
sede. Informamos ainda que as lâmpa-
das  do  Ed.  Sede  serão  trocadas  este
ano.

2
Estudo para a viabilidade de
instalação de painéis solares
nas unidades (Projeto Piloto)

SILAP e CPGSA 2016 Dez/2018
Relatório
concluído

Em
 atendi-
mento

Houve um estudo para analisar a viabili-
dade  da  instalação  de  painéis  solares
nos prédios que abrigam os Fóruns Tra-
balhistas  de  São  Bernardo  do  Campo,
Mogi das Cruzes e Ruy Barbosa. Nessa
avaliação, constatou a possibilidade de
instalação em Mogi das Cruzes e no Fó-
rum Ruy Barbosa. Para São Bernardo do
Campo, concluiu-se ser inviável.

3

Realização de estudo de
viabilidade para aquisição de
energia para o mercado livre

em substituição à
concessionária local

SILAP e CPGSA 2016 Dez/2017
Relatório
concluído

SIM 
Publicado no RELATÓRIO DE DESEMPE-
NHO DO PLS - exercício  de  2017. 
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4
Manter as campanhas de

sensibilização para redução
no consumo de energia 

SECOM e SGS Iniciado 2020

Realizar
uma

campa-
nha por

ano

SIM 

06/06 – Publicado o vídeo de lançamen-
to  da  2ª  edição  do  Jogo  Virtual  TRT-2
Sustentável que tem por objetivo o uso
racional e sustentável de recursos natu-
rais e bens públicos, com metas de eco-
nomia para água, energia e papel e di-
minuição  na  geração  de  resíduos  das
Unidades,  em  canais  diferentes:  You
Tube  e  Intranet.  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=zX
97c8FTNEQ. 

25/07 - Divulgação da notícia "Respon-
sabilidade  Socioambiental:  atuação em
diversos níveis faz a diferença" que re-
força  a  necessidade  da  utilização  res-
ponsável de recursos como água, ener-
gia e papel. Disponível em: https://intra-
net.trtsp.jus.br/noticias-em-destaque-
destaques-da-semana-por-dentro-do-
trt/10089-responsabilidade-socioambi-
ental-atuacao-em-diversos-niveis-faz-a-
diferenca
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Indicador nº 7 Índice de Consumo de Energia Elétrica 

Descrição Calcula a quantidade de energia elétrica consumida por área construída
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TEMA 6 - Água e Esgoto (Indicador Estratégico Relacionado nº 8) 

OBJETIVO - Melhorar a eficiência no consumo de água e esgoto nas unidades administrativas e judiciárias. 
META  - Reduzir o consumo de água em 5% até dezembro de 2020, tomando como marco comparativo o ano de 2015.   

AÇÃO

UNIDADE
 ENVOLVIDA
 RESPONSÁ-

VEL

DATA
INÍCIO

DATA
FIM

META
META

 ATINGIDA?
RESULTADOS

1

Realizar estudo de
viabilidade para

aproveitamento de
água da chuva nas

edificações das
Unidades trabalhistas

SILAP e 
CPGSA 2016 Dez/2018

Relatório
 concluí-

do
NÃO 

Contenções  orçamentárias  forçaram  outros
levantamentos  para  priorização de obras  essenciais  ao
funcionamento do Regional.

2
Manter campanhas de
sensibilização para o
uso racional da água 

SECOM e 
SGS Iniciado 2020

Realizar
uma

campa-
nha por

ano

SIM 

22/03 - Divulgação da notícia "Dia Mundial da Água: Co-
nheça as iniciativas do TRT para poupar o recurso". Dis-
ponível em:  https://intranet.trtsp.jus.br/noticias-fique-por-
dentro-informacoes/9844-dia-mundial-da-agua-conheca-
iniciativas-do-trt-para-poupar-o-recurso

17/05 - Divulgação da notícia "Programa de Uso Racional
da Água segue ativo no Fórum da Zona Leste". Disponível
em: https://intranet.trtsp.jus.br/noticias-em-destaque-des-
taques-da-semana-por-dentro-do-trt/9952-programa-de-
uso-racional-da-agua-segue-ativo-no-forum-da-zona-leste

06/06 – Publicado o vídeo de lançamento da 2ª edição do
Jogo Virtual TRT-2 Sustentável que tem por objetivo o uso
racional e sustentável de recursos naturais e bens públi-
cos, com metas de economia para água, energia e papel
e diminuição na geração de resíduos das Unidades, em
canais  diferentes:  You  Tube e  Intranet.  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=zX 97c8FTNEQ. 

25/07 - Divulgação da notícia "Responsabilidade Socioam-
biental: atuação em diversos níveis faz a diferença" que
reforça a necessidade da utilização responsável de recur-
sos como água, energia e papel. Disponível em: https://in-
tranet.trtsp.jus.br/noticias-em-destaque-destaques-da-
semana-por-dentro-do-trt/10089-responsabilidade-socio-
ambiental-atuacao-em-diversos-niveis-faz-a-diferenca
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3
Adotar arejadores em

todas as torneiras SILAP Iniciado 2020

Todas as
torneiras
com are-
jadores
instala-

dos

Em 
atendimento

Os arejadores estão em processo de instalação. 
Nas  Unidades  listadas,  a  seguir,  foram  instaladas
torneiras com arejadores, redutores de pressão/vazão ou
fechamento automático:
Arujá; Ferraz de Vasconcelos; Itapevi; Cajamar; Embu das
Artes; Franco da Rocha; Ruy Barbosa; Zona Leste; Zona
Sul; Galpão Limão; Caieiras; Diadema; Santo André; São
Bernardo e São Caetano.

4

Manter o sistema de
monitoramento do

consumo para
identificar de forma

tempestiva a
ocorrência de

vazamentos em
instalações hidráulicas

SILAP 2016 2020

Eliminar
perdas
de água
decor-
rentes

de vaza-
mentos

em tubu-
lações

SIM 
Publicado  no  RELATÓRIO  DE  DESEMPENHO  DO  PLS  -
exercício de 2016.
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Indicador Nº 8 Índice de água consumida

Descrição Quantidade de m³ de água consumido no período
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TEMA 7 -  Gestão de Resíduos 

(Indicadores Estratégicos Relacionados nº 9 e 10)
OBJETIVO - Aprimorar a gestão de resíduos sólidos Classe I (Perigosos) e II (Não Perigosos), conforme NBR 10.004 que dispõe sobre
a classificação de resíduos sólidos, gerados nas dependências das Unidades deste Regional.  
META  -  Reduzir em 5% a quantidade total de resíduos recicláveis e de não recicláveis por colaborador até dezembro de 2020, to-
mando como base o ano de 2015.   

AÇÃO
UNIDADE 

ENVOLVIDA
RESPONSÁVEL

DATA
INÍCIO

DATA
FIM

META
META

 ATINGIDA?
RESULTADOS

1

Realizar estudo de
viabilidade para o
reaproveitamento

de madeiras
oriundas da Seção

de Marcenaria

SILAP e 
SGS

2016 Dez/2018 Relatório 
concluído

NÃO 

A  seção  de  Marcenaria  não  possui  formalizado  um
relatório  com  estudo  de  viabilidade  de
reaproveitamento de madeiras, mas, atualmente, nos
trabalhos  da  seção  é  implementada  a  prática  de
reaproveitamento de madeira sempre que viável. 

2

Realizar estudo de
viabilidade para o
reaproveitamento
e/ou reciclagem de
resíduos de obras 

SILAP 
e  SGS

2016 Dez/2018
Relatório 
concluído

NÃO 
Relatório não concluído. Ressalta-se que em licitações
que envolvam obras, é inserido termo, que solicita o
reaproveitamento de resíduos.
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3

Manter as
campanhas de

sensibilização para
o descarte correto
e a minimização na

geração de
resíduos

SECOM 
e  SGS

Iniciado 2020
Realizar uma

campanha por
ano

SIM 

06/06 – Publicado o vídeo de lançamento da 2ª edição
do Jogo Virtual TRT-2 Sustentável que tem por objetivo
o  uso  racional  e  sustentável  de  recursos  naturais  e
bens  públicos,  com  metas  de  economia  para  água,
energia e papel e diminuição na geração de resíduos
das Unidades, em canais diferentes: You Tube e Intra-
net.  Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?
v=zX 97c8FTNEQ. 

05/12 - Divulgação da notícia "Palestra sobre conscien-
tização  ambiental  é  apresentada  aos  terceirizados"
que, entre outros temas, abordou a correta separação
de  resíduos.  Disponível  em:
https://intranet.trtsp.jus.br/noticias-em-destaque-des-
taques-da-semana-por-dentro-do-trt/10377-palestra-
sobre-conscientizacao-ambiental-e-apresentada-aos-
terceirizados

4

Realizar o
gerenciamento dos
resíduos gerados

nas Unidades
Administrativas e

Judiciárias

SGS Iniciado 2020

Gestão adequa-
da e  Monitora-
mento dos resí-
duos gerados 

SIM 

Publicado  no  RELATÓRIO  DE  DESEMPENHO  DO  PLS
exercício de  2018. Destaca-se apenas que as lâmpa-
das  fluorescentes  inservíveis,  não estão  mais  sob  a
responsabilidade da Seção de Gestão Socioambiental.

5

Elaborar plano de
gerenciamento de

resíduos sólidos em
conformidade com
a Política Nacional

de Resíduos
Sólidos

 SGS 2017 Dez/2018 Plano concluído SIM 
Elaborados os Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa e do Edifício
Sede. 
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Indicador nº 9 Índice de Resíduos Recicláveis 

Descrição Calcula a quantidade de resíduos recicláveis gerados por colaborador e separados na fonte.
Esses resíduos  (excluídos resíduos perigosos, lâmpadas e serviços de saúde) são destinados  à reciclagem.
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Indicador nº 10 Índice de Resíduos Não Recicláveis

Descrição Calcula a quantidade de resíduos não recicláveis gerados por colaborador e separados na fonte.
Esses resíduos  (restos de alimentos, guardanapos e papéis toalha usados, papel higiênico e demais materiais não
recicláveis) são destinados ao aterro sanitário.
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TEMA 8 - Qualidade de vida no ambiente de trabalho

 (Indicadores Estratégicos Relacionados nº 11 e 12)

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. 
META 1 - Promover pelo menos sete ações anuais de qualidade  de vida no trabalho até dezembro de 2020.
META 2 - Ampliar a abrangência dos programas e ações de inclusão, objetivando o acréscimo de um (01) programa/ação por ano
até dezembro de 2020, tomando como base o ano de 2015.

AÇÃO
UNIDADE

 ENVOLVIDA
 RESPONSÁVEL

DATA
INÍCIO

DATA 
FIM

META
META

 ATINGIDA?
RESULTADOS

1
Avaliação periódica e

permanente dos ambientes e
condições físicas de trabalho

Secretaria de
 Saúde Iniciado Dez/2018

100% das Uni-
dades avalia-

das
SIM 

Publicado  no  RELATÓRIO  DE  DESEMPENHO
DO PLS exercício  de  2016.

2

Aprimoramento do programa
multiprofissional de

acompanhamento das
unidades de trabalho de

magistrados e servidores 

Sec. de  Saúde e 
Sec. de Gestão 

de Pessoas
 (SGP)

Iniciado Dez/2017

Relatório de
aprimoramen-
to concluído

SIM 
Publicado  no  RELATÓRIO  DE  DESEMPENHO
DO PLS exercício  de  2017.

3

Manter equipe
multiprofissional para o
acompanhamento de

servidores com deficiência
em estágio probatório, nos
termos da Portaria PG nº

31/2015

Sec. de  Saúde, 
Acessibilidade e

SGP
Iniciado 2020

100% dos ca-
sos atendidos

por equipe
multiprofissio-

nal 

SIM 
Publicado  no  RELATÓRIO  DE  DESEMPENHO
DO PLS exercício  de  2016.

4

Realizar curso presencial e
de reciclagem em libras
(diversas turmas), nos

termos da Resolução CSJT nº
64/2010 e art. 73 da Lei nº

13.146/2015 

Acessibilidade 2016 2020

Capacitar 5%
do total de
servidores
efetivos

Em
 atendi-
mento

 Realizou-se curso de Libras - Língua Brasilei-
ra de Sinais:
1)  Turma  presencial  (Mod.  Avançado)  -  7
capacitados
2)  Turma  presencial  (Mod.  Básico)  -  15
capacitados
3) Turma EAD 01/2019 (Abril a Junhp ) - 37
capacitados

  4) Turma EAD 02/2019 (Set a Nov) - 16 capa-
citados.

Capacitados: 0,10% do total de 6.703 servi-
dores e terceirizados.
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5

Incluir o tema Acessibilidade
e Inclusão nos cursos

direcionados a gestores
(diretores e chefes)

magistrados e servidores,
conforme Recomendação nº

CNJ nº 27/2009)  

Acessibilidade 2016 2020

Fomentar a
conscientiza-

ção do público
interno para o
tema acessibi-
lidade e inclu-

são 

SIM 

1)Realização do Curso “Direitos fundamentais
e pessoas com deficiência" nos dias 18, 25 e
27/11 e 02 e 04/12/19
que teve como público-alvo os Magistrados e
servidores deste Regional;

2) Foram realizadas duas turmas no formato
EAD (18/02 a 19/03 e 07/10 a 08/11/2019), o
curso "Acessibilidade e Inclusão no Ambiente
Jurídico", visando qualificar a interação entre
magistrados, servidores e estagiários com e
sem  deficiência,  para  atender  da  melhor
forma possível o público com deficiência;

3)  Em  novembro  de  2019,  foi  realizada  a
palestra  "O  trabalho  da  pessoa  com
deficiência", ministrada pela Procuradora do
Trabalho Adriane Reis  de Araújo  durante  o
Seminário 1º Dia da Diversidade.

Reformulação do portal
deste Regional a fim de

garantir acessibilidade para
acesso à internet e intranet
e a sistemas judiciários e
administrativos, conforme

Recomendação CNJ nº
27/2009 

SETIC e
 Acessibilidade

2016 Dez/2018
Reformulação

do portal 
concluída

SIM Publicado  no  RELATÓRIO  DE  DESEMPENHO
DO PLS exercício  de  2016.

7

Divulgação periódica do
fornecimento dos

equipamentos de tecnologia
assistiva (ou ajudas técnicas)
a magistrados, servidores e
estagiários com deficiência,
visando garantir autonomia

e independência no
desenvolvimento de suas

atividades laborais

SECOM e 
Acessibilidade 2016 2020

Oferecer o re-
curso de tec-
nologia assis-
tiva para to-

dos magistra-
dos, servido-
res e estagiá-

rios após
comprovação
da necessida-

de

SIM 
Publicação  reiterada  do  vídeo  “Ações  de
Acessibilidade”:https://www.youtube.com/wa
tch?v=XwsSJ5HKG8o.

8

Realizar estudo de
viabilidade para extensão do

programa de ginástica
laboral a todas as Unidades

deste Regional

Secretaria de 
Saúde

2017 Dez/2018 Relatório 
concluído

SIM Publicado  no  RELATÓRIO  DE  DESEMPENHO
DO PLS exercício  de  2017.
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9
Manter campanhas anuais

de vacinação contra a gripe
Secretaria de 

Saúde Iniciado 2020
Realizar uma

campanha por
ano

      NÃO        
Não houve campanha de vacinação no ano de
2019. 

10
Manter campanha de doação

de sangue
Secretaria de 

Saúde
Iniciado 2020

Realizar uma
campanha por

ano
SIM 

A Campanha foi realizada em parceria com o
Hemocentro de São Paulo, nas unidades: Fó-
rum Trabalhista Ruy Barbosa e Edifício-Sede
em duas etapas, sendo uma a cada semes-
tre.

11
Realizar exames médicos

periódicos
Secretaria de 

Saúde
Iniciado 2020 Realizar uma

vez por ano
SIM 

Os  convites  para  a  realização  dos  exames
são encaminhados durante todo o ano. Para
realizar o agendamento do exame o servidor
deve acessar o link:
(https://aplicacoes1.trtsp.jus.br/citsaude/por-
tal/citsaude/marcacaoConsultaIntegrado.jsp).

12
Manter a campanha Outubro

Rosa

Secretaria de 
Gestão de 

Pessoas
Iniciado 2020

Realizar uma
campanha por

ano
SIM 

Foi realizada uma palestra sobre Prevenção
do Câncer de Mama no dia 07/10/2019.  

13
Manter a campanha

Novembro Azul

Secretaria de 
Gestão de 

Pessoas
Iniciado 2020

Realizar uma
campanha por

ano
SIM Foi realizada uma palestra sobre Prevenção

do Câncer de Próstata no dia 26/11/2019.

14
Manter o Programa de

Preparação para
Aposentadoria 

Secretaria de 
Gestão de 

Pessoas
Iniciado 2020

Realizar uma
vez a cada

biênio
SIM 

Foi realizado o “7º Programa de Preparação
para  a  Aposentadoria”  nos  dias  26,  27  e
28/11/19,  contemplando  palestras  globais
que envolveram o “pós” aposentadoria.

15

Realizar campanhas/ações de
qualidade de vida que

englobem datas
comemorativas e temas da

atualidade

Secretaria de 
Gestão de 

Pessoas e SECOM
Iniciado 2020

Realizar duas
campanhas

por ano
SIM 

Realizado em parceria com a Secretaria de
Saúde o “VI Encontro de Saúde e Qualidade
de Vida” nos dias  16 e 17/10/2019.
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Indicador 11 Índice de quantidade de ações de qualidade de vida

Descrição Mede a quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parce-
rias.
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Indicador 12 Índice de inclusão de servidores e magistrados com deficiência

Descrição Calcula a quantidade de ações de inclusão para servidores e magistrados com deficiência
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TEMA 9 - Combustível e Veículos  

(Indicadores Estratégicos Relacionados nº 13 e 14)

OBJETIVO - Orientar a instituição para mudanças no comportamento e cultura de consumo. 
META 1 - Reduzir o consumo total de combustíveis em 10% até dezembro de 2020, tomando como marco comparativo o ano de
2015. 
Meta 2 - Aumentar o consumo de combustível renovável para 10% até dezembro de 2020, em relação ao consumo total de com-
bustível.

AÇÃO
UNIDADE 

ENVOLVIDA
RESPONSÁVEL

DATA
INICIO

DATA
FIM META

META
 ATINGIDA? RESULTADOS

1
Dar preferência a

combustíveis de fontes
renováveis

Secretaria de 
Segurança 
Institucional

(SSI)

2016 2020

Redução
da emissão
de poluen-

tes

SIM 

Desde a metade do ano de 2017 iniciou-se uma
forte  campanha  para  incentivar  a  utilização  de
combustíveis  de  fontes  renováveis.  Tal  ação
permanece  até  hoje,  o  que  gerou  aumentos
significativos  da  utilização  desse  tipo  de
combustível. 

2

Realizar estudo para a
aquisição ou locação de
veículos eficientes sob o
aspecto socioambiental

SSI 2016 Dez/2018
Relatório
concluído SIM 

Publicado no RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLS
- exercício  de  2017.exercício  de  2017.

3

Realizar campanhas
permanentes  para

incentivar a prática do
transporte compartilhado

SECOM Iniciado 2020

Realizar
uma cam-
panha por

ano

SIM 

17/07 - Publicação a respeito do Clube da Carona
(Clube de Afinidades). Disponível em: https://intra-
net.trtsp.jus.br/noticias-em-destaque-destaques-
da-semana-por-dentro-do-trt/10068-clube-de-afini-
dades-explore-esse-universo-de-lazer-e-integra-
cao.

4
Otimizar a utilização dos

veículos da frota SSI Iniciado Dez/2017
Relatório
concluído SIM 

Publicado no RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLS
- exercício  de  2017.exercício  de  2017.
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Indicador  13 Índice de consumo de combustível total da frota oficial de veículos

Descrição Mede o percentual de litros de combustível total consumidos/por quantidade de km rodados
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Indicador nº 14 Índice de consumo de combustíveis de fontes renováveis da frota oficial de veículos

Descrição Mede o percentual de litros de etanol consumidos em relação ao total de combustível consumido
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TEMA 10 - Vigilância e Limpeza  

(Indicadores Estratégicos Relacionados nº 15 e 16)

OBJETIVO - Melhorar a eficiência na gestão dos contratos de limpeza e de vigilância. 
META 1 – Reduzir em 20% até dezembro de 2020 a quantidade de postos de vigilância armada e desarmada por prédio.
META 2 - Manter o índice de postos de limpeza por m2 em no máximo o valor do ano base até dezembro de 2020.

AÇÃO
UNIDADE

 ENVOLVIDA 
RESPONSÁVEL

DATA
INÍCIO

DATA
FIM META

META
 ATINGIDA? RESULTADOS

1

Estudo de viabilidade para
implantação de vigilância eletrônica

nos postos das Unidades deste
Regional

SSI 2016 Dez/2018
Relatório 
concluído SIM 

Publicado no RELATÓRIO
DE  DESEMPENHO  DO
PLS exercício  de  2017.exercício  de  2017.
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Indicador 15 Índice de postos de vigilância por prédio

Descrição Mede a quantidade de postos de vigilância armada e desarmada por prédio
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Indicador 16 Índice de postos de limpeza por m2

Descrição Mede a quantidade de postos de limpeza por área do Tribunal
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TEMA 11 -  Telefonia 

(Indicadores Estratégicos Relacionados nº 17 e 18)

OBJETIVO - Orientar a instituição para mudanças no comportamento e cultura de consumo. 
META  - Diminuir em 10% o gasto com contratos de telefonia fixa e móvel  até 2020, tomando como marco o ano de 2015.

AÇÃO
UNIDADE 

ENVOLVIDA 
RESPONSÁVEL

DATA
INÍCIO

DATA
FIM

META META
 ATINGIDA?

RESULTADOS

1
Estudo de implantação
de novas tecnologias

de telefonia.
SETIC 2016 Dez/2017

Relatório 
concluído

SIM 
Publicado no RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO
PLS exercício  de  2017.exercício  de  2017.

2

Estudar alternativas
de contratação de

pacotes econômicos
de serviços de

telefonia móveis 

SILAP 2016 Dez/2017
Relatório
 concluído SIM

No  contrato  novo,  em  vigência  desde
outubro/2019, o custo de ligação foi reduzido.
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Indicador 17 Índice de gasto médio do contrato de telefonia fixa

Descrição
Mede o gasto em contratos de telefonia em relação à quantidade de linhas de telefone fixo.  Despesa realizada 
com serviços de telefonia fixa, inclusive tecnologia VoIP
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Indicador 18 Índice de gasto médio do contrato de telefonia móvel

Descrição Mede o gasto em contratos de telefonia em relação à quantidade de linhas de telefone móvel  (celulares, 
dados e assinaturas)
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TEMA 12 - Layout, Reforma e Construções 

(Indicador Estratégico Relacionado nº 19)

OBJETIVO - Adequar as instalações e edificações existentes para torná-las sustentáveis. 
META - Adequar ao menos 80% dos Prédios aos critérios de sustentabilidade com faixa de nível de adequação entre 61% e 80% 
até o ano de 2020.

AÇÃO
UNIDADE

 ENVOLVIDA
 RESPONSÁVEL

DATA
INÍCIO

DATA
FIM

META
META 

ATINGIDA?
RESULTADOS

1

Realizar estudos para inserção
de critérios de sustentabilidade

no plano de priorização de
obras, em consonância à

Resolução nº 103/2012 do CSJT
e ao Ato GP nº 07/2011

   SILAP e  
SGS

2016 Dez/2018

Plano  de  prioriza-
ção  de obras  com
critérios de susten-
tabilidade

SIM 

Foi  realizada  a  inclusão  do  seguinte
item no Plano de Priorização de Obras
relativo  à  sustentabilidade  para  a
avaliação  dos  edifícios:  item  ‘m’  do
conjunto 1 (estrutura física do imóvel
ocupado).  O  preenchimento  desse
item é realizado a partir da análise dos
critérios de sustentabilidade utilizados
para o cálculo do Indicador 20 – Índice
de Prédios Adequados aos Critérios de
Sustentabilidade – do PLS.
Plano  de  Priorização  de  Obras
disponível em:
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/plan
ejamento_gestao/patrimonio/planobra
s.pdf.

2

Promover adequação do espaço
para armazenamento dos

resíduos sólidos nas Unidades
Administrativas e Judiciárias

   SILAP e  
SGS

2016 Dez/2019

Todas as Unidades 
providas de espaço
adequado para o 
armazenamento 
dos resíduos gera-
dos deste Regional

SIM 
Publicado no RELATÓRIO DE DESEMPE-
NHO DO PLS - exercício  de  2016exercício  de  2016

43



Indicador 19 Índice de prédios com faixa de nível de adequação aos critérios de sustentabilidade entre  61% e 80%

Descrição Percentual de prédios avaliados com faixa de nível de adequação aos critérios de sustentabilidade entre 61% e 
80%
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TEMA 13 - Capacitação de servidores em educação socioambiental 

(Indicadores Estratégicos Relacionados nº 20 e 21)
OBJETIVO - Capacitar continuamente magistrados, servidores, contratados e estagiários nos conceitos e práticas relacionadas à 
responsabilidade socioambiental. 
META 1 - Promover pelo menos um curso e um evento anual de responsabilidade socioambiental por ano até dezembro de 2020.
META 2 - Promover pelo menos cinco ações anuais de capacitação e sensibilização relacionadas à sustentabilidade até dezembro 
de 2020.

AÇÃO
UNIDADE 

ENVOLVIDA
 RESPONSÁVEL

DATA
INÍCIO

DATA
FIM

META
META 

ATINGIDA?
RESULTADOS

1

Oferecer permanentemente
cursos e eventos com a temática
socioambiental para magistrados,

servidores e estagiários 

Escola Judicial
(EJUD) e  CPGSA

Iniciado 2020
Realizar um cur-
so e um evento

anual
SIM 

1)  Realização  do  curso  EAD
“Introdução  a  Temas
Socioambientais”  com  carga
horária  de  30h.  No  ano  de  2019
foram 30 participantes. 

2) Evento do Dia Mundial do Meio
Ambiente  realizado  em  parceria
com a AGU/SP para pública interno
e externo. No ano de 2019 foram
89 participantes. 

2

Inserir o tema responsabilidade
socioambiental nos cursos de

formação de magistrados,
servidores e estagiários

EJUD e  SGP 2016 2020

Tornar perma-
nente a capaci-
tação do corpo

funcional 

SIM 

Está  previsto  nas  premissas  da
EJUD a  realização de eventos  em
parceria com as demais unidades
do  Tribunal.  E  o  tema  de
Responsabilidade Socioambiental é
sempre  inserido  nos  eventos  da
EJUD2,  conforme  observado  na
ação 1. Inclusive já foi inserido na
grade  de  Formação  Inicial  de
Magistrados de anos anteriores.

3

Promover a Política
Socioambiental Institucional entre

gestores e funcionários
terceirizados

EJUD e SGS Iniciado 2020

Tornar perma-
nente a capaci-
tação do corpo

funcional 

SIM 
No ano de 2019, foram realizadas
7  palestras  para  funcionários  ter-
ceirizados nas diversas Unidades.

45



4

Divulgar a Política Nacional de
Responsabilidade Socioambiental
da Justiça do Trabalho (PNRSJT)

junto ao corpo funcional e
usuários

SECOM e CPGSA Iniciado 2020

Tornar perma-
nente a capaci-
tação do corpo

funcional 

SIM 

Publicada a  notícia  "TRT-2  institui
Nova Política  de Responsabilidade
Socioambiental" conforme ATO GP
nº  26/2019.  Disponível  em:
https://ww2.trtsp.jus.br/noticias//no
ticias/noticia/news/trt-2-institui-
nova-politica-de-responsabilidade-
socioambiental/?
tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D=News&tx_news_pi1%5Bacti-
on
%5D=detail&cHash=4dd77b28a14
5492f925ca5ac1c1eac1e

5

Divulgar os resultados obtidos na
atuação institucional em eventos

institucionais e científicos 
CPGSA Iniciado 2020

Ações divulga-
das nos eventos

relacionados
SIM 

Lançamento  do  Projeto/Game
“TRT2 Sustentável - 2ª edição” em
junho/2019 na cerimônia de come-
moração do Dia Mundial  do Meio
Ambiente e divulgação dos resul-
tados  em:  https://intranet.trtsp.-
jus.br/noticias-em-destaque-desta-
ques-da-semana-por-dentro-do-
trt/10434-forum-de-caieiras-rece-
bera-o-selo-verde-pela-1-coloca-
cao-no-jogo-trt-sustentavel
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Indicador 20 Índice de cursos com a temática socioambiental

Descrição Mede a quantidade de cursos de responsabilidade socioambiental promovidos para magistrados, servidores e esta-
giários no período.

47



Indicador 21 Índice de ações de capacitação e sensibilização com a temática socioambiental

Descrição Mede a quantidade de ações de capacitação e sensibilização, relacionadas à sustentabilidade, organizadas
e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias.
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RESULTADOS DOS INDICADORESRESULTADOS DOS INDICADORES OPERACIONAIS OPERACIONAIS
(conforme o estabelecido no GLOSSÁRIO - Resolução CNJ nº 201/2015)
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