PLANO DE AÇÃO ASMIL - 2019
Tema Vigilância
Objetivo Uso racional dos recursos públicos
Nº

1

Iniciativas

Detalhamento

Responsável Onde será executada

Promover o
Analisar os contratos de vigilância a fim de
aperfeiçoamento
verificar a possibilidade de redução de custos,
contínuo da qualidade
sem reduzir o investimento em segurança.
do gasto público.
Estudar a viabilidade de implantação de
controle de acesso por meio de sistema de
catracas.
Aquisição de coletes balísticos para magistrados
em situação de risco e os agentes de escolta.

2

Aquisição de veículos blindados para escolta de
Melhoria na segurança
magistrados em situação de risco
das unidades
Prestação de serviço de manutenção preventiva
e corretiva para 16 (dezesseis) portais detectores
de metais.
Prestação de serviço de manutenção preventiva
e corretiva do sistema de CFTV, para 13
unidades na capital e no interior.

3

4

Plano de Prevenção e
Elaborar o Plano de Prevenção e Combate a
Combate a Incêndio e
Incêndio e Pânico (PLAPCIP)
Pânico
Curso de tiro e direção Estabelecer parceria com a ESMAT para
defensiva e evasiva.
magistrados e militares da ASMIL.

Meta

Prazo de Execução
Início
Final

Tribunal de Justiça

Revisar em 100% os contratos de
vigilância

Fevereiro

Dezembro

Tribunal de Justiça

Atender as unidades do TJ, Fórum
de Palmas/TO e Fórum de
Fevereiro
Araguaína/TO

Dezembro

Tribunal de Justiça

Aquisição de 25 unidades

Fevereiro

Dezembro

Tribunal de Justiça

Aquisição de 02 unidades

Fevereiro

Dezembro

Tribunal de Justiça

Atender em 100%

Fevereiro

Dezembro

Tribunal de Justiça

Atender em 100%

Fevereiro

Dezembro

Tribunal de Justiça

Atender inicialmente a sede do
Tribunal de Justiça e Comarca de
Palmas

Fevereiro

Dezembro

Tribunal de Justiça

Atender 30 magistrados

Fevereiro

Dezembro

ASMIL

PLANO DE AÇÃO CECOM - 2019
Tema
Objetivo
Nº

Educação socioambiental
Sensibilizar o corpo funcional quanto ao uso racional dos recursos econômico, ambiental e social, e contribuir para instituição e divulgação da política
socioambiental no ambiente interno e externo.
Ação

1

Divulgar os resultados
apresentados no Relatório de
Desempenho do PLSPJTO

2

Promover a sensibilização do
corpo funcional quanto ao uso
racional dos recursos
econômico, ambiental e social
disponíveis.

3
4

Desenvolvimento da ação
Apresentar os resultados por
meio dos canais de comunicação
disponíveis.
Elaborar campanhas que
envolvam os Temas tratados no
PLS-PJTO.
Divulgar os temas
socioambientais por meio dos
canais de comunicação
disponíveis.

Reduzir o total de impressões

Analisar os pedidos por demanda

Compras e contratação
sustentável

Analisar todos os contratos afim
de reduzir custos

Responsável

Meta

Onde será executada

Prazo de Execução
Início

Final

Fevereiro

Dezembro

Abril

Dezembro

CECOM
NUGES

1

Site do TJTO

CECOM
NUGES

1

TV Indoor

CECOM

16

TV Indoor, Site, Zap
Justiça, Redes Sociais

Fevereiro

Dezembro

CECOM

Fevereiro

Dezembro

TJTO

Fevereiro

Dezembro

CECOM

50%

CECOM

Todos os
contratos

Plano de ação Corregedoria - 2019 sem ajustes.xls

PLANO DE AÇÃO - PROJETO "USAR MENOS É PRESERVAR MAIS"
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - BIÊNIO 2019/2021
Gestão do consumo e gasto com água
Uso racional do recurso

Tema
Objetivo
Indicador

Ação

3

CA -Consumo com água (m ) GA Gasto com água (R$)

Tema
Objetivo
Indicador

Promover a redução,
racionalização e
conscientização do
consumo de água

Desenvolvimento da ação
Realizar palestras de sensibilização
e consumo consciente quanto ao
uso da água (1x ao ano)

ASPCGJUS

Revisão pela DINFRA das
instalações hidráulicas

ASPCGJUS

Ação

Desenvolvimento da ação
Realizar palestras de sensibilização
e conscientização aos servidores e
tercerizados em desligar o ar
condicionado, as lâmpadas, os
computadores e os nobreak no final
de cada turno de expediente (1x ao
ano)
Revisão pela DINFRA das
instalações elétricas
Incentivar o uso das escadas

Indicadores

Reduzir o consumo de água em relação ao
consumo de 2018 (obs. 2018=1393m² e R$
25.597,45)

Responsável

Meta

ASPCGJUS

ASPCGJUS

Reduzir o consumo de elétrica em relação
ao consumo de 2018 (obs.
2018=168.210kw/h e R$ 112.958,31)

ASPCGJUS

Ação

Desenvolvimento da ação

Promover a redução e
a racionalização do
consumo de copos
descartáveis

Realizar palestra de sensibilização e
consumo consciente do uso de
copos descatáveis (1x ao ano)

Responsável

Meta

ASPCGJUS / ALMOXARIFADO
CGJUS

ASPCGJUS

Reduzir o consumo de copos descartáveis
em relação ao ano de 2018 (obs. Estimativa
de 2018=820pct de 100 copos ou 82.080
copos utilizados)

Limitar o uso de copos descartáveis ASPCGJUS / ALMOXARIFADO
somente ao público externo
CGJUS
Tema
Objetivo
Indicadores

Onde será executada

Prazo de Execução
Início
Final

CGJUS (público:
servidores e tercerizados
da CGJUS)

2019

2019

CGJUS

2019

2019

Onde será executada

Prazo de Execução
Início
Final

CGJUS (público:
servidores e tercerizados
da CGJUS)

2019

2019

CGJUS

2019

2019

CGJUS (público:
servidores e tercerizados
da CGJUS)

2019

2019

Copos descartáveis
Uso racional do recurso e redução da geração de resíduo

Monitorar o destino e a quantidade
de copos descartáveis utilizados na
CGJUS (a.m.)
CCT – Consumo de copos
descartáveis total (pct) (água e
café/centos)

Meta

Gestão da Energia Elétrica
Uso racional do recurso

Promover a redução e
CE - Consumo de energia (kwh) GE a racionalização do
gasto com energia (R$)
consumo de energia

Tema
Objetivo

Responsável

Onde será executada

Prazo de Execução
Início
Final

ALMOXARIFADO CGJUS

2019

2019

CGJUS (público:
servidores e tercerizados
da CGJUS)

2019

2019

ALMOXARIFADO CGJUS

2019

2019

Papel
Uso racional do recurso e redução da geração de resíduo
Ação

Desenvolvimento da ação

Responsável

Meta

ASSESSORIA DE PROJETOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Onde será executada

Prazo de Execução
Início
Final

1

Monitorar o destino e a quantidade
ASPCGJUS / ALMOXARIFADO
de papéis utilizados na CGJUS
CGJUS
(a.m.)
Incentivar (adesivo com orientações)
a impressão de folhas de papel de
ASPCGJUS
forma consciente (frente e verso,
rascunhos)

Plano de ação Corregedoria - 2019 sem ajustes.xls

CPT - Consumo de papel total
(resmas)

Tema
Objetivo
Indicador

QRS - Quantidade de resíduo sólido
(kg/dia)

QTM - Quantidade total de
medicamentos (kg/mês)

QTP - Quantidade total de pilhas
(kg/mês)

Tema
Objetivo
Indicadores

Promover a redução e
a racionalização do
consumo de papéis

Produzir o Relatório Anual de
Gestão da CGJUS com uso de
outros mecanismos sustentáveis que
proporcionam o mesmo resultado
(Relatório simplificado com
detalhamento via acesso QR Codes,
pen card)

ASPCGJUS (aquisição via
processo na DIADM)

Realizar palestra de sensibilização e
consumo consciente do uso de papel
para impressão (1x ao ano)

ASPCGJUS

CGJUS

2019

2019

CGJUS (público:
servidores CGJUS)

2019

2019

CGJUS

2019

2019

CGJUS

2019

2019

Reduzir o consumo de papel em relação ao
consumo de 2018 (obs. 2018=202 resmas)

Gerenciamento de resíduos sólidos
Separar resíduos sólidos
Ação

Desenvolvimento da ação

Realizar palestras de sensibilização
e orientação quanto ao uso racional
e destinação dos resíduos (1x ao
Promover a separação ano)
dos resíduos sólidos de Participar de palestras, seminários,
forma que possam ser fóruns relacionados a
reutilizados
sustentabilidade e gerenciamento de
resíduos sólidos
Acompanhar a coleta seletiva e a
destinação dos resíduos (a.d.)
Realizar palestras de sensibilização
e orientação quanto ao descarte de
Promover o destino
medicamentos (1x ao ano)
correto do descarte de
medicamento
Monitorar o destino e a quantidade
de medicamentos descartados na
CGJUS (a.m.)
Realizar palestras de sensibilização
e orientação quanto ao descarte de
Promover o destino
pilhas (1x ao ano)
correto do descarte das
pilhas
Monitorar o destino e a quantidade
de pilhas descartadas na CGJUS
(a.m.)

Responsável

Meta

Onde será executada

Prazo de Execução
Início
Final

ASPCGJUS

CGJUS

2019

2019

ASPCGJUS

ESMAT (poderá ser
ofertado em outro local.
Público: servidores da
CGJUS)

2019

2019

ASPCGJUS

CGJUS

2019

2019

CGJUS

2019

2019

ASPCGJUS

CGJUS

2019

2019

ASPCGJUS

CGJUS

2019

2019

ASPCGJUS

CGJUS

2019

2019

ASPCGJUS

Separar os diversos resíduos sólidos
produzidos na CGJUS, via coleta seletiva

Telefonia
Uso racional do serviço de telefonia
Ação

Desenvolvimento da ação

Responsável

Meta

Onde será executada
CGJUS

TLF - Total de linhas telefônicas fixas
Reduzir a quantidade de linhas fixas
e limitar modalidades de ligações
(anual/quantidade de linhas fixas)
Promover o uso de
outros mecanismos de
comunicação com as
mesmas
funcionalidades e
menores
custos (VoIP, e-mails,
aplicativos gratuitos de

Prazo de Execução
Início
Final
2019
2019

ASPCGJUS

Reduzir o consumo do serviço de telefonia
em relação
a 2018 GERAL DA JUSTIÇA
ASSESSORIA DE PROJETOS
DA CORREGEDORIA

2

Plano
açãode
Corregedoria
- 2019 semfixas
ajustes.xls
TLF -de
Total
linhas telefônicas
(anual/quantidade de linhas fixas)
Promover o uso de
outros mecanismos de
comunicação com as
mesmas
funcionalidades e
menores
custos (VoIP, e-mails,
GTF – Gasto com telefonia fixa
aplicativos gratuitos de
(anual/valor da fatura em R$)
comunicação, spark)

Tema
Objetivo
Indicadores

Reduzir a quantidade de linhas fixas
e limitar modalidades de ligações

AS - Quantidade de ações solidárias

CGJUS

2019

2019

CGJUS

2019

2019

Reduzir o consumo do serviço de telefonia
em relação a 2018
Realizar palestra de sensibilização e
uso consciente da telefonia fixa (1x
ao ano)

ASPCGJUS

Qualidade de Vida
Participação da força de trabalho em ações solidária e de Qualidade de Vida
Ação

Desenvolvimento da ação
Solicitar a DINFRA a adquisição e
instalação do suporte para bicicleta
na CGJUS

AQV – Quantidade de ações de
qualidade de vida

ASPCGJUS

Promover ações de
qualidade de vida

Promover ações
solidárias

Responsável

Meta

ASPCGJUS
Adquirir e instalação suporte de bicicleta e
realizar campanha de sensibilização ao uso
de bicicleta

Onde será executada

Prazo de Execução
Início
Final

CGJUS

2019

2019

CGJUS

2019

2019

Sensibilizar os servidores da CGJUS
ao uso de outros meios de
transportes menos poluentes e
sustentáveis (transporte
compartilhado, bicicleta)

ASPCGJUS

Solicitar a DINFRA a elaboração de
projeto para adquisição e instalação
na CGJUS de "sala de Repouso e
refeitório" com vistas a melhorar a
qualidade de vida dos servidores

ASPCGJUS

Instalar Sala de repouso e refeitório na
CGJUS

CGJUS

2019

2019

Realizar levantamento na CGJUS de
ações a promoção de saúde através
de pesquisa com servidores

ASPCGJUS

Levantar necessidades de ações de
qualidade de vida entre os servidores

CGJUS

2019

2019

Realizar campanha de sensibilização
e de estímulo à doações

ASPCGJUS

Promover até 02 ações solidárias na CGJUS

CGJUS

2019

2019

ASSESSORIA DE PROJETOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
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PLANO DE AÇÃO - 2019
Tema Gestão de Resíduos
Objetivo Reduzir a geração de resíduos e promover o descarte ambientalmente adequado.
Nº

Ação

Desenvolvimento da ação

Responsável

Meta

Onde será executada

1

Programa de coleta seletiva solidária

Instituir o programa de coleta seletiva

DIADM
NUGES

Implantar em todas
unidades da Capital

2

Campanha sobre a coleta seletiva solidária

Elaborar e divulgar as ações do
programa de coleta seletiva solicária

CECOM
DIADM

Destinar a todas as
unidades onde o programa Todas as unidades da capital
for instituído

3

Realizar palestra sobre residuos sólidos

Elaborar conteúdo

4

Divulgar o programa

Visitação às salas para esclarecimento
sobre o programa

DIADM
NUGES
DIADM
NUGES

5

Monitorar o descarte

Monitorar o descarte pelo sistema
eletrônico e visita in loco

DIADM
NUGES

6
7
8

Todos os terceirizados

as

Todas as unidades da capital

Todas as unidades da capital

Todas as unidades onde for
Todas as unidades onde for instituido
instituido
Todas as unidades onde for
Todas as unidades onde for instituido
instituido

Estabelecer convênio com as cooperativas e Revalidar o termo de cooperação com
Tribunal de Justiça
NUGES
01 convênio
associações de catadores
cooperativa
Proceder com descarte ambientalmente
Destinar toda a quantidade
Tribunal de Justiça
Descartar lâmpadas
DIADM/DSG
correto de lâmpadas
disponível
NUGES
Curso de capacitação sobre coleta seletiva
ESMAT
Oferecer por meio da ESMAT
ESMAT
01 curso
solidária e residuos sólidos
DIADM/DSG
Elaborar, lançar e divulgar manual de
resíduos e coleta seletiva

NUGES
CECOM
01 cartilha
DIADM/DSG

Tribunal de Justiça

9

Manual de resíduos sólidos

10

Orientar as unidades a devolverem ao
Atender todas as unidades
Todas as unidades aonde dispõe de
Promover
o
descarte
ambientalmente
almoxarifado os insumos de impressao a Almoxarifado aonde dispõe de impressão
impressão própria.
adequado de suprimentos de impressão
ser descartados.
própria.

Realização da ginástica laboral 2x por semana
no Tribunal, Anexos, Corregedoria, ESMAT e
Fórum de Palmas.

Ação contínua

Em andamento
Em andamento

2. Dar continuidade a Ginástica Laboral presencial nas comarcas de Porto nacional,
Paraiso, Araguína e Gurupi, contratando empresa especializada.

2019

1.Realização da ginástica laboral 2x por semana no Tribunal, Anexos, Corregedoria,
ESMAT e Fórum de Palmas.

Ação contínua

2019

DIGEP ESMAT

Atender um número maior de servidores com
a expansão do projeto para outras comarcas.
Realizar pesquisa de qualidade e satisfação do
projeto.
Expansão do
Projeto para uma Comarca de cada grupo das
8 regionais nos moldes do projeto em Palmas.

Realizar uma edição.

1.Realizar ações preventivas, mediante calendário pré-definido com a equipe de saúde,
abordando
diversos
temas,
dentre
eles:
Campanha para doação de sangue e medula ossea (realizada na semana de saúde);
Realizar uma edição.
Campanha de vacinação H1N1; Prevenção às docenças do coração; Setembro Amarelo
(prevenção ao suicídio); Outubro Rosa (ações de prevenção ao cancer de mama); Novembro
Azul (ações de prevenção ao cancer de próstata); Dia nacional do diabetes e colesterol.

Em andamento

1. Promover Semana com oficinais culturais (culinária, pintura, cabelo e maquiagem etc);
2. Palestra motivacional com tema relevante;
3. Realizar missa em comemoração ao dia do servidor;
4. Standes de artesanatos, artes plásticas, etc;
5. Promover ações/campanhas de solidariedade por meio de doação de roupas, brinquedos,
alimentos, para disponibilização a entidades sociais.

2019

Disponibilizar a pesquisa para 100% dos
servidores do PJTO.

2019

1. Reformular questionário da pesquisa anterior;
2. Disponibilizar questionário na forma eletrônica;
3. Divulgar os resultados da pesquisa;
4. Criar Grupo de trabalho para Análise das respostas;
5. Apresentar os resultados da pesquisa;
6. Realizar reunião para analisar e discutir as respostas apresentadas às questões propostas;
7. Desenvolver propostas para atender as respostas obtidas;
8. Comunicar aos servidores sobre as ações adotadas em virtude da pesquisa de clima
organizacional.

Em andamento

Calendário de Sáude
Preventiva

Todas as unidades
do Poder Judiciário
na Comarca de
Palmas

1. Dar continuidade ao Programa Judiciário na Medida nas comarcas e propor expansão
para outras comarcas;
2. Ministrar aulas de atividades físicas durante o programa, devendo envolver diversas
modalidades como caminhadas, corridas, dança aeróbica, treinamento funcional, cross-fit,
alongamentos, entre outros;
3. O quantitativo de participantes e de turmas será definido pelo Tribunal de Justiça do
Tocantins em conformidade com a necessidade e a demanda de cada local;
4. Expansão do Projeto para uma Comarca de cada grupo das 8 regionais nos moldes do
projeto em Palmas, aumentando assim o número de Comarcas na participação no programa;
5. Continuar com o programa em Palmas, Araguaína, levando saúde e qualidade de vida aos
servidores e dependentes diretos destas Comarcas;
6. Realizar pesquisa de qualidade e satisfação do projeto.

STATUS

Fim

Em andamento

Todas as unidades
do Poder Judiciário

Início

Ação contínua

Semana do Servidor

Prazo de
Execução

Ação contínua

5

Pesquisa de Clima
Todas as unidades
Organizacional direcionada
do Poder Judiciário
ao público interno

Meta

2019

4

Projeto Ergonomia e
Ginástica Laboral

Todas as unidades
do Poder Judiciário
na Comarca de
Palmas

Detalhamento da Execução

2019

3

Judiciário na Medida

Tribunal de Justiça
e Comarcas de
Palmas, Araguaína
e Gurupi.

Unidade

DIGEP

2

Onde será
executada

DIGEP

1

Iniciativas

DIGEP CECOM

Nº

DIGEP

Eixo Temático
Objetivo
Indicador

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PLANO DE AÇÃO - 2019
QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO - GESTÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE
Promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho, por meio do desenvolvimento de ações, programas e projetos que gerem bem estar físico, mental e social.
Participação dos servidores e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho.

Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em
andamento

Em andamento

2020
Ação contínua
2020
Ação
contínua

Ação contínua

2019
2019
2019

DIGEP

Em andamento

Todas as unidades
do Poder Judiciário

1 . A coleta será feita uma vez por semana, em dias úteis, no horário compreendido entre 13
e 18h;
2 . Os resíduos serão armazenados em bombonas de 200 litros, disponibilizadas pela
empresa contratada através de regime de comodato, identificados com símbolo de lixo
hospitalar e acondicionados conforme o grupo de cada resíduo (infectante, escarificantes,
Destinar adequadamente 100% dos resíduos
substâncias químicas, comum... );
de saúde gerados no ambiente de trabalho.
3. Após a coleta, os resíduos são transportados em carros de coleta de forma separada de
acordo com o tipo de resíduo;
4. O descarte será feito no aterro sanitário licenciado por órgão ambiental.
Ofertar duas turmas do Mat Pilates
1. Realização de aulas de mat pilates;
2.prevenção de distúrbios osteomusculares;
Estruturar uma sala para aplicação do projeto
3. Desenvolver grupos musculares alongando e fortalecendo para melhoria da flexibilidade;
no Fórum de Palmas
4. atividades de promovam a diminuição de dores .
Consolidar os dados coletados por meio do Censo de modo a traçar o perfil dos servidores
do Poder Judiciário.
A Consolidar os dados do Censo 2018 e elaborar
partir das informações consolidadas, elaborar um plano de ação com o objetivo de melhorar Plano de ação a ser executado em 2019.
a qualidade de vida do corpo funcional.

Em andamento Em andamento

13 Censo de saúde

CESAU

1. Realizar a 4ª edição da Corrida da Justiça , com o objetivo de promover qualidade de vida
por meio do incentivo de práticas esportivas;
2.
Realizar uma edição.
Realizar campanha de incentivo à participação.

Ação contínua

12 Mat Pilates

CESAU

Atingir 100% do mapeamento das
competências até 2020.

Ação contínua

Gerenciamento dos
resíduos de saúde

Dar continuidades às capacitações nas
competencias estratégicas.

Ação pontual

11

Servidores de todas
as unidades do
PJTO

DIGEP
ESMAT

1. Capacitar novas turmas sobre as competências estratégica necessárias para o
desenvolvimento do Poder Judiciário (Capacidade de análise, Capacidade de trabalhar sob
pressão, Técnicas de negociação, Gestão da mudança, Capacidade de articulação, Leitura de
cenários, Gestão de pessoas e Sistema Eproc);
2. Fazer a revisão das competências;
3. Realizar um novo ciclo de avaliação;
4.
Inserir a sustentabilidade como competência comportamental e técnica;
5.
Realizar o mapeamento das competências dos Magistrados e Assessores Jurídicos, para que
possamos atingir a totalidade da meta do planejamento estratégico.

2019

10 Corrida da Justiça

Todas as unidades
do Poder Judiciário

Reduzir os índices de absenteísmo.

2019

9

Projeto Gestão de Pessoas
por Competências

1.Será feito cruzamento de dados através de relatórios extraídos do sistema de frequência e
da Junta médica;
2 . Após conclusão dos dados, serão definidas ações para redução dos índices de
absenteísmo no ambiente de trabalho.

2019

Todas as unidades
do Poder Judiciário

2019

Controle de Absenteísmo

Realizar uma edição.

2019

8

DIGEP ESMAT

Todas as unidades
do Poder judiciário

DIGEP

Semana da Saúde

DIGEP

7

Informatizar 100% dos processos de trabalho
de Gestão de Pessoas por meio do sistema
eGesp.

1. Promover oficinas com palestras, standes voltados a prevenção da saúde;
2. Disponibilizar atendimentos de saúde aos servidores e magistrados (como agir no caso
diante de uma parada cardiaca, terapias manuais e massagem relaxante,craniocunputura,
auriculoterapia);
3. Standes de produtos naturais, testes de glicemia, verificação de pressão arterial, pressão
ocular) etc;
4. Promover ações/campanhas solidárias por meio de doação de sangue, medúla; roupas,
brinquedos, utensílios domésticos para serem disponibilizados a entidades sociais.

DIGEP

Todas as unidades
do Poder judiciário
na Comarca de
Palmas

DIGEP
CESAU

Informatização do serviço
de pessoal e processos
administrativos

CESAU

6

Implantar os módulos:
1 - Frequência;
2. Área da Saúde;
3. GGEM;
4. Nomeação de cargos em comissão;
5. Cessão de servisor;
6. Lotação;
7. Devolução de servidor cedido;
8. Contratação de Estagio Voluntário.

Abolir o uso de copos descartáveis na DIGEP.

Em andamento Em andamento Em andamento

Ação pontual

Realizar campanha interna de conscientização.

Ação pontual

Ação pontual

Conscientizar os servidores e magistrados
sobre a importância da prevenção.

2019

DIGEP

Ralizar as campanhas: outubro rosa, novembro azul e setembro amarelo com ações de
concientização e prevenção.

2019

16 Ação de Sustentabilidade

Incluir nas ações do Projeto Justiça Cidadã, a
prestação de servços da DIGEP, voltados à
Saude, bem como orientações sobre as regras
de aposentadoria

2019

Todas as unidades
do Poder Judiciário

CESAU

15 Campanhas de prevenção

Levar os serviços de saúde (Centro de saúde itinerante) e de orientações sobre as regras de
aposentadoria para os servidores das 42 Comarcas, através do Projeto Justiça Cidadã que
tem como objetivo colher sugestões e reinvindicações que possam contribuir para o
aprimoramento e funcionamento da Justiça.

CESAU

Todas as unidades
do Poder Judiciário

DIGEP

Inclusão do serviços de
14 saúde e de orientações no
Projeto Justiça Cidadã

Tema
Objetivo
Nº

1

PLANO DE AÇÃO DIRETORIA JUDICIÁRIA - 2019
Gestão de processos
Uso racional de recursos ambeintais e econômicos.
Ação

Gestão documental

Desenvolvimento da ação

1 - Elaborar projeto de gestão documental;
2 - Constituir comissão gestora do projeto;
3 - Elaborar Termo de Referência para
contratação de empresa especializada em
digitalização.

Responsável

Meta

Onde será
executada

DIJUD
NUGES
COGES

01 projeto

Tribunal de
Justiça

Prazo de
Início
Final

Fev.

Dez.

PLANO DE AÇÃO 2019
Tema
Objetivo

REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
Redução do gasto e consumo de água e de energia.
Melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho.
Gerenciamento adequado de resíduos de construção.
Adotar a prática de compras e licitações sustentáveis.
Prazo de Execução

Nº

Iniciativas

Detalhamento das ações

Responsável

Meta

Onde será
executada
Início

1

2

Compras e Contratações Sustentáveis

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil

Exigir no projeto básico a utilização de bens e
produtos recicláveis, reutilizáveis e
biodegradáveis na realização da obra ou reforma;
Fomentar o desenvolvimento sustentável,
procedendo com a contratação de mão de obra
local. Inserir a exigência nos projetos básicos e
executivos;
DINFR (Mário,
Inclusão nos editais e contratos cláusulas que
Kneipp, Luciano,
exijam da empresa contratada a comprovação da Aline e Juarez)
origem da madeira na obra;
Adquirir móveis que atendam aos conceitos de
ergonomia.
Adquirir e instalar ares-condicionados inverteres.

Todas as Unidades

jan/19 dez/19

Implementar em todas as
unidades onde é disponibilizado
a estrutura física para o descarte Tribunal de Justiça
adequado até 2020

jan/19 dez/20

Implementar em todas as
unidades até 2020

Todas as Unidades

jan/19 dez/20

DINFR
(Luciano, Aline.
Miguel e Mário)

Atender 50% da demanda
surgida em 2019

Todas as Unidades
demandantes

jan/19 dez/19

DINFR e NUGES

01 Projeto

01 Unidade

ago/19 dez/19

DINFR

100% das obras de reforma e
adequação

Todas as unidades

DINFR

100% dos novos prédios.

Exigir da empresa executora o descarte
ambientalmente correto dos residuos gerados pela
DINFR (Luciano)
construção e reformas;

Instalar sensores de presença e de luminosidade;
DINFR
Susbstituir lâmpadas fluorescentes por LED.
(Luciano, Aline.
Instalar placa solar individual em cada poste para
Miguel e Mário)
iluminação externa;
Individualização de interruptores por ambiente.

Preparar projeto para chamada pública energisa
2019.

3

Eficiência Energética

Instalação de telhas termoacústica

Instalação de miniusina de geração de energia
solar

Inserir em 100% dos contratos
firmados em 2019.
Instalar ares-condicionados
inverteres em 03 Unidades.

Fim

DINFR
Finalizar a contratação da empresa especializada
(Luciano, Aline.
para realizar manutenção nos ares condicionados.
Miguel e Mário)
Proceder com a manutenção corretiva e preventiva DINFR
(Luciano, Aline.
em aparelhos energeticos.
Miguel e Mário)
Adquirir equipamentos com maior eficiência
DINFR
energética.
(Luciano, Aline.
Miguel e Mário)
Instalar bicicletário

4

Acessibilidade

Construção e reforma sustentável

jan/19 dez/19

Adquirir 100% de novos
aparelhos, em 2019

Todas as unidades

jan/19 dez/19

100% dos novos prédios.

Todas as novas
Unidades.

jan/19 dez/19

Todas as Unidades

jan/19 dez/19

Inserir nos projetos de construção e reformas os
itens de acessibilidade motora, tátil e visual.

DINFR
(Luciano, Aline.
Miguel e Mário)

Todas as unidades

jan/19 dez/19

Instalar em 02 novas obras de
construção
Em todas as manutenções
prediais

Todas as novas
Unidades.

jan/19 dez/19

Todas as unidades

jan/19 dez/19

DINFR

01 projeto

01 Unidade nova

jan/19 dez/19

DINFR
(Luciano, Aline.
Miguel e Mário)

100% das novas Unidades

Implantar nas
unidades onde for
viável.

jan/19 dez/19

Aquisição de torneiras automática e com
DINFR
fechamento de 1/4 de volta visando a substituição (Luciano, Aline,
de torneiras antigas.
Miguel e Mário)

Instalar em 100% das unidades
em construção e em reforma, em Todas as unidades
2019.

jan/19 dez/19

Adotar, caixa de descarga com duplo
acionamento.

DINFR
(Luciano, Aline,
Miguel e Mário)

Instalar em 100% das unidades
em construção e em reforma em Todas as unidades
2019

jan/19 dez/19

DINFR
(Luciano, Aline,
Miguel e Mário)

Inserir os critérios em 100% dos
Tribunal de Justiça
novos projetos;

Inserir no projeto básico a construção de estação
de tratamento de esgoto
Construir reservatórios para aproveitamento da
água de chuva.

Inserir critérios de construção sustentável nas
novas construções e reformas, de acordo com
pesquisa realizada na fase do pré-projeto;
Elaborar projetos prevendo as certificações
ambiental.
6

Atender 100% das unidades, em
Todas as unidades
2019

DIFRA/DIGER/PRE 100% das novas Unidades
S
construídas

Reduzir a vazão das torneiras

Uso racional da água

jan/19 dez/19

Contratar empresa em 2019

Criação de Comissão de acessibilidade
(Resolução CNJ 230)

Aproveitamento da água dos ares-condicionados

5

DINFR

Fórum de Palmas,
Araguaína, Porto
Nacional, Guaraí e
Anexo I

DINFR
DINFR

Inserir em 100% dos contratos
firmados, em 2019

jan/19

dez/20

PLANO DE AÇÃO DTINF – 2019

Divisão de Manutenção e Suporte ao Usuário (DMSU)
PLANO DE AÇÃO
Eixo
Temático

Gestão de impressão e equipamentos instalados

Objetivo

- Utilizar racionalmente recursos naturais e bens disponíveis
- Promover a educação socioambiental

ID

1

Iniciativas

Campanha de
conscientização

2

Promover coleta
seletiva e
logística reversa

3

Compras e
contratações

Detalhamento da Implementação e
Execução
1. Sensibilizar os usuários quanto ao
desperdício de papel
2. Informar os usuários quanto à destinação
correta dos equipamentos e suprimentos
eletroeletrônicos

Responsável
DTINF,
NUGES,
CECOM,
DIGER

1. Destinar adequadamente suprimentos de DTINF,
informática
NUGES,
2. Redigir os projetos básicos relativos à ESMAT
aquisição de suprimentos de informática, no
sentido de tornar efetiva a prática da
logística reversa por parte dos fornecedores
1. Revisar e aprimorar os procedimentos de DTINF, NUGES
contratações, com vistas nas especificações

Meta

Onde será
executada

- Reduzir a quantidade de Todas
as
impressão em 5%
unidades que
possuem
serviço
de
outsourcing
de impressão
- Destinar corretamente Todas
as
100% dos resíduos gerados, unidades
quando houver
- Capacitar 100% dos
servidores
responsáveis
pela a elaboração de
termos de referência
- Inserir critérios de Todas
as
sustentabilidade, quando unidades

Prazo de
Execução
Início

Fim

Jan.
2019

Dez.
2019

Jan.
2019

Dez.
2019

Jan.
2019

Dez.
2019

sustentáveis

das aquisições de bens, serviços de TIC
pautados por critérios de sustentabilidade
ambiental
2. Incluir nos termos de referência, quando
cabível, a exigência de laudos dos
equipamentos conforme normas legais de
sustentabilidade

couber, em 100%
contratos novos

dos

Serviço de Telecomunicação

PLANO DE AÇÃO
Eixo
Temático

Gestão de gastos com serviços de telefonia e transmissão de dados

Objetivo

- Diminuir a geração de resíduos
- Promover a sustentabilidade na contratação de serviços
- Fomentar o uso racional dos recursos naturais e bens públicos

ID

1

2

Iniciativas
Campanha de
conscientização

Contratações
sustentáveis

Detalhamento da Execução

Responsável

1. Elaborar campanha de sensibilização e DTINF, NUGES,
capacitação para uso dos meios de CECOM, DIGER
comunicação eletrônicos e uso racional dos
recursos
1. Inserir critérios sustentáveis nas DTINF
contratações de serviços

Meta

Onde será
executada

Prazo de execução
Início

- Reduzir em 3% o valor das Todas
as
faturas de telefonia
unidades
Jan.
2019
Inserir
100%
dos Todas
as
contratos
critérios
de unidades
Jan.
sustentabilidade, no que
2019
couber

Fim
Dez. 2019

Dez. 2019

3

Controle e
monitoramento
de uso dos
serviços de
telefonia

1. Identificar e controlar os números que DTINF, DIGER
estão com valores em excesso nas faturas
mensais
2. Incentivar outros meios de comunicação
a fim de reduzir o consumo
3. Observar se a Instrução Normativa do
PJTO nº 3, de 14 de maio de 2013, está
sendo atendida
4. Baixar normativa quanto ao uso de
telefonia fixa

Todas
as
unidades

- Atingir 100% das unidades

Jan.
2019

Dez. 2019

