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APRESENTAÇÃO 
 

O Relatório de Desempenho Anual do Plano de Logística Sustentável (PLS) da Seção Judiciária de Sergipe 
traz, em cumprimento à Resolução CNJ 201/2015, os resultados obtidos a partir de ações definidas no PLS e sua relação 
com as metas e indicadores constantes no plano.  

Resultado do trabalho da Comissão Socioambiental, o PLS indica, a partir de seis eixos (racionalização e 
consumo consciente de materiais e insumos; contratações sustentáveis; gestão de resíduos; deslocamento de pessoas, 
bens e materiais; qualidade de vida no trabalho e sensibilização / capacitação socioambiental), temas que apresentam 
metas e indicadores de eficiência com o objetivo primeiro de trazer a Sustentabilidade como ferramenta de gestão 
estratégica e, a partir daí, estabelecer novos padrões de produção e consumo capazes de reduzir custos e melhorar 
processos. 

Fruto desse monitoramento, o presente relatório tem como objetivo central apresentar o desempenho da SJSE, 
em 2019, a partir dos resultados aferidos em comparação com a meta estabelecida no PLS.  Alguns indicadores 
apresentados são de apuração anual e outros de apuração mensal (para esses, é dado o resultado consolidado do ano 
de 2019). Os dados são enviados pelas unidades técnicas à Seção de Planejamento e Integração Regional responsável 
por tabelá-los e compilá-los em planilhas eletrônicas, além de acompanhar o desempenho mensalmente com a geração 
de gráficos a partir da ferramenta Business Intelligence (BI).    

Os temas são demonstrados a partir dos eixos temáticos e analisados por meio da relação meta-indicador, 
sendo o desempenho ilustrado por meio de gráficos que trazem um comparativo do ano referência com o exercício de 
2019. Para facilitar o entendimento, cada tema traz um quadro inicial apresentando a meta proposta no PLS, os 
indicadores avaliados, a periodicidade de apuração destes e a fonte responsável por informar os dados em análise.  

No total, foram avaliados 53 indicadores a partir de 15 temas. 
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VISÃO GERAL DAS METAS  

 
PAPEL Redução de 15% no consumo de papel até 2020 

COPO PLÁSTICO 
Redução de 20% da quantidade consumida de sacos/centos de copos descartáveis 
plásticos de 100ml e 200ml até 12/2020 

ÁGUA ENVASADA Garrafões de 20L: Reduzir em 1% em relação ao ano anterior 

IMPRESSÕES 
Levantar a quantidade de impressões no decorrer do ano de 2020 e reduzir o gasto 
com tonner até 2020, mantendo-se no mesmo período, o quantitativo de 
equipamentos instalados 

ENERGIA Diminuir, até 2020, o consumo de energia em 2% em relação ao ano de 2018 

ÁGUA 
Manter o consumo de água até 2020, no mesmo patamar de metros cúbicos do ano 
base de 2018 

VIGILÂNCIA 
Manter o gasto relacionado com o serviço de vigilância até 2020, considerando o ano 
base de 2018, excluindo as repactuações anuais 

LIMPEZA 
Manter o gasto relativo entre 75 e 85 reais por área construída e reduzir em 15% o 
gasto com aquisição de material de limpeza até 2020, considerando como base o ano 
de 2018 

TELEFONIA 
Reduzir, até 2020, o custo total com telefonia em 1%, considerando o ano base de 
2018 

OBRAS/LAYOUT Acrescentar critérios de sustentabilidade em 100% das novas obras e reformas 

GESTÃO DE RESÍDUOS 
Quantificar em 2020 a quantidade, por quilogramas, de resíduos produzidos e de 
resíduos destinados ao descarte ecologicamente correto 

COMBUSTÍVEL 
Manter o consumo de combustível em litros até 2020, considerando como base o ano 
de 2018 

VEÍCULOS 
Reduzir o quantitativo de veículos em 2 (duas) unidades até 2020, minorando os 
gastos com manutenção 

QUALIDADE DE VIDA 
Alcançar, pelo menos, 50% de participação dos colaboradores e gestores nas 
atividades do PQVT, até 2020. 

CAPACITAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO 

Aumentar para 20% o índice de ações de capacitação e sensibilização dos servidores 
até 2020 
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RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO 

CONSCIENTE DE MATERIAIS E INSUMOS 
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META DO PLS 
Redução de 15% no consumo de papel até 2020, em relação ao ano de 2018 (as metas foram 

subdivididas em 7,5% de redução em 2019 e 15% até 2020) 

CUMPRIMENTO 
DA META 

Cumprida 

INDICADOR 1 Consumo de papel (resmas) 
INDICADOR 2 Gasto com aquisição de papel (reais) 
APURAÇÃO Mensal: Indicador 1: / Anual: Indicador 2 
FONTE DOS 

DADOS 
Almoxarifado 

 

 

1. Consumo de papel (resmas) 

 

Houve redução no consumo de papel do ano de 2018 para 2019 em 15%, superando a meta para este 
exercício que era de 7,5%, considerando o ano base de 2018.  

 

 

                             PAPEL 
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2. Gasto com aquisição de papel 

 

 

3. Consumo relativo de papel por servidor 
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3. Gasto relativo de papel por servidor 
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META DO PLS 
Reduzir em 20% a quantidade consumida de sacos/centos de copos descartáveis plásticos até 2020, 
considerando o ano base de 2018 (as metas foram subdivididas em 10% de redução em 2019 e 20% 

até 2020) 
CUMPRIMENTO DA 

META 
Copos descartáveis de 100 ml (não cumprida)/Copos descartáveis de 200 ml (cumprida) 

INDICADOR 1 Consumo de copos descartáveis de 100ml (sacos/centos) 
INDICADOR 2 Gasto com aquisição de copos descartáveis de 100ml (em reais) 
INDICADOR 3 Consumo de copos descartáveis de 200ml (sacos/centos) 
INDICADOR 4 Gasto com aquisição de copos descartáveis de 200ml (em reais) 
APURAÇÃO Anual 

FONTE DOS DADOS Almoxarifado 
 

1. Consumo de copos descartáveis de 100ml (sacos/centos) 

 

A meta estabelecida no PLS não foi alcançada para copos utilizados no consumo de café (100 ml). Ações 
como campanhas de consumo consciente serão empreendidas para o alcance do resultado proposto. 

 

                 COPOS DESCARTÁVEIS   
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2. Gasto com aquisição de copos descartáveis de 100ml (reais) 

 

 

 

 

3. Consumo copos descartáveis de 200ml (sacos/centos) 
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4. Gasto com aquisição de copos descartáveis de 200ml (reais) 
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1. Consumo de garrafões de 20L (unidades)  

 

O não cumprimento da meta de consumo e gasto com água envasada, deve-se principalmente a dificuldade 
de restringir o consumo em todos os Fóruns, pois inclui não somente o dos servidores, terceirizados e 
magistrados, mas também o consumo dos usuários externos. 

 Ressalto que há projeto para instalação de filtros purificadores, o que acarretará diminuição do consumo da 
água envasada. 

 

 

META DO PLS/ Garrafão de 20L Reduzir em 1% o consumo em relação ao ano anterior 
CUMPRIMENTO DA META Não cumprida 

INDICADOR 3 Consumo de garrafões de 20L (unidades) 
INDICADOR 4 Gasto com aquisição de garrafões de 20L (reais) 
APURAÇÃO Anual 

FONTE DOS DADOS Seção de Administração Predial - SAP 

                         ÁGUA ENVASADA 
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2.  Gasto com aquisição de garrafões de 20L (reais) 

 



 

15 

 

 

 
 

1. Quantidade de impressões 

 

NÃO HÁ DADOS LEVANTADOS NO ANO DE 2019, EM FACE DA META DO PLS SER “LEVANTAR 
A QUANTIDADE DE IMPRESSÕES NO DECORRER DO ANO DE 2020”. 

 

2. Quantidade de equipamentos de impressão instalados 

META DO PLS   
Levantar a quantidade de impressões no decorrer do ano de 2020 e reduzir o gasto com tonner até 

2020, mantendo-se no mesmo período, o quantitativo de equipamentos instalados 
CUMPRIMENTO DA 

META 
Cumprida 

INDICADOR 1 Quantidade de impressões 
INDICADOR 2 Quantidade de equipamentos de impressão 
INDICADOR 3 Gasto com aquisição de suprimentos de impressão (reais) 
INDICADOR 4 Gastos com contrato de terceirização – outsourcing (reais) 
APURAÇÃO Anual 

FONTE DOS DADOS Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI/Almoxarifado 

                           IMPRESSÕES 
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3. Gasto com aquisição de suprimentos de impressão (reais) 
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CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
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L 

 
 

 

1. Consumo de energia elétrica (KWh) 

 
 

Houve redução no consumo de energia do ano de 2018 para 2019, superando a meta para este exercício em 
20%. A meta a ser alcançada em 2019 era a redução no consumo de energia em 1%, considerando o ano base 
de 2018.  
 

META DO PLS 
Reduzir em 2% o consumo de energia até 2020, considerando o ano base de 2018 (as metas foram 

subdivididas em 1% de redução em 2019 e 2% até 2020)  
 

CUMPRIMENTO DA 
META 

Cumprida 

INDICADOR 1 Consumo de energia elétrica (KWh) 
INDICADOR 2 Consumo relativo de energia elétrica (KWh/m²) 
INDICADOR 3 Gasto com energia elétrica (reais) 
INDICADOR 4 Gasto relativo com energia elétrica (reais/m²) 
APURAÇÃO Mensal: Indicadores 1 e 3 / Anual: indicadores 2 e 4 

FONTE DOS DADOS Seção de Administração Predial - SAP 

                             ENERGIA 
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2. Consumo relativo de energia elétrica (KWh/m²)  

 

Detalhamento do indicador: consumo total de energia elétrica fornecida pela concessionária em relação à área 
total do órgão. 

Área total considerada: 13.711m² (excetuando-se as Subseções Judiciárias de Lagarto e Própria que 
funcionam em prédios do INSS) 
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3. Gasto com energia elétrica (reais)  

 

Os gastos com energia elétrica não necessariamente estão relacionados à quantidade de consumo, 
ficando também condicionados à revisão de tarifas pelo órgão regulador. 

 

4. Gasto relativo com energia elétrica (reais/m²) 

 

Detalhamento do indicador: valor da fatura de energia elétrica, em valores brutos, em relação à área total 
do órgão. 

Área total considerada: 64.407 m² (excetuando-se as Subseções Judiciárias de Lagarto e Própria que 
funcionam em prédios do INSS). 
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1.  

 

 
 

1. Consumo de água/esgoto (m³) 

 

Meta alcançada, e superada em 2019 em 11%, com relação ao ano base de 2018.  

 

META DO PLS Manter o consumo de água até 2020, no mesmo patamar de metros cúbicos do ano base de 2018 

CUMPRIMENTO DA 
META 

Cumprida 

INDICADOR 1 Consumo de água/esgoto (m³) 
INDICADOR 2 Consumo relativo de água/esgoto (m³ de água/m² de área) 
INDICADOR 3 Gasto com água/esgoto (reais) 
INDICADOR 4 Gasto relativo com água/esgoto (reais/m³) 
APURAÇÃO Mensal: Indicadores 1 e 3 / Anual: indicadores 2 e 4 

FONTE DOS DADOS Seção de Administração Predial - SAP 

                      ÁGUA / ESGOTO 
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2. Consumo relativo de água/esgoto (m³ de água/m² de área)  

 

Detalhamento do indicador: consumo total de água fornecida pela concessionária em relação à área total do 
órgão. 

Área total considerada: 7.034 m² 
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3. Gasto com água/esgoto (reais) 

 

Em 2019, observa-se redução no consumo de água, o que refletiu em diminuição também no gasto anual. 

 

4. Gasto relativo com água/esgoto (reais/m³) 

 
Detalhamento do indicador: valor da fatura de água e esgoto, em valores brutos, em relação à área total do 
órgão.  

Área total considerada: 7.034 m² 
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1. Gasto com contrato de vigilância armada (reais) 

 

Houve redução no valor do contrato de vigilância do ano de 2018 para 2019, superando a meta para este 
exercício em 2,3%. A meta a ser alcançada em 2019 era manter o gasto com o serviço de vigilância até 2020, 
considerando o ano base de 2018.  

META DO PLS 
Manter o gasto relacionado com o serviço de vigilância até 2020, considerando o ano base de 2018, 

excluindo as repactuações anuais 
CUMPRIMENTO DA 

META 
Cumprida 

INDICADOR 1 Gasto com contrato de vigilância armada (reais) 
INDICADOR 2 Quantidade de postos de vigilância armada no final do período-base 
INDICADOR 3 Gasto relativo com vigilância armada 
APURAÇÃO Anual 

FONTE DOS DADOS Seção de Segurança e Transporte - SST 

                               VIGILÂNCIA 
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1. Quantidade de postos de vigilância armada no final do período-base/Gasto Relativo/Valor médio por 
posto 

 

Quantidade de postos: 7 

 

O gasto relativo apresentado traz um número aproximado da realidade. Isso porque para se obter, com 
precisão, o valor médio do posto armado, seria preciso considerar os diferentes valores relacionados à 
jornada diária de cada posto.  
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1. Gasto com o contrato de limpeza no período-base (reais) 

 
Meta alcançada, e superada em 2019 em 10%, com relação ao ano base de 2018.  

META DO PLS 
Manter o gasto relativo entre 75 e 85 reais por área construída e reduzir em 15% o gasto com 

aquisição de material de limpeza até 2020 (as metas foram subdivididas em 7,5% de redução em 
2019 e 15% até 2020), considerando como base o ano de 2018 

CUMPRIMENTO DA 
META 

Gasto com o contrato de limpeza (cumprida)/Gasto com material de limpeza (não cumprida) 

INDICADOR 1 Gastos com contrato de limpeza no período-base (reais) 
INDICADOR 2 Área contratada (m²) 
INDICADOR 3 Gasto relativo com contratos de limpeza (reais/m²) 
INDICADOR 4 Gasto com material de limpeza 
APURAÇÃO Anual 

FONTE DOS DADOS Seção de Administração Predial - SAP 

                             LIMPEZA 
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2. Área contratada (m²) 

 

 

3. Gasto relativo com o contrato de limpeza no período-base (reais) 
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4. Gasto com material de limpeza  

 
As aquisições de material de limpeza são efetuadas observando a disponibilidade 

orçamentária e, ainda, as medidas de contingenciamento impostas pelo Governo. 
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1. Gastos com telefonia fixa (reais) 

 
A redução no gasto de telefonia fixa em torno de 63% no ano de 2019, considerando o ano base de 2018, 
ocorreu em face da implantação da telefonia VoIP. A meta deste período foi superada em 62%. 

META DO PLS 
Reduzir em 2% o consumo de telefonia até 2020, considerando o ano base de 2018 (as metas 

foram subdivididas em 1% de redução em 2019 e 2% até 2020) 
CUMPRIMENTO DA 

META 
Cumprida 

INDICADOR 1 Gastos com telefonia fixa (reais) 
INDICADOR 2 Total de linhas de telefonia fixa  
INDICADOR 3 Gastos com telefonia móvel (reais) 
INDICADOR 4 Total de linhas de telefonia móvel  
INDICADOR 5 Gasto relativo com telefonia fixa (reais/linhas) 
INDICADOR 6 Gasto relativo com telefonia móvel (reais/linhas) 
APURAÇÃO Mensal 

FONTE DOS DADOS Seção de Administração Predial – SAP/Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI 

                           TELEFONIA 
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2. Gastos com telefonia móvel (reais) 

 
3. Gasto relativo com telefonia fixa (reais/linhas) 
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4. Gasto relativo com telefonia móvel (reais/linhas) 
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1. Gastos com reforma e mudanças de layout no período-base/ano de 2019 (reais) 

 

 

 

 

META DO PLS Acrescentar critérios de sustentabilidade em 100% das novas obras e reformas 
CUMPRIMENTO DA 

META 
Cumprida 

INDICADOR 1 Gasto com reforma e mudanças de layout no período-base (reais) 
APURAÇÃO Anual  

FONTE DOS DADOS Seção de Engenharia 

                     OBRAS/LAYOUT 
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GESTÃO DE RESÍDUOS 
 

 

GESTÃO DE RESÍDUOS 
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NÃO HÁ DADOS LEVANTADOS NO ANO DE 2019, EM FACE DA META DO PLS SER “QUANTIFICAR EM 
2020, A QUANTIDADE POR QUILOGRAMAS, DE RESÍDUOS PRODUZIDOS E DE RESÍDUOS 
DESTINADOS AO DESCARTE ECOLOGICAMENTE CORRETO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

META DO PLS 
Quantificar em 2020 a quantidade, por quilogramas, de resíduos produzidos e de resíduos 

destinados ao descarte ecologicamente correto.  
INDICADOR 1 Destinação de resíduos recicláveis - papel, plástico, metal e vidro (Kg) 
INDICADOR 2 Destinação de lâmpadas (Kg) 
INDICADOR 3 Destinação de pilhas e baterias (Kg) 
INDICADOR 4 Destinação de resíduos de saúde (litros) 
INDICADOR 5 Destinação de resíduos de obra (Kg) 
INDICADOR 6 Destinação de resíduo tecnológico (Kg) 
APURAÇÃO Mensal: Indicadores 1 e 4 / Anual : Indicador 2 

FONTE DOS DADOS Seção de Administração Predial - SAP 

                   GESTÃO DE RESÍDUOS 
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DESLOCAMENTO DE PESSOAS 
BENS E MATERIAIS 
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1. Consumo total de combustível - gasolina, etanol e diesel (litros) 

 
A impossibilidade de atender à meta estabelecida no PLS, com relação ao consumo de combustível, deve-

se ao aumento das demandas por viagens em 2019, quase que diárias, às Subseções Judiciárias, em face 

da necessidade de acompanhamento das obras e ações/projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Gestão de 

Pessoas - NGP. Ressalto que apesar da demanda, o consumo em 2019 foi um pouco acima do de 2018, em 

face da logística do uso dos carros implantada pela Seção de Segurança e Transporte - SST.  

 

META DO PLS Manter o consumo de combustível em litros até 2020, considerando como base o ano de 2018 
CUMPRIMENTO DA 

META 
Não cumprida 

INDICADOR 1 Consumo total de combustível - gasolina, etanol e diesel (litros)  
INDICADOR 2 Consumo relativo de álcool e gasolina (litros) 
INDICADOR 3 Consumo relativo de diesel (litros) 
INDICADOR 4 Gasto com combustível -  gasolina, etanol e diesel (reais) 
APURAÇÃO Mensal: Indicadores 1 e 4 / Anual : Indicadores 2 e 3 

FONTE DOS DADOS Seção de Segurança e Transporte - SST 

                       COMBUSTÍVEL 
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2. Consumo relativo: de álcool, gasolina e diesel (litros) 

 

 

 

 

Não houve consumo de etanol em 2019. 
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3. Gasto com combustível -  álcool, gasolina e diesel (reais) 

 

 

 

 

Não houve gasto com etanol em 2019. 
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1. Quilometram percorrida (Km) 

 
 

 

META DO PLS 
Reduzir o quantitativo de veículos em 2 (duas) unidades até 2020, minorando os gastos com 

manutenção 
CUMPRIMENTO DA 

META 
Cumprida 

INDICADOR 1 Quilometragem percorrida (Km) 
INDICADOR 2 Quantidade de veículos a Gasolina  
INDICADOR 3 Quantidade de veículos Flex 
INDICADOR 4 Quantidade de veículos a Etanol  
INDICADOR 5 Quantidade de veículos a Diesel  
INDICADOR 6 Gastos com manutenção de veículos (reais) 
APURAÇÃO Mensal: Indicador 1 / Anual: Indicadores 2, 3 e 4 

FONTE DOS DADOS Seção de Segurança e Transporte - SST 

                             VEÍCULOS 



 

40 

 

 

 

3. Quantidade de veículos (gasolina, flex e diesel) 
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2. Quantidade de veículos por combustível (gasolina, flex e diesel) 

 

 

 

 

Não há na Seção Judiciária de Sergipe veículo movido a gasolina e a etanol. 
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3. Gastos com manutenção de veículos  

 

A aquisição de 4 viaturas, doadas pela Polícia Federal (2 L200, 1 palio weekend e 1 Doblô), gerou a 
necessidade de gastos com manutenção para reparo dos veículos. 
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QUALIDADE DE VIDA NO  

AMBIENTE DE TRABALHO 
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1. Quantidade de ações (qualidade de vida, solidárias e de inclusão)  

 

  Ao final do relatório, descrição das ações desenvolvidas ao longo do ano de 2019. 

 

META DO PLS 
Alcançar, pelo menos, 50% de participação dos colaboradores e gestores nas atividades do PQVT, 

até 2020. 
CUMPRIMENTO DA 

META 
Cumprida 

INDICADOR 1 Quantidade de ações de qualidade de vida  
INDICADOR 2 Quantidade de ações solidárias  
INDICADOR 3 Quantidade de ações de inclusão  
INDICADOR 4 Participações em ações de qualidade de vida   
INDICADOR 5 Participações em ações solidárias 
APURAÇÃO Anual 

FONTE DOS DADOS 
Seção de Treinamento e Desenvolvimento – ST&D e Setor Técnico de Apoio à Qualidade de Vida 

no Trabalho (SQVT), Setor de Saúde  

                   QUALIDADE DE VIDA  
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2. Participação em ações de qualidade de vida e solidárias em 2019  

 

Força de trabalho em 2019: 285 – entre magistrados, servidores, requisitados/removidos. 
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SENSIBILIZAÇÃO E  

CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
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1. Quantidade de ações de capacitação e sensibilização e quantidade de participantes em 2019  

 

 

META DO PLS 
Aumentar para 20% o índice de capacitação e sensibilização dos servidores em sustentabilidade até 

2020. Aumento de 10% em 2019 e 10% até 2020. 
CUMPRIMENTO DA 

META 
Cumprida 

INDICADOR 1 Quantidade de ações de capacitação e sensibilização  
INDICADOR 2 Participações em ações de sensibilização e capacitação   
APURAÇÃO Anual 

FONTE DOS DADOS 
Seção de Treinamento e Desenvolvimento – ST&D e Setor Técnico de Apoio à Qualidade de Vida no 

Trabalho (SQVT), Setor de Saúde 

TOTAL AÇÕES 03 

TOTAL PARTICIPANTES  229 

                SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2019 

Ação Classificação Objetivos 
Setor 

Responsável 
Curso Projeto, 

Legislação, 
Comercialização e 

Instalação de Gerador 
Solar Fotovoltaico  

Sensibilização/Capacitação Abordar aspectos da energia fotovoltaica ST&D 

Roda de conversa sobre 
agroecologia 

Sensibilização/Capacitação Levar informações sobre agroecologia SQVT 

Distribuição de canecas Sensibilização/Capacitação Redução do consumo de copos descartáveis SQVT/COSAMBI 
Realização de ações 

preventivas visando à 
identificação de 

possíveis vazamentos, 
minimizando os gastos 

com água 

Sensibilização/Capacitação Redução do consumo de água Engenharia 

Realização de 
intervenções visando à 
regulagem de peças e 
acessórios hidráulicos 

(torneiras, vasos 
sanitários, registros, 

mictórios e etc); 

Sensibilização/Capacitação Redução do consumo de água Engenharia 

Conclusão da 
substituição de todas as 
lâmpadas fluorescentes 
tubulares convencionais 

por tubulares LED na 
Seção Judiciária de 

Sergipe 

Sensibilização/Capacitação Redução do consumo de energia Engenharia 

Estipulação de horário 
de funcionamento dos 

aparelhos de ar 
condicionados no edifico 

sede, reduzindo 
consumo no horário de 

ponta 

Sensibilização/Capacitação Redução do consumo de energia Engenharia 

Continuidade na 
substituição dos 
aparelhos de ar 
condicionados, 

existentes na Seção 
Judiciária de Sergipe, 

por novos aparelhos de 
maior eficiência 

energética 

Sensibilização/Capacitação Redução do consumo de energia Engenharia 

Continuidade no 
melhoramento das 

instalações elétricas que 
atendem às estações de 

trabalho com a 
implantação de redes 

estabilizadas em 
substituição aos antigos 

Sensibilização/Capacitação Redução do consumo de energia Engenharia 
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estabilizadores e 
nobreaks  de pequeno 

porte 
Palestra “Saúde da 

Mulher” 
Qualidade de Vida 

Levar informações de conscientização sobre 
saúde da mulher 

SQVT/Setor de 
Saúde 

Vivência 
“Comemorações 

Alusivas ao Dia das 
Mães” com aula de 

dança 

Qualidade de Vida Comemoração do dia das mães/integração SQVT 

“I Semana da Saúde da 
SJSE” 

Qualidade de Vida 
Cuidados com a saúde e sensibilização 
quanto à importância da realização dos 

exames periódicos/vacinação 

SQVT/Setor de 
Saúde 

Palestra “Prevenção de 
Acidentes de Trabalho” 

Qualidade de Vida 
Sensibilização sobre ergonomia, prevenção 
de dores de coluna e acidentes no trabalho. 

SQVT/Setor de 
Saúde 

Vivência 
“Comemorações 

Alusivas ao dia dos 
Pais” 

Qualidade de Vida 
Comemoração do dia dos pais/integração 
através de resgate de memórias afetivas 

SQVT 

Palestra “A Equidade de 
Gênero no Séc. XXI: 

Superando a Violência 
Doméstica?”, agosto 

lilás 

Qualidade de Vida 
Conscientização e prevenção da violência 

doméstica 
SQVT 

Vivência “Valorizando a 
vida em busca do 

Equilíbrio Mental: Onde a 
Dor Não Tem Razão”, 

setembro amarelo 

Qualidade de Vida 

Alusão aos cuidados com a saúde mental e 
combate ao suicídio. 

 

SQVT/Setor de 
Saúde 

Outubro Rosa: A SJSE 
Apóia esta Causa” 

Qualidade de Vida 
Conscientização quanto à importância de 

exames preventivos para  combate do câncer 
de mama e doenças femininas 

SQVT/Setor de 
Saúde 

Exames Periódicos 
SJSE: “Prevenir é o 

Melhor Remédio 
Qualidade de Vida Prevenção e detecção de doenças 

SQVT/Setor de 
Saúde 

Ginástica Laboral Qualidade de Vida Prevenção de doenças e bem estar 
SQVT/Setor de 

Saúde  

Semana do Servidor Qualidade de Vida 

Momento de informação e 
descontração/Conscientização 

socioambiental/sociabilidade/comunicação e 
saúde 

SQVT 

2ª Etapa dos 
Exames Periódicos: 
Mamografia e 
Oftalmológico; 

 

Qualidade de Vida Prevenção e detecção de doenças 
SQVT/Setor de 

Saúde 

Vivência “A Coragem de 
ser Vulnerável 

Qualidade de Vida 
Combate ao câncer de próstata e doenças 
masculinas/importância da realização de 

exames preventivos 

SQVT/Setor de 
Saúde 

Confraternização 
Natalina na SJSE: 

Comemoração do Natal 
com Homenagens e 

Apresentação de Coral”. 
 

Qualidade de Vida 
Comemoração do Natal e momento de 

descontração/ação solidária interna  
SQVT 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após análise de desempenho dos indicadores em relação às metas propostas no PLS/JFSE, tem-se que 13 
das 17 metas foram cumpridas. 

Para 2020, serão desenvolvidas ações que visam à manutenção das metas já alcançadas e um maior 
empenho para o alcance das demais, seguindo os planos de ação estabelecidos no PLS e inovando, quando necessário. 

 

 

  Temas x Cumprimento das metas 

Papel   

Copos descartáveis 100ml   

Copos descartáveis de 200ml   

Água Envasada (garrafão de 20l)   

Impressão (equipamentos instalados)   

Gasto com tonner   

Energia  

Água / Esgoto   

Vigilância (contrato de vigilância)   

Limpeza (contrato de limpeza)   

Gasto com material de limpeza   

Telefonia fixa e móvel   

Obras/Layout   

Combustível (consumo)   

Veículos (quantidade de veículos)   

Qualidade de Vida no Trabalho   

Sensibilização e Capacitação    


