


















































INVENTARIO 

2018 Material permamente Frigobar (80 litros)

a) Atendimento às recomendações contidas na ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de

certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto

ambiental em relação aos seus similares; c) Que os bens, preferencialmente,

sejam acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor

volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima

proteção durante o transporte e o armazenamento; e d) Que os bens não

contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na

diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovação

do disposto nos itens anteriores poderá ser feita mediante apresentação de

certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada,

ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o material fornecido

cumpre com as exigências do edital.  R$          869,60 

2018 Material Permanente Bebedouros Refrigeração a gás, reservatório em material atóxico.  R$      1.358,40 

2018 Material permamente Forno Microondas Classificação de eficiência energética "A" do INMETRO (Selo Procel).  R$          417,50 

2018 Material permamente Aspiradores de Pó Classificação de eficiência energética "A" do INMETRO (Selo Procel).  R$      4.652,00 

2018 Material permamente Fornos Microondas Classificação de eficiência energética "A" do INMETRO (Selo Procel).  R$      1.252,50 

2018 Material Permanente Bebedouros Refrigeração a gás, reservatório em material atóxico.  R$      2.014,68 

2018 Material permanente

Servidores Otimizados para Rack, padrão de 19 polegadas, marca DELL, modelo 

PowerEdge R640 Server BCC (2x processadores Intel Xeon Gold 6126 2.6G, 12C/24T, 

10.4GT/s 2UPI, 19.25M

Atendimento a critérios da Instrução Normativa SLTI/MPOG N.º 01/2010. 1. A

CONTRATADA ficará responsável pelo devido recolhimento dos consumíveis

utilizados, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza

dos equipamentos, que deverão ser tratados de forma ambientalmente

adequada, respeitando a legislação ambiental vigente. 2. A critério da JFSE,

poderá ser designada equipe para acompanhar o processo de descarte ou

reciclagem dos consumíveis e resíduos, de forma a verificar o cumprimento de

legislação ambiental vigente.  R$  250.768,00 

2019 Material de consumo Ácido muriático (limpador base ácida)

Produto biodegradável, adquirido por meio do PA 1929-50.2019 (ARP 04/2018-

JFSE - PA 744-45.2017)  R$            81,00 

2019 Material de consumo Purificador de ar (desodorizador, aerosol)

Produto biodegradável, adquirido por meio do PA 1929-50.2019 (ARP 04/2018-

JFSE - PA 744-45.2017)  R$      2.870,00 



INVENTARIO 

2019 Material permanente Purificadores de água com refrigeração por compressor

Certificado de Conformidade de Marca da ABNT ou Laudo equivalente emitido

por laboratório acreditado pelo INMETRO, atestando o atendimento às

normas da ABNT (NBR); Selo Inmetro de “Retenção de Partículas” classe entre

A e C (P-I a P-III) e aprovação em relação à “Redução de Cloro Livre” C-I (acima

de 75%). O equipamento deverá possuir ação bacteriostática e deverão ser

observados também os critérios de sustentabilidade que permitam a

reutilização e/ou reciclagem das embalagens dos produtos, no que couber (Lei

12.305/2010, art. 32), os quais deverão ser entregues em suas embalagens

originais, lacradas e apropriadas, devendo ser reutilizáveis e/ou

reaproveitadas, conforme previsto na citada legislação, de forma a garantir a

máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. A comprovação

do disposto neste item poderá ser feita mediante apresentação de certificação

emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada ou por

qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as

exigências do edital.  R$    25.104,00 



ITEM TEMAS  E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

1 PAPEL

1.1 CONFIGURAÇÃO DAS IMPRESSORAS PARA USO Redução do gasto e consumo
NTI configura equipamentos da SJSE e para impressão modo rascunho, padrão folha 

dupla, frente e verso
SCS/NTI 2020.1 Não iniciada Não Realizada

1.2 CAMPANHA DE USO RACIONAL DE IMPRESSORAS
Gerar transparência nos dados e levar à 

redução e reflexão sobre o consumo

NTI participa da elaboração da campanha;

•SCS elabora campanha informando sobre as ações de configuração de impressoras;

•Veiculação por meio das campanhas de consumo consciente e demais canais como o 

Informe JFSE, e-mails.
SCS/NTI 2020.2 Ação de caráter contínuo Não Realizada

1.3 CAMPANHA PARA UTILIZAÇÃO DA CAIXA COLETORA DE PAPEL
Manter monitoramento constante dos dados 

para embasar ações necessárias

SCS elabora campanha de sensibilização para utilização da caixa individual coletora de 

papel;
SCS Ação Continuada Ação de caráter contínuo Não Realizada

1.4 CAMPANHA PARA EVITAR IMPRESSÕES E REVISAR DOCUMENTOS Redução do gasto e consumo SCS elabora campanha de sensibilização quanto ao gasto excessivo de papel; SCS 2020.2 Não iniciada Não Realizada

1.5 AVALIAR A SISTEMÁTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL Redução do gasto e consumo
avaliar processo de solicitação, aquisição e entrega de papel nas unidades para buscar 

eventuais melhorias operacionais e logísticas;
SMP Ação Continuada Ação de caráter contínuo Realizada

1.6 DEVOLUÇÃO DE MATERIAL EM CAMPANHAS PREDETERMINADAS Redução do gasto e consumo
Unidades devolvem ao almoxarifado as resmas de papel, papel timbrado e envelopes que 

estejam estocados devido a excessos nos pedidos;
SMP Ação Continuada Ação de caráter contínuo Não Realizada

1.7 INFORMAR DADOS DE CONSUMO AO CORPO FUNCIONAL
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo
Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades; SMP/NTI 2020.2

Os dados são monitorados e alimentado PA, mas os 

dados não são divulgados ao corpo funcional
Não Realizada

1.8 ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE
Manter monitoramento constante dos dados 

para embasar ações necessárias
•Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo da SJSE SMP/NTI 2020.2  Sistena Alimentado Realizada

2 COPOS DESCARTÁVEIS

2.1 AVALIAR A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS POR DESCARTÁVEIS BIODEGRADÁVEIS
Reduzir o consumo de descartáveis de 

plástico 

Avaliar a inserção de critérios de sustentabilidade para aquisição de copos descartáveis;

•Pesquisar atas de registro de preço sobre copos descartáveis sustentáveis no mercado SMP 2020.2 Não iniciada Não Realizada

2.2 CAMPANHA PARA USO RACIONAL DO COPO DESCARTÁVEL DE 100 ML E ESTÍMULO AO USO DA XÍCARA/CANECAS

Estimular o uso das canecas distribuídas pela 

SJSE ou mesmo que o servidor use seu 

próprio recipiente retornável (canecas, 

garrafas etc) para consumo de água e de 

café, reduzindo o consumo dos descartáveis 

plásticos

Elaborar campanha de conscientização quanto ao consumo de copos descartáveis 100 ml;

•Estimular a devolução do excedente e a realização de pedidos de copos descartáveis 

mediante a necessidade;

•Estimular o uso de xícaras/canecas
SMP/SCS 2020.1

Canecas compradas e distribuídas a magistrados e 

servidores
Realizada

2.3 REDUZIR USO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 100ML NAS UNIDADES
Reduzir o consumo de descartáveis de 

plástico 

Realizar pedidos de copos descartáveis 100 ml pelo sistema de pedido de material, 

mediante necessidade;

•Avaliar a possibilidade financeira de trocar o copo descartável pela xícara/caneca
SMP 2020.1 Redução consumo Realizada

2.4 AVALIAR VIABILIDADE DE NOVA GESTÃO DE AQUISIÇÃO E ENTREGA DE COPOS DESCARTÁVEIS Gerar transparência nos dados e levar à reflexão sobre o consumo

Monitorar mensalmente comportamento do consumo de copos plásticos descartáveis 

100ml;

•Definir tempo mínimo de reposição emergencial;

•Definir estoque mínimo viável

SMP 2020.2 Não Iniciada Não Realizada

2.5 INFORMAR DADOS DE CONSUMO AO CORPO FUNCIONAL Gerar transparência nos dados e levar à reflexão sobre o consumAperfeiçoar ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades; SMP/SCS/NTI 2020.1
Os dados são monitorados e alimentado PA, mas os 

dados não são divulgados ao corpo funcional
Não Realizada

2.6 ALIMENTAR A PLATAFOMA  BUSINESS INTELIGENCE Manter monitoramento constante dos dados para embasar ações necessárias•Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades SMP/SCS/NTI 2020.2 Sistema Alimentado Realizada

3 ÁGUA ENVASADA

3.1 AVALIAR VIABILIDADE DE NOVA GESTÃO DE AQUISIÇÃO E ENTREGA DE GALÕES DE 20 LITROS Reduzir o consumo de garrafões de 20L

Monitorar mensalmente comportamento do consumo de garrafões de 20 litros;

Definir quantitativo de entrega com base no consumido no ano anterior;

Entregar pedidos adicionais além do previsto somente mediante justificativa.
SAP 2020.2 Aquisição e futura instalação de filtros Realizada

3.2 CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AO CONSUMO DE ÁGUA EM GALÕES DE 20 LITROS Economia no gasto com água

Campanhas de consumo consciente;

Conscientizar quanto às vantagens do uso da água em galões 20 litros;

Divulgar técnicas de higienização realizadas pela equipe responsável pela entrega da água
SAP/SCS 2020.2 Redução do consumo Realizada

3.3 INFORMAR DADOS DE CONSUMO AO CORPO FUNCIONAL
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades;

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades;

Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo da SJSE
SAP/NTI Ação Continuada Não iniciada Não Realizada

3.4 ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE Manter monitoramento constante dos dados para embasar ações necessárias
Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a 

partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real.
SAP/NTI 2020.2 Sistema Alimentado Realizada

4 IMPRESSÕES

4.1
CONFIGURAÇÃO DAS IMPRESSORAS PARA ADOÇÃO DE FONTE ECONÔMICA COMO PADRÃO E PARA PADRÃO FRENTE E 

VERSO
Redução do gasto e consumo

NTI configura equipamentos da SJSE para impressão modo rascunho, padrão frente e 

verso
NTI 2020.1 Não iniciada Não Realizada

4.2 CAMPANHA DE ADOÇÃO DA QUALIDADE RASCUNHO E PADRÃO FRENTE E VERSO DE IMPRESSÃO Redução do gasto e consumo
Elaborar campanha de esclarecimento e conscientização

NTI/SCS 2020.1 Não iniciada Não Realizada

4.3 CONFIGURAÇÃO DE TODAS AS MÁQUINAS DE IMPRESSÃO PARA CONTABILIZAR A QUANTIDADE DE IMPRESSÕES
Monitoramento e controle da quantidade de 

impressões
O NTI configura todas as máquinas para contabilizar a quantidade de impressões NTI 2020.2 Iniciada Parcialmente Realizada

PLANO DE AÇÃO



PLANO DE AÇÃO

4.4 INFORMAR DADOS DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSORAS AO CORPO FUNCIONAL Gerar transparência nos dados e levar à reflexão sobre o consumo

Aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento de impressão e obtenção de informações;

•Apresentar periodicamente os dados de impressão e impressoras para os gestores das 

unidades;

•Criar espaço de comunicação constante na intranet informando os dados ao corpo 

funcional da SJSE

NTI 2020.1 Ação de caráter contínuo Não Realizada

4.5
CAMPANHA PARA ESTIMULAR A REVISÃO DOS TRABALHOS ANTES DE IMPRIMI-LOS PARA EVITAR IMPRESSÃO 

DESNECESSÁRIA
Conscientização para redução de gasto e consumoElaborar campanha de esclarecimento e conscientização NTI/SCS 2020.1 Não iniciada Não Realizada

4.6 CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EM MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA Redução de gasto e consumo NTI configura equipamentos da SJSE para o modo de economia de energia NTI 2020.2 Não iniciada Não Realizada

4.7 UTILIZAÇÃO DE ECOFONTE PARA MATERIAL NÃO DIRECIONADO À DIGITALIZAÇÃO Redução de gasto e consumo Disponibilizar ferramenta de edição de texto que gera economia de tonner nas impressões NTI 2020.1 Não iniciada Não Realizada

4.8
SENSIBILIZAÇÃO QUANTO A RECURSOS DE SOFTWARES ALTERNATIVOS DE TRANSCRIÇÃO DE TEXTOS NO PROCESSO 

JUDICIAL ELETRÔNICO
Redução de gasto e consumo

Familiarizar aos servidores recursos da informática que dispensem a necessidade de 

impressão dos textos;

•Encontros presenciais;

•Oficinas de demonstração dos recursos de informática

NTI/ST&D 2020.1 Não iniciada Não Realizada

4.9 ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE Manter monitoramento constante dos dados para embasar ações necessárias
Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a 

partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real
NTI 2020.2 Sistema Alimentado Realizada

5 ENERGIA ELÉTRICA

5.1 ELABORAR DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
Otimizar o uso e reduzir o consumo de 

energia elétrica

Realizar estimativa da carga térmica dos ambientes e compatibilização com sistema 

existente;

•Verificar conformidade das especificações dos equipamentos com as normas técnicas;

•Avaliar sistemas visando eventuais aperfeiçoamentos

SAP 2020.1 Iniciada Realizada

5.2 ELABORAR DIAGNÓSTICO DOS ELEVADORES
Otimizar o uso e reduzir o consumo de 

energia elétrica

Identificar tipos e quantidades de motores e conjuntos moto-bomba;

•Avaliar sistemas de acionamento e instalações passíveis de substituição;

•Avaliar redução da demanda e do consumo visando um sistema mais 

econômico/eficiente

SAP 2021.1 Iniciada Realizada

5.3 AVALIAR A POSSIBILIDADE DE CERTIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES Reduzir o consumo de energia elétrica 
Avaliar adoção da Instrução Normativa SLTI-MP Nº 02/2014 para novas edificações da JFSE 

e edificações existentes
SAP 2020.1 Não iniciada Não Realizada

5.4 IDENTIFICAR EQUIPAMENTOS DE GRANDE CONSUMO DE ENERGIA Reduzir o consumo de energia elétrica
Identificar e avaliar frequência de utilização de equipamentos de grande consumo de 

energia 
SAP 2020.2 Não iniciada Não Realizada

5.5 CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE USO RACIONAL DA ENERGIA ELÉTRICA Reduzir o consumo de energia elétrica, incetivar o uso consciente de equipamentos elétricos

Realizar campanha de conscientização sobre o uso racional da energia elétrica em 

computadores, iluminação, impressoras, elevadores, equipamentos de limpeza, 

equipamentos de copa e refrigeração; 

•Desligar monitores e impressoras ao final do expediente;

•Desligar luzes das salas

SAP/SCS 2020.2 Não iniciada Não Realizada

5.6 IMPLANTAR ILUMINAÇÃO LED Reduzir o consumo de energia elétrica 

Implantação da iluminação LED em substituição às fluorescentes tubulares, dicroicas, 

eletrônicas compactas, incandescentes e vapor metálico SAP Ação continuada Iniciada Realizada

5.7 REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE LÂMPADAS Reduzir o consumo de energia elétrica Estabelecer padrão mínimo de iluminação por m²; SAP 2020.2 Não iniciada Não Realizada

5.8 REVISAR ACIONAMENTO DE LÂMPADAS Reduzir o consumo de energia elétrica 

EAvaliar a possibilidade de individualização de interruptores agrupando linearmente 

luminárias paralelas às janelas para acionamento conforme distância da luminária à 

iluminação naturalstudar viabilidade de substituição de calhas embutidas por calhas 

invertidas

SAP 2020.2 Não iniciada Não Realizada

5.9 SENSORES DE PRESENÇA Reduzir o consumo de energia elétrica 
Avaliar possibilidade de instalação de sensores de presença para acionamento de 

iluminação de áreas de ocupação eventual (circulação, banheiros etc.).
SAP 2020.2 Não iniciada Não Realizada

5.10 CAMPANHA SOBRE USO DOS ELEVADORES E PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCADAS Reduzir o consumo de energia elétrica Não usar para subir ou descer um andar; SAP/SCS 2020.1 Não iniciada Não Realizada

5.11 CONCENTRAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO EXTERNO DAS VARAS DA CAPITAL Reduzir o consumo de energia elétrica Aguardar a saída de usuários antes de entrar; SAP Ação continuada Iniciada Realizada

5.12 REDUÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO Reduzir o consumo de energia elétrica Acionar a chamada para sua subida ou descida de forma correta SAP 2020.1 Iniciada Realizada

5.13 GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
Reduzir o consumo de energia elétrica  e uso 

de energia limpa
Avaliar a viabilidade de adoção de células fotovoltaicas para fornecimento de energia SENG 2020.2 Iniciada Em andamento

5.14 ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE
Manter monitoramento constante dos dados 

para embasar ações necessárias

Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a 

partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real.
SAP/NTI 2020.2 Iniciada Realizada

6 ÁGUA E ESGOTO

6.1 MONITORAR SITUAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Reduzir o consumo de água Avaliar a manutenção preventiva de torneiras e descargas; SAP Ação Continuada Iniciada Realizada

6.2 DESCARGAS ECONÔMICAS Reduzir o consumo de água Instalação de descargas de parede com duplo acionamento (sólidos e líquidos). SAP 2020.2 Iniciada Realizada

6.3 TORNEIRA COM REDUTORES DE PRESSÃO Reduzir o consumo de água Instalar redutores de pressão nas torneiras SAP 2020.2 Iniciada Realizada

6.4 SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CONSUMO Reduzir o consumo de água
Avaliar implantação de sistema de monitoramento do consumo para identificar de forma 

tempestiva a ocorrência de vazamentos em instalações hidráulicas
SAP 2020.2 Iniciada Realizada

6.5 CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA Reduzir o consumo de água
Avaliar a possibilidade de elaboração de um projeto para criação de sistemas de captação 

da água da chuva visando a utilização em irrigação, lavagem de veículos etc
SENG 2020.2 Não iniciada Não Realizada

6.6 CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE USO RACIONAL DA ÁGUA
Conscientização do uso racional da água e 

reduzir o consumo de água
Realizar campanha de conscientização com os servidores sobre o uso racional da água SAP/SCS 2020.1 Não iniciada Não Realizada

6.7 INFORMAR DADOS DE CONSUMO AO CORPO FUNCIONAL
Transparência, conscientização do uso 

racional da água
Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades; SCS/NTI 2020.1 Não iniciada Não Realizada

6.8 ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE
Manter monitoramento constante dos dados 

para embasar ações necessárias

Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a 

partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real
SAP/NTI 2020.2 Iniciada Realizada

7 VIGILÂNCIA

7.1 MANTER A REVISÃO DE CONTRATOS
Manter o gasto relcionado ao serviço de 

segurança

Revisão do conteúdo contratual a cada licitação/prorrogação, buscando otimização para 

toda a SJSE;
SST Ação Continuada Iniciada Realizada

7.2 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS
Manter o gasto relcionado ao serviço de 

segurança
Ampliação de sistema de monitoramento através de câmeras; SST Ação Continuada Iniciada Realizada

8 LIMPEZA
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8.1 REVISÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Manter o gasto relcionado ao serviço de 

limpeza

Revisar conteúdo contratual sobre segurança do trabalho e sustentabilidade ambiental; 

•Revisar dimensionamento de equipes, máquinas, equipamentos e materiais de consumo 

necessários às atividades para que estejam em consonância com os princípios da 

sustentabilidade ambiental

SAP/SMP 2020.2 Iniciada Realizada

8.2 CAPACITAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATO Monitoramento dos contratos
Capacitar fiscais dos contratos com vistas a maior eficiência na avaliação e monitoramento 

das condições contratuais
STD 2020.2 Não iniciada Não Realizada

8.3 REVISÃO DE PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA Eficácia do serviço de limpeza prestado
Revisão de hábitos já consolidados como o aumento de prazo entre a limpeza diária do 

edifício (banheiros, pisos em geral, vidraças, calhas, etc) e regas das plantas;
SAP Ação Continuada Iniciada Realizada

8.4 ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE
Manter monitoramento constante dos dados 

para embasar ações necessárias

Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a 

partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real
SAP/NTI 2020.2 Iniciada Realizada

9 TELEFONIA

9.1 REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS Monitoramento e redução de gastos Revisão das especificações técnicas e escopo dos contratos de terceirização; SAP/NTI 2020.2 Iniciada Realizada

9.2 CAMPANHA DE USO RACIONAL DE TELEFONIA Conscientização e redução de gastos Realizar campanha de sensibilização para uso racional de telefonia fixa e móvel SAP/NTI/SCS 2020.1 Não iniciada Não Realizada

9.3 CAMPANHA PARA ESTIMULAR USO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS E DE E-MAIL Conscientização e redução de gastos

Campanha de esclarecimento; 

•Estimular o uso do correio eletrônico em substituição às ligações interurbanas NTI/SCS 2020.1 Não iniciada Não Realizada

9.4 IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA VOIP Redução de gastos

Implantação da tecnologia VoIP;

•Apresentar o relatório aos gestores NTI Concluída Concluída Realizada

9.5 INFORMAR DADOS DE CONSUMO AO CORPO FUNCIONAL Transparência e conscientização

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades;

•Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo da SJSE ao 

corpo funcional
SAP/NTI 2020.1 Não iniciada Não Realizada

9.6 ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE
Manter monitoramento constante dos dados 

para embasar ações necessárias

•Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a 

partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real
SAP/NTI 2020.2 Iniciada Realizada

10 OBRAS E LAYOUT

10.1 MATERIAIS CERTIFICADOS
Reformas e manutenção visando maior 

conforto e menor impacto ambiental

Sempre que possível, inserir cláusulas nos editais que privilegiem a utilização de materiais 

duráveis, certificados e sustentáveis, preferencialmente reciclados e de origem de 

recursos naturais renováveis, nas obras e reformas

SENG 2020.1 Iniciada Realizada

10.2 REFORMAS NAS UNIDADES
Reformas e manutenção visando maior 

conforto e menor impacto ambiental

Realizar planejamento de obras com a inserção das diretrizes de edificações sustentáveis, 

observando as legislações correlacionadas;
SENG 2020.2 Iniciada Realizada

11 GESTÃO DE RESÍDUOS

11.1 AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA COLETA SELETIVA E MONITORAMENTO DE RESULTADOS
Minimizar o impacto ambiental dos resíduos 

gerados pela atividade da SJSE

Implementação com alocação dos coletores, balança, trituradores, etc;

• Realizar o controle e monitoramento da quantidade de resíduos recicláveis devidamente 

encaminhados
SAP 2020.1 Iniciada Não Concluída

11.2
SELEÇÃO DE COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS OU CONVÊNIO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS PARA ENCAMINHAMENTO DOS MATERIAIS
Responsabilidade social e socioambiental

Realização do processo seletivo das associações e cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis;
SAP 2020.2 Iniciada Realizada

11.3 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS
Minimizar o impacto ambiental dos resíduos 

gerados pela atividade da SJSE
Viabilidade de destinação de resíduos orgânicos para compostagem. SAP 2020.2 Iniciada Contínua

11.4 CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO Conscientização
Realizar campanha de informação e sensibilização dos colaboradores e usuários da SJSE 

acerca dos tipos de resíduos e formas corretas de descarte, coleta e destinação final
SAP/SCS 2020.1 Não iniciada Não Realizada

11.5 INFORMAR DADOS DA COLETA SELETIVA AOS SERVIDORES Transparência e conscientização
Criar espaço de comunicação constante na intranet informando os dados de coleta 

seletiva da SJSE ao corpo funcional
SAP/NTI 2020.2 Não iniciada Não Realizada

12 COMBUSTÍVEL

12.1 REVISÃO DO SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS
Monitorar o consumo e não aumentar o 

impacto ambiental

Otimizar uso de veículos agrupando por destinos similares;                                                                                                                   

•Realizar planos para redução de consumo de combustível definindo procedimentos para 

o uso da frota, tais como: escalas de saída, lotação mínima, rotas preferenciais entre os 

destinos mais utilizados, com apoio de sistema de TI

SST 2020.2 Iniciada Realizada

12.2 ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE
Manter monitoramento constante dos dados 

para embasar ações necessárias

Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a 

partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real
SST/NTI 2020.2 Iniciada Realizada

13 VEÍCULOS

13.1 REVISÃO DO SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS
Diminuir o impacto ambiental e econômico 

do consumo e manutenção
Otimizar uso de veículos de acordo com trajeto agrupando por destinos similares SST Ação Continuada Iniciada Realizada

13.2 APROVEITAMENTO DE ESTEPES NOVOS
Diminuir o impacto ambiental e econômico 

do consumo e manutenção
Utilizar estepes novos na renovação dos pneus da frota quando possível SST Ação Continuada Iniciada Realizada

13.3 OTIMIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA Reduzir gasto com manutenção Avaliar e melhorar rotinas de manutenção preventiva nos veículos oficiais SST 2020.1 Iniciada Realizada

13.4 ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE
Manter monitoramento constante dos dados 

para embasar ações necessárias

Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a 

partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real
SST/NJI 2020.2 Iniciada Realizada

14 QUALIDADE DE VIDA

14.1 CRIAÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Garantir qualidade de vida no ambiente de 

trabalho da SJSE 
Elaboração de projetos para instalação do espaço; SQVT 2020.2 Iniciada Realizada

14.2 EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS Reduzir o absenteísmo
Visita de profissionais da saúde a todas as unidades de lotação da SJSE, além de incentivar 

a utilização de hábitos saúdáveis;
SQVT 2020.2 Iniciada Realizada

14.3 GINÁSTICA LABORAL
Garantir qualidade de vida no ambiente de 

trabalho da SJSE
 Contratação de fisioterauta e/ou Prof. de Educação Física SQVT 2020.2 Iniciada Realizada

14.4 CRIAÇÃO DE BANCO DE TALENTOS Valorização do servidor

parceria do QVT com a STD;

• Sistema próprio criado pela NTI e STD SCS/STD/NTI 2020.1 Iniciada Realizada

14.5 “COLABORADOR DO ANO” Valorização do servidor Homenagem ao servidor e terceirizado do ano: “Colaborador do ano”; SQVT 2020.1 Não iniciada Não Realizada

14.6 PROJETO “ MELHORE A ERGONOMIA DA JFSE”
Garantir qualidade de vida no ambiente de 

trabalho da SJSE
Análise e adequação e/ou renovação do acervo mobiliário SQVT Ação Continuada Não iniciada Não Realizada

14.7 FEIRA ORGÂNICA
Garantir qualidade de vida no ambiente de 

trabalho da SJSE
Estímulo à adoção de hábitos saudáveis STD Ação Continuada Iniciada

Realizada em 

parte

15 SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM SOCIOAMBIENTAL



PLANO DE AÇÃO

15.1 CAPACITAÇÃO EM TEMAS RELACIONADOS À SUSTENTABILIDADE
Aperfeiçoar a responsabilidade 

socioambiental do corpo funcional

Capacitação para no mínimo 20% dos colaboradores quanto à política de descarte de 

materiais
STD Ação Continuada Iniciada Realizada

15.2 CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Aperfeiçoar a responsabilidade 

socioambiental do corpo funcional

Capacitação para gestores e fiscais de contratos quanto às licitações sustentáveis e gestão 

de contratos
STD Ação Continuada Não iniciada Não Realizada

15.3 CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Aperfeiçoar a responsabilidade 

socioambiental do corpo funcional
Capacitação para todos os colaboradores STD 2020.2 Não iniciada Não Realizada


