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2. Plano de ação de Logística Sustentável do TJAP
2.1 Uso eficiente de papel, copos descartáveis, água e impressão
Incentivo ao consumo consciente e combate ao desperdício dos materiais de consumo, bem como apoio à virtualização dos processos administrativos e
judiciários.

O quê
Descrição do plano

Quando
Prazo inicial e final para execução

Por quê
Objetivo do plano de ação

Quem
Nome do gestor da meta

OUT/2015 a OUT/2016
Racionalizar o consumo e combater o desperdício de insumos e materiais e apoiar melhoria dos processos e conseqüente otimização no uso de recursos por
meio do uso de tecnologia da informação.
Augusto César Alberto Neri

Onde
Área(s) responsável (is) pela
execução

Unidade ou Núcleo Socioambiental
Descrição

Data de início

Data de término

Área responsável

Nome do
responsável

Custo (R$)

Campanha de Consumo Consciente e Combate ao Desperdício: papel,
suprimentos de impressão, copos descartáveis e água engarrafada,

OUT/2015

OUT/2016

Ass. Gestão
Socioambiental /
Almoxarifado

César Neri

A definir

Ampliação da Virtualização de processos judiciais e administrativos: Novo
SisPortaria (emissão eletrônicas de portarias), Novo SCPA (Sistema de
Controle de Processos Administrativos Virtual) e E‐Cidade (módulos
contábil, financeiro e compras)

OUT/2015

OUT/2016

DESIS TUCUJURIS

Dr. João Matos
Ana Marinho

A definir

Como
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Aquisição de estrutura de hardware (storage, Banco de Dados, blades)4
para suporte à virtualização

OUT/2015

OUT/2016

DEINTEL

Aquisição de Software de gerenciamento de impressões

OUT/2015

OUT/2016

DEINTEL

Padronização dos modelos de impressora

OUT/2015

OUT/2016

DEINTEL

Estudos para contrato de outsourcing de impressão

OUT/2015

OUT/2016

DEINTEL / AGSA

Aquisição de Ecocanecas/Garrafas Squeeze para a redução do consumo de
descartáveis

OUT/2015

OUT/2016

Ass. Gestão
Socioambiental /
Asplan

Indicadores para Uso eficiente de papel, copos descartáveis, água e impressão
Nome do Indicador

Descrição

Apuração

Genner Moreira

1.410.000,00
25.000,00

Genner Moreira

A definir
A definir

Augusto Neri

18.500,00

Meta
Ano‐Base
2014

2016

2017

2018

2019

2020

Papel
Consumo de papel branco
Gasto com aquisição de papel branco
Consumo de papel reciclado
Gasto com aquisição de papel reciclado
Consumo total de papel branco e reciclado

Quantidade (resmas) de papel
branco utilizadas
Valor (R$) gasto com a compra de
papel branco
Quantidade (resmas) de papel
reciclado utilizadas
Valor (R$) gasto com a compra de
papel reciclado
Quantidade total de resmas de
papel branco e reciclado utilizadas

12.842
resmas
R$
178.144,68
706
resmas

8535

6503

4742

3252

2032

R$ 85.949,87

R$ 65.485,61

R$ 47.749,93

R$ 32.742,81

R$ 20.464,25

3658

4335

4742

4877

4742

Mensal e anual

R$ 0,00

R$ 44.736,85

R$ 53.021,45

R$ 57.992,21

R$ 59.649,13

R$ 57.992,21

Mensal e anual

13.548
resmas

12193

10838

9484

8129

6774

Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual

Descrição da Meta: Reduzir o Consumo total e respectivo gasto de papel branco e reciclado em 50% até 2020, na razão de 10% a cada ano, considerando o ano‐base. Na proporção de consumo de papel branco x
reciclado, de 30%x70% em 2016 até 70%x30% em 2020.
Copos Descartáveis

4

Storages e blades são equipamentos de informática que aumentam a capacidade de armazenamento e melhoram a segurança dos dados
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Consumo de copos de 200ml descartáveis
Gasto com aquisição de copos de 200 ml
Consumo de copos de 50ml descartáveis
Gasto com aquisição de copos de 50 ml
Gasto total com aquisição de copos descartáveis

Quantidade (centos) de copos de
200 ml/total corpo funcional +
força de trabalho auxiliar
Valor (R$) gasto com a compra de
copos de 200 ml
Quantidade (centos) de copos de
50 ml/total corpo funcional +
força de trabalho auxiliar
Valor (R$) gasto com a compra de
copos de 50 ml
Valor (R$) gasto com a compra de
copos descartáveis (200ml + 50ml)

Semestral e
anual

6,11

5,4

2,9

0,6

0,6

0,3

Semestral e
anual

R$
27.750,00

R$ 24.975,00

R$ 13.875,00

R$ 2.775,00

R$ 2.775,00

R$ 1.387,50

Semestral e
anual

1,02

0,9

0,5

0,1

0,1

0,0

Semestral e
anual
Semestral e
anual

R$
2.789,14
R$
30.539,14

R$ 24.975,00

R$ 13.875,00

R$ 2.775,00

R$ 2.775,00

R$ 1.387,50

R$ 27.485,23

R$ 15.269,57

R$ 3.053,91

R$ 3.053,91

R$ 1.526,96

* Descriçao da meta: reduzir o consumo e de copos descartáveis em 95% até 2020 e respectivo gasto com aquisição. Com impacto maior a partir de 2017, com a efetivação dos projetos de redução de consumo de
copos descartáveis.
Água Engarrafada
Consumo de água envasada em embalagens
plásticas de 1.500ml
Consumo de garrafões de água de 20 litros
Gasto com aquisição de água envasada em
embalagens plásticas de 1,5 litro
Gasto com aquisição de garrafões de 20 litros

Quantidade (unidades) de
garrafas descartáveis consumidas
Consumo de garrafões de água de
20 litros
Valor (R$) gasto com a compra de
garrafinhas plásticas (com e sem
gás)
Valor (R$) gasto com a compra de
garrafões 20 litros

Semestral e
anual
Semestral e
anual

134.802

10.093

8.193

6.263

4.254

2.166

2.085

4.542

5.530

6.576

7.657

8.774

Semestral e
anual

R$
144.460,68

R$ 77.145,62

R$ 61.716,49

R$ 46.287,37

R$ 30.858,25

R$ 15.429,12

Semestral e
anual

R$
18.140,27

R$ 36.158,62

R$ 43.390,34

R$ 50.622,07

R$ 57.853,79

R$ 65.085,52

Descriçao da meta: aumentar para 90% a proporção do volume de água proveniente de garrafões de 20l em relação à água envasada em embalagens de 1.500ml
Impressão de documentos e equipamentos instalados
Impressões de documentos totais

Equipamentos instalados
Performance dos equipamentos instalados
(índice de ociosidade baseado na capacidade

Quantidade total de
impressões/corpo funcional +
força de trabalho auxiliar
Quantidade de equipamentos
instalados por unidade de
trabalho
Quantidade de
impressões/equipamentos

Semestral e
anual

3.287

2.886

2.528

2.170

1.826

1.494

Semestral e
anual

4,5

4,0

3,6

3,2

2,8

2,0

725,2

727,3

707,9

683,7

657,4

753,0

Semestral
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máxima de impressão)

instalados por unidade de
trabalho
Valor (R$) gasto com a compra de
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Gasto com aquisições de suprimentos
Anual
suprimentos
326.056,98
285.481,74
256.933,56
228.385,39
199.837,22
142.740,87
Valor gasto com a compra de
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Gasto com aquisição de impressoras
Anual
equipamentos de impressão
83.896,90
73.456,59
66.110,93
58.765,27
51.419,61
36.728,29
Valor (R$) gasto com o posto de
Gasto com contratos de outsourcing de
Não se
Anual
impressão
impressão
aplica
* Descriçao da meta: reduzir em 50% a volume de impressões e estabelecer a média de até 2 equipamentos de impressão por unidade, e conseqüente redução do gasto com impressoras e suprimentos em 56%, até
2020

2.2 Energia elétrica
O quê
Descrição do plano

Quando
Prazo inicial e final para
execução

Por quê
Objetivo do plano de ação

Quem
Nome do gestor da meta

Onde
Área(s) responsável (is)
pela execução

Promoção do uso racional e eficiente de Energia Elétrica no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
SET/2015 a SET/ 2016
Reduzir o consumo (kwh) e a demanda (kw), para investimentos na distribuição elétrica, e adequar o contrato de demanda
Aldemiro da Silva Costa
Departamento Administrativo ‐ Divisão de Engenharia e Fiscalização ‐ Seção de Apoio as Comarcas
Descrição

Como

Data de início

Adequar o Contrato de Demandas firmado com a Concessionária
e manter acompanhamento das Tarifas do Grupo A‐4

01/09/2015

Grupos Geradores, como infraestrutura elétrica para suporte à
virtualização

01/09/2015

Data de término

Área responsável

01/09/2016

Custo (R$)

A definir
DA/DIENF/SEAC
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responsável

01/09/2016

Aldemiro Costa
1.077.733,34
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No‐breaks, como infraestrutura elétrica para suporte à
virtualização

01/09/2015

01/09/2016

Campanha de Consumo Consciente
‐ Desligar computadores, impressoras, centrais de ar tipo teto e
parede e a iluminação das salas no horário de intervalo de
turno.
‐ Fechar as portas e janelas quando o ar condicionado estiver
ligado para não diminuir sua eficiência.
‐ Aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho –
ventilação, iluminação natural.
‐ Desligar alguns elevadores nos horários de menor movimento
e promover campanhas de incentivo ao uso das escadas, com a
colocação de iluminação ativada por sensores de presença.

01/09/2015

01/09/2016

AGESA/
DA/DIENF/SEAC

Cesar Neri/
Aldemiro Costa

A definir

Revisar o contrato de energia visando à racionalização em razão
da real demanda de energia elétrica.

01/09/2015

01/09/2016

AGESA/
DA/DIENF/SEAC

Cesar Neri/
Aldemiro Costa

A definir

01/11/2015

01/11/2016

R$ 25.000,00

01/11/2015

01/11/2016

R$ 25.000,00

Instalação (colagem) de papel laminado nos interiores das
luminárias que não possuem refletância para otimização do
lúmen e redução do quantitativo de luminárias por setor de
trabalho.
Redução da quantidade de lâmpadas por setor, estabelecendo
um padrão por m² e estudando a viabilidade de se trocar as
calhas embutidas por calhas “invertidas”.
Aprimoramento da eficiência energética, substituindo as
lâmpadas fluorescentes normais por lâmpadas em LED, com
ganho na redução de consumo e otimização do fluxo luminoso e
consequentemente melhor produção e qualidade de vida.
Prédio do TJAP Sede.
Uso adequado de equipamentos eletroeletrônicos que possuam
o selo Inmetro categoria de consumo de energia "A" sempre
evitando o desperdício.
Estudos para utilização de energias renováveis

1.974.000,00

DA/DIENF/SEAC

Aldemiro Costa

01/03/2016

01/03/2017

R$ 350.000,00

01/03/2016

31/12/2016

A definir

03/03/2016

31/10/2016
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Indicadores para Energia elétrica
Nome do Indicador

Descrição

Consumo de energia elétrica

Quantidade de Kwh consumidos

Consumo de energia elétrica por
área construída

Quantidade de Kwh consumidos/total da área
construída

Gasto com energia elétrica

Valor (R$) da fatura

Gasto com energia elétrica

Valor (R$) da fatura/total área construída

Apuração
Mensal e
anual
Mensal e
anual
Mensal e
anual
Mensal e
anual

Ano‐Base
2014

2016

2017

2018

2019

2020

5.925.646

5.570.107

5.451.594

5.333.081

5.214.568

5.036.799

133,9

126

123

121

118

114

R$
1.740.546,04
R$
27,60

R$
1.656.999,83

R$
1.629.151,09

R$
1.601.302,36

R$
1.573.453,62

R$
1.531.680,52

R$37,46

R$36,83

R$ 36,20

R$35,57

R$34,62

Adequação do contrato de
Demanda registrada fora de ponta/demanda
Mensal
Não se aplica
demanda (fora de ponta)
contratada fora de ponta (%)
Adequação do contrato de
Demanda registrada ponta/Demanda contratada
Mensal
Não se aplica
demanda (ponta)
ponta (5)
Descriçao da meta: diminuir em 15% até 2020 a quantidade de Kwh consumidos, com a conseqüente redução no gasto com energia elétrica e consumo por área construída, considerando que o consumo incide em
aproximadamente 80% do valor da fatura mensal.
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2.3 Água e Esgoto
O quê
Descrição do plano

Promoção do consumo consciente de Água e Esgoto

Quando
Prazo inicial e final para
execução

Por quê
Objetivo do plano de ação

Quem
Nome do gestor da meta

OUT/2015 a OUT/2016
Combater o desperdício de água potável e reutilizar água pluviais e de ar condicionado para fins não nobres
Edvaldo Santos

Onde
Área(s) responsável (is)
pela execução

Divisão de Serviços Gerais
Descrição

Como

Data de início

Data de término

Aproveitamento das águas pluviais.

01/10/2015

30/9/2016

Aproveitamento da água de condicionadores de ar.

01/10/2015

30/9/2016

Adotar medidas para evitar o desperdício de água, como a instalação de
descargas e torneiras mais eficientes com dispositivos economizadores e
medidores de consumo.
Realizar campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao uso da
água.
Estudos para instalação de Estação de Tratamento de Água e Efluentes
Gerados

Plano de Logística Sustentável de Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

Área responsável

Nome do
responsável

Custo (R$)

5.000,00
Div. Serviços
Gerais

3.000,00
Edvaldo Santos

01/10/2015

30/9/2016

1/1/2016

31/12/2016

AGESA

Cesar Neri

A definir

01/03/2016

31/10/2016

Div. Serviços
Gerais/AGESA

Edvaldo Santos /
Cesar Neri

A definir
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Indicadores para Água e Esgoto
Nome do Indicador

Descrição

Apuração

Volume de água consumido

Quantidade de m³ de água

Mensal e anual

Não se aplica*

Volume de água por área construída

Quantidade de m³ de água/total área construída

Mensal e anual

Não se aplica*

Gasto com água

Valor (R$) da fatura

Mensal e anual

R$ 144.330,34

Gasto com água por área construída

Valor (R$) da fatura/área total construída

Mensal e anual

R$ 3,26

*A fatura de consumo água é baseada na quantidade de pontos de água e não no volume, razão pela qual não há medição.
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2.4 Gestão de Resíduos
O quê
Descrição do plano

Implemento da gestão dos resíduos gerados, diminuindo o impacto ambiental por meio de reciclagem, reutilização, descontaminação

Quando
Prazo inicial e final para
execução

Por quê
Objetivo do plano de ação

Quem
Nome do gestor da meta

OUT/2015 a OUT/2016
Minimizar o impacto ambiental dos resíduos gerados pela atividade do Tribunal de Justiça do Amapá, por meio de redução reutilização ou reciclagem.
Suzivaldo Almeida

Onde
Área(s) responsável (is)
pela execução

Departamento Administrativo/Divisão de Serviços Gerais
Descrição

Como

Data de início

Data de término

Área responsável

Nome do
responsável

Custo (R$)

Realizar campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao descarte correto
de resíduos.

01/12/2015

30/11/2016

AGESA

César Neri

A definir

Coleta seletiva: Ampliar a ação “Garrafa Pet, sai do lixo” para coleta seletiva de papel
(caixa de papelão) e adoção de lixeira de coleta seletiva lixo molhado x lixo seco;
Promover a implantação da coleta seletiva em consonância com a Resolução CONAMA
275/2001, o Decreto 5.940/2006, a Lei 12.305/2010 e demais legislações pertinentes,
quanto ao estabelecimento de parcerias com cooperativas de catadores (sempre que
possível, respeitadas as limitações dos municípios) e tabela de cores.

01/12/2015

30/11/2016

AGESA

César Neri

A definir

E‐Lixo Day ‐ destinação ecológica do lixo eletrônico do TJAP

01/10/2015

30/11/2016

DEINTEL

Genner

A definir
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Indicadores para Gestão de Resíduos
Nome do Indicador*

Descrição

Apuração

Destinação de papel para reciclagem

Quantidade (kg) de papel destinado à reciclagem

Mensal e semestral

Destinação de suprimentos de impressão para reciclagem

Quantidade (kg) de suprimentos de impressão destinados à reciclagem

Mensal e semestral

Destinação de plástico para reciclagem

Quantidade (kg) de plástico destinado à reciclagem

Mensal e semestral

Destinação de lâmpadas encaminhadas para descontaminação

Quantidade (unidades) de lâmpadas encaminhadas para descontaminação

Mensal e semestral

Destinação de pilhas e baterias encaminhadas para descontaminação

Quantidade (kg) de pilhas e baterias encaminhadas para descontaminação

Mensal e semestral

Destinação de madeiras para reaproveitamento

Quantidade (kg) de madeira destinada à reciclagem

Mensal e semestral

Destinação de vidros para reciclagem

Quantidade (kg) de vidros destinados à reciclagem

Mensal e semestral

Destinação de metais para a reciclagem

Quantidade (kg) de metais destinados à reciclagem

Mensal e semestral

Destinação de resíduos de saúde para descontaminação

Quantidade (kg) de resíduos de saúde destinados à descontaminação

Mensal e semestral

Destinação de resíduos de obras à reciclagem

Quantidade (kg) de resíduos de obras destinados à reciclagem

Anual

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

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

Anual

Total de material reciclável destinado às cooperativas

Quantidade (kg) de resíduos recicláveis destinados às cooperativas

Mensal e semestral

*Não há linha base para os indicadores para Gestão dos Resíduos gerados, os quais passarão a ser mensurados a partir das ações deste Plano.
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2.5 Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
O quê
Descrição do plano

Quando
Prazo inicial e final para execução

Por que
Objetivo do plano de ação

Quem
Nome do gestor da meta

Onde
Área(s) responsável (is) pela execução

Promoção da valorização, satisfação e inclusão do capital humano da instituição, em ações que estimulem o seu desenvolvimento pessoal e
profissional, assim como a melhoria das condições das instalações físicas.
2015‐2020
Melhorar a Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
Rosilene Campos
Departamento de Gestão de Pessoas/Serviço Médico
Descrição

Como

Data de
término

Data de início

Área responsável

Nome do
responsável

Custo (R$)

Implantação de modelo de gestão de pessoas baseado em competências, envolvendo
atualização da descrição de cargos, mapeamento e avaliação

Dez/15

Dez/16

DEGESP

Rosilene Campos

450.000,00

Vida Ativa: Projeto piloto de qualidade de vida no Fórum Virtual

Dez/15

Dez/16

DEGESP

Diego França

300.000,00

Programa Perfil de Saúde: Serviços de aferição de glicemia, pressão, vacinação, etc.

Abr/15

Set/16

Serviço Médico

Edinaldo Costa

15.000,00

II Corrida do Judiciário: com percurso de 6,7 km e a finalidade de promover estilo de vida
saudável aos servidores e público presente

Dez/15

Dez/16

Gab. Presidência

Nazaré Guedes

67.000,00

Sala de Repouso: local de descanso e socialização para servidores

Set/15

Set/16

DEGESP

Rosilene Campos

50.000,00

Programa de Voluntariado: estímulo à participação de servidores em projetos sociais

Dez/15

Dez/16

Ações de Inclusão para servidores com deficiência

Dez/15

Dez/16

Projeto Bolsistas: inclusão de palestras com a temática PLS‐TJAP e sustentabilidade;
despertar consciência e incentivar a leitura, além de divulgar a este público as ações
desenvolvidas pela instituição

Ago/2015

Dez/2016
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Sem Custo
AGESA

César Neri

10.000,00
A definir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
COMISSÃO TJAP SOCIOAMBIENTAL

Indicadores para Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
Nome do Indicador
Participação dos servidores e/ou ações voltadas para a
qualidade de vida no trabalho
Participação de servidores em ações solidárias (ex: inclusão
digital, alfabetização, campanhas voluntárias)
Ações de inclusão para servidores com deficiência

Descrição
(Quantidade de servidores que participaram de
ações de qualidade de vida/total de servidores
da instituição) x 100
(Quantidade de servidores que participaram de
ações solidárias/total de servidores da
instituição) x 100
Quantidade de ações de inclusão

Metas
Apuração

Ano‐Base
2014

2016

2017

2018

Anual

Inexistente

423

643

874

1.113

1.587

Anual

Inexistente

21

43

66

89

113

Anual

Inexistente

1

2

2

2

3

2019

2020

Descrição da meta: até 2020: chegar a 70% do total de servidores de participantes nas ações de qualidade de vida; a 5% de participação de servidores em ações de voluntariado; e 3 ações de inclusão de servidores
com deficiência.
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2.6 Sensibilização e Capacitação
O quê
Descrição do plano

Quando
Prazo inicial e final para execução

Por quê
Objetivo do plano de ação

Quem
Nome do gestor da meta

Onde
Área(s) responsável (is) pela execução

Sensibilização e capacitação contínua do corpo funcional, força de trabalho auxiliar e, quando for o caso, de outras partes interessadas
Janeiro a dezembro/2016.
Sensibilizar e capacitar magistrados, servidores, a força de trabalho e interessados a respeito da sustentabilidade, racionalização e consumo
consciente de materiais e serviços.
Augusto César Alberto Neri
Departamento de Gestão de Pessoas
Descrição

Como

Data de início

Data de término

Área responsável

Definição de identidade visual, formato, periodicidade, conteúdos e envio de mensagens
pop‐up digitais com informações sobre ações propostas.

Jan/2016

Dez/2016

ASCOM

Definição de locais, em todas as comarcas e edifício sede, para fixação de cartazes para
divulgação eficiente das ações propostas sobre o uso racional de energia, água, descarte
de materiais e demais constantes deste plano

Jan/2016

Fev/2016

ASCOM

Elaboração de informativos digitais, impressos periódicos ou cartilhas para mobilização
de magistrados, servidores, terceirizados, familiares e usuários para ações especificas
como coleta seletiva.

Jan/2016

Dez/2016

ASCOM

Organização e oferta de palestras de cursos de capacitação para magistrados e
servidores direcionado para sustentabilidade, racionalização e consumo consciente, com
inclusão na ambientação de novos servidores

Jan/2016

Dez/2016

Incentivar e premiar iniciativas nas unidades

Jan/2016

Dez/2016

Realização anual da Semana do Meio Ambiente, com realização palestras, distribuição de
mudas de plantas e outras atividades, visando à educação ambiental e divulgação das
iniciativas sustentáveis do TJAP.

Jun/2016

Jun/2016
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Nome do
responsável

Custo (R$)
A definir

Bernadeth Farias

A definir

A definir

A definir

AGESA/EJAP

Cesar Neri

A definir

A definir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
COMISSÃO TJAP SOCIOAMBIENTAL

Oferta de Curso à Distância com a temática sustentabilidade socioambiental

Set/2015

Set/2016

Indicadores para Sensibilização e Capacitação

AGESA

Augusto Neri

A definir

Meta

Nome do Indicador

Descrição

Apuração

Sensibilização e capacitação do corpo funcional e força de
trabalho auxiliar

Quantidade de ações de sensibilização e
capacitação

Anual
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Ano‐Base
2014

2016

2017

2018

2019

2020

Inexistente

10

15

15

20

20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
COMISSÃO TJAP SOCIOAMBIENTAL

2.7 Contratações Sustentáveis
O quê
Descrição do plano

Quando
Prazo inicial e final para execução

Por que
Objetivo do plano de ação

Quem
Nome do gestor da meta

Onde
Área(s) responsável (is) pela execução

Estímulo às contrações sustentáveis, inserindo critérios de sustentabilidade na especificação do objeto, especialmente relativos à eficiência do gasto público
JAN/2016 a DEZ/2016
Incluir critérios de sustentabilidade nas contratações, visando também a eficiência do gasto público
Augusto César Alberto Neri
Departamento de Contratos e Convênios
Descrição

Data de início

Data de término

Área responsável

Nome do
responsável

Custo (R$)

Estudar e aprimorar o contrato de telefonia, visando à inserção de critérios
sustentáveis e eficiência do gasto público

01/09/2015

30/09/2016

AGESA/DCC

Marilda Auzier /
César Neri

A definir

Estudar e aprimorar o contrato de vigilância visando à inserção de critérios
sustentáveis e eficiência do gasto público

01/09/2015

30/09/2016

AGESA/DCC

Marilda Auzier /
César Neri

A definir

Estudar e aprimorar o contrato de limpeza visando à inserção de critérios sustentáveis
e eficiência do gasto público

01/09/2015

30/09/2016

AGESA/DCC

Marilda Auzier /
César Neri

A definir

Como
ações
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Indicadores
Nome do Indicador

Descrição

Apuração

Ano‐Base

Gasto médio do contrato de telefonia fixa

Valor (R$) da fatura/quantidade linhas

Mensal e Anual

R$ 346,13

Gasto médio do contrato de telefonia móvel

Valor (R$) da fatura/quantidade de
linhas

Mensal e Anual

R$ 1.705,68

Gasto total do contrato de telefonia fixa

Valor (R$) da fatura de telefonia fixa

Mensal e anual

R$ 214.599,86

Gasto total do contrato de telefonia móvel

Valor (R$) da fatura de telefonia móvel

Mensal e anual

R$ 221.738,57

2016

2017

2018

2019

2020

R$ 311,52

R$ 311,52

R$ 311,52

R$ 311,52

R$ 311,52

R$
193.139,87

R$
193.139,87

R$
193.139,87

R$
193.139,87

R$
193.139,87

Telefonia

Descrição da meta: reduzir em 10% o gasto com telefonia fixa em 2016, mantendo até 2020, considerando a inflação no período. O gasto do contrato de telefonia móvel tende a aumentar devido o acréscimo de
serviços como aplicativos mobile, teletrabalho e outros.
Vigilância
Valor inicial do posto
Valor atual do posto

Valor total anual do
contrato/quantidade de postos
Valor total anual de repactuação/valor
total anual de assinatura do contrato

Anual

R$ 256.600,01

Anual

1,78

Anual

R$ 75,64

Anual

1,62

Anual

R$ 104.016,67

Limpeza
Gasto de limpeza pela área construída
Grau de repactuação
Gasto com material de limpeza

Valor (R$) anual do contrato/área
construída
Valor total anual de repactuação/valor
total anual da assinatura do contrato
Valor (R$) gasto com aquisição de
material de limpeza
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2.8 Layout
O quê
Descrição do plano

Quando
Prazo inicial e final para execução

Por que
Objetivo do plano de ação

Quem
Nome do gestor da meta

Onde
Área(s) responsável (is) pela execução

JAN/2016 a DEZ/2016
Incluir critérios de sustentabilidade nas contratações, visando também a eficiência do gasto público
Augusto César Alberto Neri
Departamento de Contratos e Convênios
Descrição

Como
ações

Estímulo às contrações sustentáveis, inserindo critérios de sustentabilidade na especificação do objeto, especialmente relativos à eficiência do gasto público

Definir padrão de layout (padronização de espaço, iluminação e móveis ambientes)

Data de início
01/10/2015

Data de término
30/09/2016

Área responsável
DIVENG

Nome do
responsável
Lucinéia Costa

Custo (R$)
A definir

Indicadores
Nome do Indicador

Descrição

Apuração

Ano‐Base

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

1,6

1

0,95

0,90

0,85

0,80

Layout
Valor gasto com reformas nas unidades

Valor gasto com reformas nas unidades no
ano vigente/ Valor gasto com reformas no
ano anterior

Descrição da meta: reduzir em 20% até 2020 o valor gasto com mudança de layout nas unidades.
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2.9 Deslocamento de Pessoal
O quê
Descrição do plano

Otimização do gasto com transporte, minimizando impactos ambientais

Quando
Prazo inicial e final
para execução

OUT/2015 a OUT/2016

Por que
Objetivo do plano de
ação

Buscar a eficiência no gasto do recurso público e diminuição do impacto ambiental no que se refere aos gastos com transporte

Quem
Nome do gestor da
meta

Edvaldo Santos

Onde
Área(s) responsável
(is) pela execução

Divisão de Serviços Gerais
Descrição

Como

Expansão do software de controle de combustível/veículos para as Comarcas do
interior
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.
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Data de início
01/11/2015

Data de término
30/10/2016

Área responsável

Nome do
responsável

Custo (R$)
A definir

DSG

Edvaldo Santos
01/11/2015

30/10/2016

34

DSG

A definir
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Indicadores
Nome do Indicador

Ano‐Base
2014

2016

2017

2018

2019

2020

Anual

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

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

Anual

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

Valor (R$) da fatura do total de contratos de
manutenção/ quantidade de veículos

Anual

R$ 4.175,55

R$ 3.758,00

R$ 3.549,22

R$ 3.340,44

R$ 3.131,66

R$ 2.922,89

Mensal e
Anual

5,45

5,18

5,13

5,02

4,91

4,64

Mensal e
anual

Não se
aplica

Mensal e
anual

4,83

4,59

4,54

4,44

4,35

4,10

Descrição

Apuração

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

Veículos
Veículos para transporte de
servidores, tramitação de
documentos e demais atividades
funcionais
Veículos para transporte de
magistrados
Gasto com manutenção dos veículos
da frota

Descrição da meta: reduzir em 30% o gasto com manutenção por veículo até 2020.
Combustível
Consumo de gasolina da frota oficial
de veículos
Consumo de etanol da frota oficial de
veículos
Consumo de diesel da frota oficial de
veículos

Quantidade de litros de gasolina consumidos/quantidade
de km rodados
Quantidade de litros de etanol consumidos/quantidade
de km rodados
Quantidade de litros de diesel consumidos/quantidade
de km rodados

Descrição da meta: reduzir em 15% o consumo de litros de combustível por km rodado.
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2.10 Projetos Sociais
O quê
Descrição do plano

Quando
Prazo inicial e final para execução

Por que
Objetivo do plano de ação

Aperfeiçoamento dos projetos sociais existentes por meio da prestação de assessoramento e definição de padrões de qualidade
JAN/2016 a DEZ/2020
Organizar e definir padrões de qualidade para diversas iniciativas de intervenção social já realizadas pelo TJAP
Augusto César Alberto Neri

Quem
Nome do gestor da meta

Assessoria de Gestão Socioambiental (AGESA)

Onde
Área(s) responsável (is) pela execução

Descrição

Data de início

Selo de Qualidade dos Projetos Sociais: catalogação das iniciativas existentes,
treinamento dos gestores de projetos, definição de critérios de qualidade,
estabelecimento de indicadores e metas e premiação dos destaques

Como

Jovens construindo o futuro: do direito ao deleite de ler e escrever. Projeto de estímulo
à leitura voltado aos bolsistas do TJAP.
Escola Comunitária Ambiental (parceria com VEPMA e Juizados Especiais Criminais),
visando implantar penas alternativas de ação socioambiental para os apenados em
delitos ambientais

15/2/2016

1/4/2015

1/10/2015

Data de término

Área responsável

Nome do
responsável

Custo (R$)

31/12/2016

CEIJ /ASPLAN /
AGESA

Des. Stella Ramos /
Job Morais /
Augusto Neri

A definir

31/12/2016

DEGESP

Rosilene Campos

A definir

30/9/2016

Juizados Especiais
Criminais e
VEPMA

Assessoria
Socioambiental

A definir

Indicadores
Nome do Indicador

Descrição

Apuração

Ano‐Base
2014

2016

Quantidade de pessoas atendidas

Quantidade

Semestral e anual

Inexistente

A definir no Selo de Qualidade dos Projetos Sociais
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2017

2018

2019

2020

