PLS / TRT-MG

Plano de Logística Sustentável
Plano de Ações - 2021/2022

Eixo Temático: Uso eficiente de insumos, materiais e serviços
AÇÃO

DETALHAMENTO DE
IMPLEMENTAÇÃO

OBJETIVO

ÁREAS
ENVOLVIDAS

PREVISÃO
DE INÍCIO

PRAZO

PREVISÃO DE
RECURSOS

1

Formalização de termos de
cooperação com outros órgãos
públicos para implantação de
notificação/intimação eletrônica

Realização de notificações Via
Sistema Pje para órgãos públicos
mais frequentemente intimados

Redução de consumo
de papel e toner para
impressora

GP/DG/DJ

2021

2022

Sem custos
extraordinários

2

Aquisição de de bebedouros de
coluna para subistituir
purificadores de água e/ou
galões de água

Necessária análise prévia de cada
unidade na qual existe o consumo
de galão de água, a fim de verificar
a possibilidade de substituição.
Posteriormente, compra e instalação

Reduzir o consumo
de galões renováveis
para água, bem
como o uso de copos
descartáveis

2021

2021

Custo de substituição dos
purificadores
por bebedouros

3

Aquisição ou desenvolvimento
de software para identificação
da quantidade de impressões
por unidade organizacional e por
equipamento de impressão

Desenvolvimento interno do software ou contratação

Controle detalhado
da quantidade de
impressões por
máquina do Regional

2021

2022

Sem custos
financeiros
extraordinários

SEML/SELC/
SGS/SEAA

SESA

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU relacionados

Eixo Temático: Energia Elétrica
OBJETIVO

ÁREAS
ENVOLVIDAS

PREVISÃO
DE INÍCIO

PRAZO

PREVISÃO DE
RECURSOS

1

Substituição dos aparelhos de
ar-condicionado antigos por
splits

Maior eficiência
energética e redução
de ruído

SEGPRE

Ação iniciada

2023

Aquisição dos novos
equipamentos

2

Substituição das lâmpadas
fluorescentes utilizadas em
prédios próprios do TRT3 por
lâmpadas LED

Maior eficiência
energética e menor
geração de resíduo
perigoso

2023

Aquisição e
instalação das
lâmpadas de
LED

3

Instalação de sensores de
presença em locais que não
exijam iluminação constante,
como garagens, toaletes, escadas e halls de elevadores

Evitar que lugares
com pouca circulação de pessoas
permaneçam iluminados quando vazios.
Exemplo: garagens

2022

2025

Aquisição e
instalação dos
sensores e
adaptação do
sistema de
iluminação

2022

2022

Sem custos
financeiros
extraordinários

AÇÃO

4

Estudo sobre a viabilidade de
instalação de placas fotovoltaicas em prédios do Tribunal

DETALHAMENTO DE
IMPLEMENTAÇÃO

Instalação mediante demandas e
aferições

Realização de cálculos que levem em
consideração a quantidade de ener- Além de reduzir os
gastos com energia
gia potencialmente gerada e os
elétrica, contribui
custos de instalação no TRT3 em
para
a geração de
comparação com a economia de
energia. Além disso, verificar se as energia limpa, com
menor impacto
estruturas do Regional suportam tal
socioambiental
instalação

SEGPRE

SENG/
SEGPRE

SGS/SENG/
SEGPRE/SEGE

Ação iniciada

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU relacionados

Eixo Temático: Água e Esgoto
ÁREAS
ENVOLVIDAS

PREVISÃO
DE INÍCIO

PRAZO

PREVISÃO DE
RECURSOS

1

Realização de campanha de
divulgação das ações de servidores(as) para economia de
água durante o teletrabalho

Incentivar que os
Realização de pesquisa com a força
hábitos e boas
de trabalho para identificação de
práticas relacionaatividades realizadas com a finalidas ao consumo de
dade economia de água. Após, seleágua dos(as) servcionar iniciativas conforme critérios
idores(as) se estende inovação, volume de economia,
da, também, para
para a realização da divulgação
suas residências

SGS/SECOM

2022

2022

Sem custos
extraordinários

2

Apresentação de relatório com
estudo de viabilidade de
reaproveitamento de águas
pluviais e/ou água cinza (água
residual, proveniente de processos domésticos como lavar
louça)

Estudo que leve em consideração os
vários mecanismos para captação e Diminuir o consumo
de água advindo da
armazenamento de água de chuva
rede de distribuição
para o uso posterior no Regional,
no Regional
diminuindo, assim, o consumo de
água da rede de distribuição

SENG

2022

2023

Sem custos
financeiros
extraordinários

3

Reparar eventuais
Campanha para estimular público
vazamentos de
interno e externo a avisar, via sisteforma
célere, para
Campanha de incentivo à imema informatizado de gestão predial, a
que esses não
diata notificação de vazamentos
ocorrência de vazamentos nas
ocasionem despertorneiras e vasos sanitários
dício de água

SGS/SECOM/
SEGPRE

2022

2022

Sem custos
extraordinários

AÇÃO

DETALHAMENTO DE
IMPLEMENTAÇÃO

OBJETIVO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU relacionados

Eixo Temático: Resíduos
AÇÃO

DETALHAMENTO DE
IMPLEMENTAÇÃO

OBJETIVO

ÁREAS
ENVOLVIDAS

1

Realização de convênios com
Realização de consulta para identifiassociações e/ou cooperativas
cação de existência de associações
de catadores para descarte de
aptas e, posteriormente, formalautos findos e demais materiais
ização de convênio/ Nos convênios
recicláveis de forma a maxivigentes que contemplam somente o
mizar o número de unidades do recolhimento de papel (autos judiciinterior abrangidas por esse
ais a serem eliminados), inclusão dos
serviço
demais materiais recicláveis

Maior quantidade de
unidades da JT
mineira abrangidas
por coleta seletica.
Menor destinação de
resíduos para aterros sanitários e
maior colaboração
com associações de
catadores.

SGS/ASAJ/
unidades do
TRT3
do interior do
estado

2

Realização de doações a
órgãos/entidades públicos e
outras entidades das lâmpadas
fluorescentes que vierem a ser
substituídas por lâmpadas de
LED (vide ação do tema “Energia
elétrica”)

Evitar o descarte de
lâmpadas antes do
final de sua vida útil,
além de auxiliar
órgãos públicos que
utilizem as lâmpadas
fluorescentes

SGSA/SEGPRE/
unidades do
interior

3

Orientação ao corpo funcional
quanto à coleta seletiva

4

Divulgação de ecopontos para
descarte de materiais (lixo
eletrônico, pilhas, baterias,
esponjas de cozinha, cartões,
etc.)

Viabilizar a doação de lâmpadas e
reatores ainda em bom funcionamento que se tornarem inservíveis
para o Tribunal

Utilização dos meios virtuais
disponíveis (internet, intranet, e-mail,
televisões, etc.) para orientação e
Capacitação para
conscientização/produção de matéri- que a coleta seletiva
as jornalísticas nas associações e
seja, de fato, efetiva
cooperativas de catadores/promoção
de palestras dos colaboradores
dessas instituições

Divulgar, na página da Gestão Sustentável, locais para descarte de
resíduos especiais

SGS/SECOM

SGS

PREVISÃO
DE INÍCIO

PRAZO

PREVISÃO DE
RECURSOS

2022

Ação contínua,
uma vez que
novas associações podem
ser criadas em
localidades onde
não estavam
presentes

Sem custos
financeiros
extraordinários

Ação
iniciada

2023

Sem custos
financeiros
extraordinários

2022

2022

Diárias e passagens para
deslocamento
até as unidades
do interior

2022

2022

Sem custos
financeiros
extraordinários

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU relacionados

Eixo Temático: Qualidade de Vida
AÇÃO

DETALHAMENTO DE
IMPLEMENTAÇÃO

OBJETIVO

ÁREAS
ENVOLVIDAS

Informar e incentivar o
Embora os computadores do Regionuso da ferramenta
al sejam equipados com programas
para pausas,
de alerta de pausas, é necessário
contribuindo para a SES/SESA/
que ele seja ativado pelos(as) usuári- qualidade de vida no SECOM/SGS
os(as) para que esteja em funcionatrabalho de servmento
idores(as) e magistrados(as)

PREVISÃO
DE INÍCIO

PRAZO

PREVISÃO DE
RECURSOS

2022

2022

Sem custos
financeiros
extraordinários

1

Campanha de informação e
divulgação do programa de
alerta de pausas (Workrave)

2

Por meio de demanda espontânea das
unidades ou provocada por áreas
vinculadas à gestão de pessoas, é
realizada a identificação dos fatores de
riscos ergonômicos e psicossociais
relativos a: infraestrutura, trabalho
Identificar riscos para
excessivo, distribuição inadequada de
tratamento adequado
Análise e Gestão dos Riscos trabalho, sobrecarga ou pouca carga de
nas unidades e
trabalho,
desrespeito
às
pausas,
altos
Ambientais, Ergonômicos e
adquirir informações
níveis de pressão por tempo, prazos
Psicossociais no Trabalho
para subsidiar planeinadequados, metas inadequadas,
jamento de ações em
trabalho fragmentado ou sem sentido,
saúde
subutilização de habilidades, falta de
autonomia, baixa participação na
tomada de decisão, falta de apoio da
chefia para a solução de problemas e
desenvolvimento pessoal

SES/SSO

2018

2023

Contratação de
empresa para
levantamento
dos riscos em
todo o âmbito do
TRT-MG

3

Revisão do conteúdo e disponibilização do curso obrigatório,
pré-requisito para formalização do
Melhoria nas
Teletrabalho, com objetivo de tornar
condições de trabalho
os teletrabalhadores capazes de
no domicílio para
compreender as recomendações
garantir saúde e
ergonômicas, tanto no que concerne
segurança no
à organização do trabalho quanto ao
exercício
do teletramobiliário de sua estação de trabalho
balho
em casa, estando aptos para
proteção e promoção da saúde,
segurança e qualidade de vida.

SES/SSO

2022

2023

Sem custos
financeiros
extraordinários

Ações de Promoção de Educação em
Saúde Mental Coletiva

Contribuir para maior
cuidado e atenção à
saúde mental dos
servidores, visando à
prevenção do adoecimento

SES/SAP

2021

2023

Sem custos
financeiros
extraordinários

Durante consulta médica periódica,
por meio de anamnese, exame físico,
perfil lipídico e glicemia, será estimaEstimativa de Risco Cardiovasdo o risco cardiovascular individual,
cular
como estratégia de prevenção e
tratamento de Doença Cardiovascular Aterosclerotica

Contribuir para maior
cuidado e atenção à
saúde mental dos
servidores, visando à
prevenção do adoecimento

4

5

6

Treinamento em Saúde e Segurança do Teletrabalhador

Programa SaudavelMENTE

Ações de Educação em Saúde

Ações individuais e coletivas de
educação em saúde, estimulando a
adoção de hábitos de autocuidado.

SES/SAMP

2021

2023

Sem custos
financeiros
extraordinários

Contribuir para maior
cuidado e atenção à
saúde física e mental
dos servidores, visan- SES/SECOM
do à prevenção do
adoecimento

2021

2023

Sem custos
financeiros
extraordinários

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU relacionados

Eixo Temático: Capacitação em Sustentabilidade
AÇÃO

DETALHAMENTO DE
IMPLEMENTAÇÃO

OBJETIVO

1

Realização de curso voltado à
sustentabilidade para, no
mínimo, 30 pessoas

Capacitar e sensibilizar o corpo funcional
Curso desenvolvido pela Seção de
sobre o básico da
Gestão Sustentável
temática socioambinetal

2

Realização de evento de capacitação aos agentes socioambientais

Fornecer aos agentes
Realização de encontros específisocioambientais
cos com os agentes, para
informações e materipromoção de diálogo, palestras,
ais que contribuam
etc.
para sua atuação

3

Realização de campanha para
recrutamento de agentes socioambientais

Na sequência: atualização do
normativo que designa os agentes
socioambientais

Inserção do tema da responsabilidade socioambiental nos
cursos de formação de magis4 trados e nos eventos realizados
para ambientação de novos
servidores

Aumentar a capilarização da temática
socioambiental no
Regional

Capacitar e sensibiRealização de palestra voltada à lizar o corpo funcional
sustentabilidade e à acessibilidade sobre sustentabilidade
e acessibilidade

PRAZO

PREVISÃO DE
RECURSOS

2022

Sem custos
financeiros
extraordinários

2022

2022

Eventuais
despesas com
diárias e passagens

SGS/SECOM

2022

2022

Sem custos
financeiros
extraordinários

SEJ/SGS/
ENAMAT
(CSJT)

2022

2022

Sem custos
financeiros
extraordinários

ÁREAS
ENVOLVIDAS

SEJ/SGS

SEJ/SGS

PREVISÃO
DE INÍCIO

2022

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU relacionados

Eixo Temático: Veículos e combustíveis
AÇÃO

1

Contratação de sistema de
transporte de magistrados e
servidores por meio de agenciamento de táxis (a exemplo do
TáxiGov), ou, alternativamente,
de terceirização da frota

DETALHAMENTO DE
IMPLEMENTAÇÃO

OBJETIVO

ÁREAS
ENVOLVIDAS

PREVISÃO
DE INÍCIO

PRAZO

PREVISÃO DE
RECURSOS

Realizado estudo de viabilidade
conforme o ePAD 24166/20

Redução de gastos
com veículos próprios,
bem como com
contratação de motoristas

SEAA/DTIC

2021

2021

Sem custos
financeiros
extraordinários

2

Proposta de manutenção do serviço
para atendimento somente da Correge- Redução da demanda,
com a adoção de
doria, dos desembargadores membros
Redução do número de
medidas como a
da Administração e do serviço adminisveículos da frota do Tribunal trativo de transporte de malotes, docu- implantação de sistementos e materiais – tal como ocorrido mas de agenciamento
de táxis
de 06 de maio a 24 de novembro de 2016
(Portaria Conjunta GP/GCR N. 227/2016).

3

Implantação de sistema de
gerenciamento de frota (software)

4

Contratação de serviço de
limpeza ecológica para os
veículos do Tribunal, quando
possível

Maior organização e
controle referente à
frota do Regional

Quando de nova licitação para
contratação da limpeza dos veículos,
Economia de consumo
inclusão no edital do serviço de
de água pelo TRT3,
limpeza ecológica, com base na
mesmo que fora das
experiência recente do Tribunal
dependências do
quanto a essa questão, conforme o
Regional
processo administrativo e-Pad
2.936/2018

Proposta de manutenção do serviço
para atendimento somente da
Corregedoria, dos desembargadores
Apresentação de relatório com
Redução de gastos,
membros da Administração e do
estudo da viabilidade de redução
caso a quantidade de
serviço administrativo de transporte
5
do quadro de motoristas (serviço
motoristas seja maior
de malotes, documentos e materiais
terceirizado)
do que a necessária
– tal como ocorrido de 06 de maio a
24 de novembro de 2016 (Portaria
Conjunta GP/GCR N. 227/2016)

6

Levantamento e controle dos
gastos com combustível no
Tribunal

Ações individuais e coletivas de
educação em saúde, estimulando a
adoção de hábitos de autocuidado.

SEAA

2021

2021

Sem custos
financeiros
extraordinários

SEAA

2022

2022

Eventual contratação
do software

SEAA

2021

2021

Contratação do
serviço

GP/SEAA

2021

2021

Sem custos
financeiros
extraordinários

SGS/SEAA

2022

Ação
contínua

Sem custos
financeiros
extraordinários

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU relacionados

Eixo Temático: Obras e Reformas
AÇÃO

1

DETALHAMENTO DE
IMPLEMENTAÇÃO

OBJETIVO

ÁREAS
ENVOLVIDAS

Inicialmente é necessário que a
Secretaria de Enganharia desenvolva Garantir que pessoas
com deficiencia ou
os projetos de obras e reformas
Adequação gradual das unidades
mobilidade
reduzida
seguindo os padrões de acessibiliSENG/
do TRT3 para os padrões
dade. Posteriormente, tão projeto é acessem as unidades SEGPRE/SGS
acessíveis
do TRT3 de forma
encaminhado para a Secretaria de
autônoma
e segura
Gestão Predial, que cuida de sua
execução

PREVISÃO
DE INÍCIO

Em
andamento

PRAZO

PREVISÃO DE
RECURSOS

2026

Custos de
contratação para
realização das
adequações, além de
custos humanos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU relacionados

Eixo Temático: Equidade e Diversidade
AÇÃO

1

DETALHAMENTO DE
IMPLEMENTAÇÃO

OBJETIVO

Consideração de critérios de
acessibilidade nas aquisições

Avaliação das novas versões dos
sistemas eletrônicos judiciais e
administrativos, para verificação
2 da acessibilidade. Se necessário,
envio de sugestões aos Comitês
do Pje e do ProAD

Ação a ser realizada em conjunto,
incluindo as áreas de negócio
responsáveis pelos sistemas. Quando
forem identificadas lacunas de acesGarantir maior
sibilidade, tais áreas informarão às
acessibilidade e
Secretarias responsáveis pelos
inclusão de pessoas
sistemas que, por sua vez, encamin- com deficiência na
harão aos Comitês Nacionais a
utilização dos sistesolicitação de demanda para ademas
quação das funcionalidades visando
atender aos critérios de acessibilidade.

3

Disponibilização de tradução
Garantir maior acessisimultânea em Libras nas
bilidade e inclusão de
Contratação ou convênio com
palestras, cursos e eventos do
fornecedores de serviço de tradução pessoas surdas nos
Tribunal, divulgando essa iniciaeventos e cursos do
Portugês-Libra
tiva para o público interno e
Regional
externo

4

Campanha de divulgação "Quem
Somos Nós"

Campanha de divulgação do trabalho
de servidores com deficiência do
TRT3

Propiciar uma maior
valorização dos(as)
servidores(as) com
deficiência

ÁREAS
ENVOLVIDAS

PREVISÃO
DE INÍCIO

PRAZO

PREVISÃO DE
RECURSOS

DADM

2022

2022

Eventuais custos
adicionais nas
aquisições

2023

Eventuais
contratações de
softwares,
serviços, entre
outros

Contratação de
tradutor de libras,
caso não haja servidores do Tribunal
capacitados

SGSA/SESIS/
SEPJe

SEJ

2022

Ação
Contínua

SECOM

2022

2022

Adoção de padrões mais modernos
Modernização da página
de acessibilidade, utilizados em
eletrônica do TRT em termos de páginas de outros órgãos e entidades Garantir maior acessi5
SGSA/SECOM
bilidade e inclusão
acessibilidade para pessoas com públicos (STJ, TCU, etc.). Verificar o
deficiência visual e auditiva
que pode ser aprimorado na nova
página do Tribunal

6

Divulgação de cartilha de
inclusão social para pessoas
com deficiência

Instruir o público
interno e externo
quanto ao tratamento
das pessoas com
deficiência

2022

SGS/SGP/
SECOM

2022

2022

2022

Eventuais
contratações de
softwares, serviços,
entre outros

2022

Sem custos
financeiros
extraordinários

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU relacionados

Eixo Temático: Aquisições e contratações sustentáveis
AÇÃO

DETALHAMENTO DE
IMPLEMENTAÇÃO

1

Inclusão de módulo de compras
e contratações públicas
sustentáveis em todos os cursos
para as áreas de compras e
contratações

2

Realização de curso sobre
Governança nas Contratações,
com módulo sobre contratações
sustentáveis, para, no mínimo,
30 pessoas

3

Realizar análise de sustentabili- Análise a ser realizada, preferencialdade durante a realização das
mente, no momento da análise de
contratações
governança

OBJETIVO

ÁREAS
ENVOLVIDAS

PREVISÃO
DE INÍCIO

PRAZO

PREVISÃO DE
RECURSOS

Capacitar o corpo
funcional para a
realização de
aquisições
sustentáveis

SEJ

2022

2022

Gastos com
conteudistas

2022

2022

Sem custos
financeiros
extraordinários

2022

Ação
Contínua

Sem custos
financeiros
extraordinários

Capacitar o corpo
funcional para a
realização de
aquisições
sustentáveis

SEJ

Garantir a análise de
sustentabilidade nas DADM / SGS
aquisições

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU relacionados

