INVENTÁRIO
ANO

CLASSIFICAÇÃO
2018 Material de consumo

2018
2018
2018
2018
2018

Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo

ITEM
Bloco para recado auto-adesivo Med. 76X102 MM(+ /- 10%)

CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE
Reciclável e Certificado de Sustentabilidade (FSC) OU SUSTAINABLE OF
FORESTRY INITIATIVE (SFI – CHAIN OF CUSTODY CERTIFIED)

R$

2.160,00

Papel A3 Med. 297X420MM, Branco alcalino, 75g
Cartucho de Toner
Kit de Manutenção LEXMARK 40X4724, P/ IMP. T652 /T654
Cartucho de Tinta
Fota para rotuladro BROTHER 12MM MK231 8M

Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos
termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata
Logística Reversa com o Fornecedor
Logística Reversa com o Fornecedor
Logística Reversa com o Fornecedor
Logística Reversa com o Fornecedor

R$
R$
R$
R$
R$

1.320,00
1.198,88
56.140,00
2.937,60
1.843,20

R$

12.260,00

R$

10.999,95

VALOR

2018 Material de consumo

Garrafinhas de água mineral, com e sem gás

2018 Material de consumo

Exemplares do livro de memória do TRF da 5ª Região

2018
2018
2018
2018

Exemplares do Relatório de Gestão 2017-2019 do TRF da 5ª Região
Undiade de Imagem
Recipiente Resíduo de Toner
Kit de Imagem

Laudo de Instituição Oficial certificando a propriedade ou concessão da fonte da
água a ser fornecida para consumo e Análise físico-química e/ou bacteriológica
da água atestando que a mesmo é apropriada para o consumo humano
Apresentação de documento expedido pelo Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal, ou por instituição com atribuições similares, no qual ateste que a
mesma utiliza matéria-prima oriunda de um processo produtivo manejado de
forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e
cumprindo todas as leis vigentes
Apresentação de documento expedido pelo Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal, ou por instituição com atribuições similares, no qual ateste que a
mesma utiliza matéria-prima oriunda de um processo produtivo manejado de
forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e
cumprindo todas as leis vigentes
Logística Reversa com o Fornecedor
Logística Reversa com o Fornecedor
Logística Reversa com o Fornecedor

2018 Material de consumo

Garrafões de água mineral de 20 L

Laudo de Instituição Oficial certificando a propriedade ou concessão da fonte da
água a ser fornecida para consumo e Análise físico-química e/ou bacteriológica
da água atestando que a mesmo é apropriada para o consumo humano
R$

2018 Material permanente

Splitão dutado, saída de ar na vertical, com condensador remoto, a ar, 25 TR’s
(300.000 BTU’s), 220/380v trifásico - 60Hz, gás refrigerante R-410A, Inverter, com
pressão estática mínima de 40 mmH2O e vazão de ar mínima de 18.700 m³/h

2018 Material permanente

Frigobares

2018 Material permanente
2018 Material permanente

Bebedouros para garrafão de 20 litros
Perfis Metálicos de Amarração das Divisórias de Gesso

2018 Material permanente

Serpentinas para os chillers

Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo

R$
8.535,00
Fracassado
R$
300,00
R$
47.999,70

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, nos termos da Portaria
INMETRO nº 215, de 23 de julho de 2009, que aprova os requisitos de Avaliação
da Conformidade - RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória
R$
Sistema de refrigeração por compressor com uso de gás
ecológico (isento de CFC); Classificação Energética “A”
R$
Sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico
(R134a)
R$
Atendimento às recomendações contidas na ABNT NBR 15217:2005
R$
Atendimento às recomendações contidas nas normas técnicas: ABNT NBR 164011; 16401-2 e 16401-3.
R$

49.896,00

155.000,00
2.789,58
4.779,28
11.466,00
522.989,42

INVENTÁRIO
Apresentar Certificação (selo FSC) e Tratamento anti-fungos e cupins , com
apresentação de comprovante

2018 Material permanente

Mobiliário para Memorial do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

R$

48.000,00

2018 Material permanente

Atendimento aos limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n°
1, de 11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e legislação correlata; Atendimento
aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento
fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de
06/05/1986, e n° 315, de 29/10/2002, e legislação correlata; e possuir, de
acordo com a classificação do Programa Brasileiro de Etiquetagem constante na
tabela do INMETRO- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia:
Veículo classificado no Grupo E (Utilitário misto), tipo Sport Utility Vehicle (SUV), zero menor consumo energético e Selo de emissão de poluentes, no mínimo 03 (três)
quilômetro
estrelas verdes
R$
Atendimento à NBR 14373/2006;
Estar em conformidade com o Regulamento de Avaliação da Conformidade para
Estabilizadores de Tensão Monofásicos, nos termos da Portaria Inmetro nº 262
de 12 de julho de 2007;
Cer[ﬁcação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 262/2007
Estabilizadores de Tensão de 1kVA e 2kVA
R$
Televisores 42 polegadas ou maior
Tecnologia LED
R$
Lâmpada LED Tubular
Tecnologia LED e Certificação Inmetro
R$
Papel A4 branco alcalino, clorado, tamanho 210x297mm, 75g, embalagem resistente Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal R$

229.540,00

2018
2018
2018
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019

Material permanente
Material permanente
Material permanente
Material de consumo

Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo

Exemplares da Edição Comemorativa dos 30 anos da Revista do TRF da 5ª Região
Cartucho de Toner
Cartucho de Tinta
Unidade de Imagem
Kit de Manutenção
Papel couche fosco tamanho A3 170 g/m² , cor branca, (pct de 250 fls); papel a3

2019 Material de consumo

Garrafões de água mineral de 20 litros

2019 Material permanente

Aparelhos de ar-condicionado

2019 Material permanente

Estabilizadores de Tensão de 1kVA e 2kVA

2019 Material permanente

Frigobares

Deverão conter o selo Forest Stewardship Council – FSC, expedido pelo Conselho
Brasileiro de Manejo Florestal, ou por instituição com atribuições similares, no
qual ateste que o material foi produzido a partir de matéria-prima oriunda de
um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada,
socialmente justa e economicamente viável, e cumprindo todas as leis vigentes
Logística Reversa com o Fornecedor
Logística Reversa com o Fornecedor
Logística Reversa com o Fornecedor
Logística Reversa com o Fornecedor
Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal
Laudo de Instituição Oficial certificando a propriedade ou concessão da fonte da
água a ser fornecida para consumo e Análise físico-química e/ou bacteriológica
da água atestando que a mesmo é apropriada para o consumo humano
Atendimento à Portaria INMETRO nº 215, de 23 de julho de 2009, e a Portaria
Interministerial nº 364, de 24 de dezembro de 2007
Atender a NBR 14373/2006;
Estar em conformidade com o Regulamento de Avaliação da
Conformidade para Estabilizadores de Tensão Monofásicos, nos termos da
Portaria Inmetro nº 262 de 12 de julho de 2007; e Certificação compulsória,
conforme Portaria Inmetro nº 262/2007
Sistema de refrigeração por compressor com uso de gás
ecológico (isento de CFC)

14.139,30
16.450,00
32.970,00
86.340,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

15.444,00
3.018,96
3.002,54
4.000,00
29.960,00
1.280,00

R$

36.792,00

R$

190.999,80

R$

52.001,50

R$

8.682,93

INVENTÁRIO
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Material permanente
Material permanente
Material permanente
Material permanente
Material permanente
Material permanente

Bebedouros
Televisores de 43 polegadas
Forno de micro-ondas
Coletes Balísticos Multi Ameaça, nível II ou similar
Televisor de 86 polegadas
Lâmpada de bulbo

2019 Material permanente

Equipamentos odontológicos

2019
2019
2020
2020
2020

Equipamentos de refrigeração (FAN COILS)
Balizadores cônicos
Cartuchos de tinta
Cartuchos de toner
Kit de manunteção

Material permanente
Material permanente
Material de consumo
Material de consumo
Material de consumo

2020 Material permanente

Equipamentos de refrigeração (aparelhos de ar-condicionado)

Sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico
(R134a); e certificado pelo INMETRO
Tecnologia LED
Classificação energética: A
Atóxico, durável
Tecnologia LED
Tecnologia LED
Cer[ﬁcado de boas prá[cas de fabricação;
Cer[ﬁcado de registro dos produtos na ANVISA; e
Certificado de licença de funcionamento da ANVISA para indústria fabricante
Atendimento às seguintes normas técnicas: ABNT NBR 16401-1; ABNT NBR
16401-2; e ABNT NBR 16401-3
Atendimento à ABNT NBR 15071
Logística Reversa com o Fornecedor
Logística Reversa com o Fornecedor
Logística Reversa com o Fornecedor
Atendimento à Portaria INMETRO nº 215, de 23 de julho de 2009, e a Portaria
Interministerial nº 364, de 24 de dezembro de 2007

R$
R$
R$
R$
R$
R$

5.390,00
14.784,00
10.196,85
53.184,75
20.491,19
5.838,00

R$

77.221,46

R$ 1.577.000,00
R$
5.000,00
R$
20.725,85
R$
25.298,00
R$
42.450,00
R$

43.009,99

PLANO DE AÇÃO
ITEM
1 PAPEL

TEMAS E AÇÕES

OBJETIVO

DETALHAMENTO

Estimular o uso consciente da impressora
reduzindo, assim, o consumo de papel e dos
demais insumos envolvidos no processo
Gerar transparência nos dados e levar à reflexão
sobre o consumo
Manter monitoramento constante dos dados para
embasar ações necessárias

STI, com o apoio da Seção Socioambiental - desenvolver campanha de sensibilização quanto ao gasto excessivo de
papel, impressão correta e necessária, revisão de documentos antes de imprimir etc. Veiculação por meio de
canais como o Jornal Mural, painel eletrônico e e-mails.
Adoção ou aperfeiçoamento de ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades;
Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo do TRF5.
Alimentação continuada da plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de
fontes de dados.

2.1 SUBSTITUIÇÃO DOS COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML POR COPOS DE PAPEL - PARA CONSUMO DO PÚBLICO EXTERNO

Reduzir o consumo de descartáveis de plástico

Pesquisar atas de registro de preço sobre copos descartáveis sustentáveis no mercado; Pesquisar novas
tecnologias disponibilizadas no mercado; Efetuar comparativo custo/benefício e respectivo impacto financeiro em Secretaria Administrativa
relação a situação atual; Estudar possibilidade de compra junto com as Seções.

2.2 CAMPANHA INFORMATIVA PARA REFORÇAR O USO DAS CANECAS DOADAS PELO TRF5 AOS SERVIDORES

Estimular o uso das canecas distribuídas pelo
Tribunal ou mesmo que o servidor use seu próprio Elaborar campanha de conscientização; Veicular campanha por meio da ação de consumo consciente e demais
recipiente retornável (canecas, garrafas etc) para canais como o Jornal Mural, e-mails etc.
consumo de água e de café, reduzindo o consumo
dos descartáveis plásticos

1.1 CAMPANHA SOBRE O USO RACIONAL DE IMPRESSORA
1.2 INFORMAR DADOS DE CONSUMO AO CORPO FUNCIONAL
1.3 ALIMENTAR A PLATAFOMA BUSINESS INTELIGENCE

ÁREAS RELACIONADAS

INICIO

SITUAÇÃO ATUAL

STATUS

Campanha não realizada em função da pandemia. Será avaliada
possibilidade de inclusão em cronograma futuro.

Cancelada

Almoxarifado; Seção Socioambiental e Assessoria de
Ação Continuada
Comunicação

Ação de caráter contínuo

Realizada

STI ; Seção Socioambiental e Almoxarifado

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

2020.1

Copos de papel já adquiridos (400 centos) e postos em uso.

Realizada

Seção Socioambiental; Secretaria Administrativa;
Almoxarifado

2020.1

Com a companha, ADOTE UMA CANECA, Os servidores incentivados a
usar as canecas que o Tribunal forneceu ou mesmo trazer de casa. Os
Realizada
gabinetes receberam KITS de copos e xícaras para atendimento de público
externo

Secretaria Administrativa

2020.1

Canecas já foram entregues. Agaurdando normalizar a situação
(pandemia) para distribuir com o corpo funcional

STI e Seção Socioambiental

2020.1

2 COPOS DESCARTÁVEIS

2.3 AQUISIÇÃO DE CANECAS DE POECELANA PARA CONSUMO DE CAFÉ
2.4 INFORMAR DADOS DE CONSUMO AO CORPO FUNCIONAL
2.5 ALIMENTAR A PLATAFOMA BUSINESS INTELIGENCE
3 ÁGUA ENVASADA
REALIZAR ESTUDOS PARA ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS QUE POSSIBILITEM O CONSUMO DE ÁGUA PELO CORPO
FUNCIONAL SEM O USO DE GARRAFÕES DE 20L

Reduzir o consumo de descartáveis de plástico .As
canecas de porcelana servem tanto para consumo
de água como de café
Gerar transparência nos dados e levar à reflexão
sobre o consumo
Manter monitoramento constante dos dados para
embasar ações necessárias

3.1

Reduzir o consumo de garrafões de 20L sem
elevar o de embalagens não retornáveis

3.2 INFORMAR DADOS DE CONSUMO (GARRAFAS DE 500ML) ÀS UNIDADES

Gerar transparência nos dados e levar à reflexão
sobre o consumo

3.3 FORNECIMENTO DE ÁGUA POR SERVIÇO DE GARÇON, EVITANDO O USO DAS GARRAFAS DE 500ML
3.4 ALIMENTAR A PLATAFOMA BUSINESS INTELIGENCE
4 IMPRESSÕES
REALIZAR ESTUDOS PARA ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS QUE POSSIBILITEM O CONSUMO DE ÁGUA PELO CORPO
FUNCIONAL SEM O USO DE GARRAFÕES DE 20L

Reduzir o consumo de garrafões de 20L sem
elevar o de embalagens não retornáveis

4.2 INFORMAR DADOS DE CONSUMO AO CORPO FUNCIONAL

Gerar transparência nos dados e levar à reflexão
sobre o consumo

4.4 ALIMENTAR A PLATAFOMA BUSINESS INTELIGENCE

Adoção ou aperfeiçoamento de ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades;
Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo do TRF5.
Alimentação continuada da plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de
fontes de dados.
Pesquisa de mercado; Realizar estudo nos pontos de consumo de água; Levantar custos; Analisar viabilidade.
Aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades; Apresentar, periodicamente, os dados de
consumo para os gestores das unidades

Reduzir o consumo de embalagens não
Apoio do Cerimonial em reuniões e eventos
retornáveis (500ml)
Manter monitoramento constante dos dados para Alimentação continuada da plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de
embasar ações necessárias
fontes de dados.

4.1

4.3 FORNECIMENTO DE ÁGUA POR SERVIÇO DE GARÇON, EVITANDO O USO DAS GARRAFAS DE 500ML

Pesquisar preços no mercado; Avaliar a quantidade a ser comprada; Fazer campanha de incentivo; Distribuir e
monitorar uso.

Pesquisa de mercado; Realizar estudo nos pontos de consumo de água; Levantar custos; Analisar viabilidade.
Aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades; Apresentar, periodicamente, os dados de
consumo para os gestores das unidades

Reduzir o consumo de embalagens não
Apoio do Cerimonial em reuniões e eventos
retornáveis (500ml)
Manter monitoramento constante dos dados para Alimentação continuada da plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de
embasar ações necessárias
fontes de dados.

Realizada

Almoxarifado; Seção Socioambiental e Assessoria de
Ação Continuada
Comunicação

Ação de caráter contínuo

Realizada

STI; Seção Socioambiental e Almoxarifado

Ação de caráter contínuo

Realizada

Ação Continuada

Seção Socioambienta; SIAP; Secretaria
Administrativa

2020.1

Seção Socioambiental; Cerimonial

Ação Continuada

Cerimonial

Ação Continuada

STI; Seção Socioambiental e Cerimonial

Ação Continuada

Seção Socioambienta; SIAP; Secretaria
Administrativa

2020.1

Seção Socioambiental; Cerimonial

Ação Continuada

Cerimonial

Ação Continuada

STI; Seção Socioambiental e Cerimonial

Ação Continuada

Ação não realizada em função da pandemia. Será avaliada possibilidade de
Cancelada
inclusão em cronograma futuro.
Os servidores incentivados a usar as canecas que o Tribunal e os
gabinetes receberam KITS de copos e xícaras para atendimento de público Realizada
externo
Já é prática esse tipo de ação no Tribunal, que já resultou em redução no
Realizada
consumo das garrafinhas
Ação de caráter contínuo

Realizada

Ação não realizada em função da pandemia. Será avaliada possibilidade de
Cancelada
inclusão em cronograma futuro.
Os servidores incentivados a usar as canecas que o Tribunal e os
gabinetes receberam KITS de copos e xícaras para atendimento de público Realizada
externo
Já é prática esse tipo de ação no Tribunal, que já resultou em redução no
Realizada
consumo das garrafinhas
Ação de caráter contínuo

Realizada

5 ENERGIA ELÉTRICA
5.1 CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Reduzir o consumo de energia elétrica

Realizar campanha de conscientização sobre o uso racional da energia elétrica, abordando questão do
desligamento de monitores e impressoras ao final do expediente e luzes nos locais de trabalho, quando não mais
em uso.

Seção Socioambienta; SIAP; TI e Assessoria de
Comunicação

2020.1

5.2 REDUÇÃO DO NÚMERO DE LÂMPADAS ÁREAS COMUNS - MUDANÇAS NA RONDA DIÁRIA

Reduzir o consumo de energia elétrica

Antecipação do horário das rondas diárias e desligamento de luzes em áreas comuns, deixando apenas a
quantidade necessária para manter a segurança e conforto no trabalho.

SIAP; SAE e Secretaria Administrativa

2021.1

5.3 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES - ENERGIA LIMPA

Reduzir o consumo de energia elétrica e gerar
energia limpa

Participação e seleção de projeto de instalação de uma usina fotovoltaica (energia obtida através da conversão da
luz solar) no Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 pela Companhia Energética de Pernambuco (Celpe). O
SIAP e Secretaria Administrativa
TRF5 foi escolhido, juntamente com outros projetos da Justiça Federal em Pernambuco, por meio da Chamada
Pública REE 001/2018.

5.4 CAMPANHA: USO DOS ELEVADORES X ESCADAS

Reduzir o consumo de energia elétrica, incetivar o
uso consciente dos elevadores e promover
Campanha promovida através de material de comunicação (informativo)
qualidade de vida

Seção Socioambiental e Assessoria de Comunicação

Durante a pandemia, com a campanha Continue Cuidado do Meio
Ambiente, e também durante a Semana do Meio Ambiente, foram
realizadas ações informativas de conscientização junto ao copo funcional
quanto à referida temática
Associada a essa ação, também foram substituidas lâmpadas dicroica
comuns por outras com etcnologia LED - cerca de 170 lâmpadas trocadas
(corredores dos andares)

Realizada

Realizada

2020.2

Iniciada, em novembro, a instalação de usinas fotovoltaicas (que
convertem a luz solar para obter energia) no edifício-sede e no prédio da
Escola de Magistratura Federal da 5ª Região (Esmafe)

Realizada

2020.1

Interrompida em função da pandemia, que restringiu o quantitativo de
pessoas no Tribunal. Será avaliada possibilidade de inclusão em
cronograma futuro.

Cancelada

5.5 REDUÇÃO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

Reduzir o consumo de energia elétrica

Redução do horário de funcionamento do sistema de ar-condicionado - a ser apresentada nova proposta à
Presidência; relatório de estimativa sobre o consumo de energia para além do horário regular de funcionamento

SIAP e Secretaria Administrativa

2020.1

Realizada

5.6 MAPEAMENTO DO CONSUMO E GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA

Facilitar a tomada de decisões acerca do tema

Iniciado estudo para mapear os gastos com energia elétrica (por prédio e área) e estudar as possibilidades de
redução

SIAP

2020.1

Realizada

Ampliação do sistema de aguação dos jardins, a partir da utilização das águas pluviais e provenientes dos drenos
do sistema de refrigeração da Ampliação.

SIAP

Ação Continuada

Realizada

Avaliar a manutenção preventiva de torneiras e descargas; Realizar levantamento e monitorar periodicamente a
situação das instalações hidráulicas visando a redução de consumo.

SIAP

Ação Continuada

Realizada

6 ÁGUA E ESGOTO
6.1 UTILIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA AGUAÇÃO DO JARDIM
6.2 MONITORAR SITUAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Reduzir o conumo de água utilizando água de
chuva
Garantir qualidade da água e promover
manutenção das instalações para evitar
desperdícios

6.3 SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CONSUMO

Reduzir o consumo evitando desperdícios

Implantar sistemas de monitoramento do consumo para identificar a ocorrência de vazamentos em instalações
hidráulicas.

SIAP

2020.1

6.4 IMPLANTAR NOVAS TECNOLOGIAS QUE AJUDAM NA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA

Reduzir o consumo de água

Fazer estudo para verificar todos os pontos de água e qual o potencial de melhoria em cada um, com relação ao
gasto/consumo de água; Fazer contato com empresas; Orçar e verificar a viabilidade de implantação.

SIAP e Secretaria Administrativa

2020.2

Iniciado mas interrompido em função da pandemia. Será avaliada
possibilidade de continuação da ação em cronograma futuro.

6.5 CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE USO RACIONAL DE ÁGUA

Sensibilizar o público quanto à necessidade de
economizar água

Realizar campanha de conscientização com os servidores sobre o uso racional da água, utilizando as ferramentas
usuais de comunicação e elaboração de material visua

SIAP; Seção Socioambiental e Assessoria de
Comunicação

2020.1

Não houve uma campanha direcionada para isso, mas, ao longo da
Campanha sobre Continue cuidando do Meio Ambiente, realizada durante Realizada
a pandemia, este tópico foi abordado

6.6 INFORMAR DADOS DE CONSUMO AO CORPO FUNCIONAL

Gerar transparência nos dados e levar à reflexão
sobre o consumo

Adoção ou aperfeiçoamento de ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades; Criar espaço de
comunicação constante na intranet informando o consumo do TRF5.

SIAP; Seção Socioambiental e Assessoria de
Comunicação

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

6.7 ALIMENTAR A PLATAFOMA BUSINESS INTELIGENCE

Manter monitoramento constante dos dados para Alimentação continuada da plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de
embasar ações necessárias
fontes de dados.

STI ; Seção Socioambiental e SIAP

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

SAE

Ação Continuada

Durante a pademia, algumas medidas foram tomadas, como férias
antecipadas e redução do efetivo no local (questões de segurança
sanitária e saúde), mas não houve redução contratural no número de
postos. Quando do retorno à situação de normalidade, será revisto o
contrato (repactuação)

Em andamento

Cancelada

7 VIGILÂNCIA

7.1 MANTER A REVISÃO DE CONTRATOS

Buscar encomia no valor dos contratos e
adequação à realidade do trabalho, alinhando as
expectativas à dinâmica do mercado

Revisão do conteúdo contratual a cada licitação/prorrogação, buscando otimização para o TRF5 e seus Anexos;
Revisão das especificações técnicas e escopo dos contratos de terceirização; Revisão do conteúdo contratual
sobre segurança do trabalho e sustentabilidade ambiental conforme IN SLTI/MPOG 01/2010; Revisar encargos,
benefícios e impostos da planilha de formação de custos; Revisão do dimensionamento de equipes e
equipamentos necessários às atividades; Verificar eventual alteração de editais de licitação ou repactuação dos
instrumentos contratuais vigentes.

PLANO DE AÇÃO
7.2 REVISAR FUNÇÕES

Adequar os postos à realidade do trabalho

Avaliar possibilidade de substituição de alguns postos de vigilantes, bem como avaliação da transformação de
postos de vigilância armada em postos de vigilância desarmada

2020.2

Depende dor retorno à situação de normalidade e das diretrizes que serão
Em andamento
dadas pelas Administração

2020.2

Foram relizadas iniciativas com as equipes de limpeza para sensibilizar
quanto à coleta seletiva e ações voltadas para o meio ambiente através da Em andamento
gestão adequada dos resíduos. Foi Iniciado estudo para revisão contratual

STI ; Seção Socioambiental e SIAP

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

SIAP

2020.2

STI ; Seção Socioambiental e SIAP

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

SIAP; Seção Socioambiental e Assessoria de
Comunicação

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

Sob Demanda

Ação realizada sob demanda. Em 2020, as obras realizadas e s projetos
eleborados adotaram medidas de sustentabildiade,

Realizada

SIAP

Sob Demanda

Ação realizada sob demanda. Em 2020, as reformas realizadas adoraram
critérios de sustentabilidade, inclusive promovendo descarte
ambientalmente correto dos resíduos

Realizada

Adoção ou aperfeiçoamento de ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades; Criar espaço de
comunicação constante na intranet informando o consumo do TRF5.

SIAP; Seção Socioambiental e Assessoria de
Comunicação

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

Implementação com alocação dos coletores, balança, trituradores, etc;
Realizar o controle e monitoramento da quantidade de resíduos recicláveis devidamente encaminhados.

SIAP; Seção Socioambiental

2020.2

A Estação deve ser montada em dezembro. Após o recesso, o processo de
Em andamento
coleta seletiva será retomado (suspensaem função da pandemia).

SAE

8 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;
Verificar alteração de editais de licitação ou revisão dos instrumentos contratuais vigentes;Incluir nos contratos a SIAP
capacitação e sensibilização periódica das equipes de limpeza a respeito das novas práticas sustentáveis;
Incluir nos contratos a necessidade de utilização preferencial de produtos biodegradáveis de limpeza.

8.1 REVISÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Adequar os aspectos contratuais à realidade de
trabalho, inclusive quanto às questões de
sustentabilidade

8.2 ALIMENTAR A PLATAFOMA BUSINESS INTELIGENCE

Manter monitoramento constante dos dados para Alimentação continuada da plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de
embasar ações necessárias
fontes de dados.

Realizada

9 TELEFONIA

9.1 REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

9.2 ALIMENTAR A PLATAFOMA BUSINESS INTELIGENCE
9.3 INFORMAR DADOS DE CONSUMO AO CORPO FUNCIONAL

Adequar os aspectos contratuais à realidade de
trabalho e às dinâmicas do mercado

Revisão das especificações técnicas e escopo dos contratos de terceirização; Revisão do conteúdo contratual
sobre segurança do trabalho e sustentabilidade ambiental; Revisão do dimensionamento de equipes e
equipamentos necessários às atividades; Verificar eventual alteração de editais de licitação ou revisão dos
instrumentos contratuais vigentes;
Rever eventuais contratos de concessões de linhas de celulares;
Acompanhar o cumprimento das condições pactuadas nos contratos de telefonia.

Manter monitoramento constante dos dados para
embasar ações necessárias
Gerar transparência nos dados e levar à reflexão
sobre o consumo

Alimentação continuada da plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de
fontes de dados.
Adoção ou aperfeiçoamento de ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades; Criar espaço de
comunicação constante na intranet informando o consumo do TRF5.

Garantir que critérios de sustentabildaide sejam
inseridos no prcesso de reformas, obras e
mudanças de layout

Inserir nos editais, sempre que possível, cláusulas que privilegiem a utilização de materiais duráveis, certificados e
SIAP
sustentáveis, preferencialmente reciclados e provenientes de recursos naturais renováveis.

Realizada

10 OBRAS E LAYOUT
10.1 MATERIAIS CERTIFICADOS

10.2 REFORMAS NAS UNIDADES

Realizar reformas com critérios de
sustentabilidade

10.3 INFORMAR DADOS DE CONSUMO AO CORPO FUNCIONAL

Gerar transparência nos dados e levar à reflexão
sobre o consumo

Realizar planejamento de obras com a inserção das diretrizes de edificações sustentáveis, observando as
legislações pertinentes; Estabelecer critérios sustentáveis na contratação de serviços de obras e reformas;
Monitorar os valores gastos com reformas nas unidades e os desperdícios de materiais;
Sempre que possível, realizar o reaproveitamento de materiais

11 GESTÃO DE RESÍDUOS
11.1 AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA COLETA SELETIVA E MONITORAMENTO DE RESULTADOS

Garantir alocação adequado dos resíduos e
coletores maiores

SELEÇÃO DE COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS OU CONVÊNIO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES
11.2
PÚBLICAS PARA ENCAMINHAMENTO DOS MATERIAIS

Garantir que os materiais recicláveis tenham
destinação ambientalmente correta por meio de
instituições idôneas

DOAÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA RECLAGEM, LOGÍSTICA REVERSA OU REAPROVEITAMENTO - CAMPANHA DE
11.3
INCENTIVO DIA INTENACIONAL DO LIXO ELETRÔNICO

Garantir que esse tipo de resíduo, considerado
perigoso ao meio ambiente, tenha destinação
correta; além de sensibilizar o público para essas
questões

11.4 PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

Seção Socioambiental; Secretaria Administrativa; DG 2020.2

Foi formalizado acordo de cooperação com o IEC, para descarte de
materiais inservíveis do Almoxarifado; Realizado trabalho de decarte
permanente de materiais não tomabados via Emlurb, por meio do
Porgrama EcoRecife; materiais da coleta seletiva de resíduos sólidos
Realizada
recicláveis doados à Cooperativa de Catadores Coopagres (coleta seletiva
solidária); esponjas e pilhas entregues para logística reversa e eletrônicos,
arrecadados junto ao corpo funcnional) doados ao IEC

Promover campanhas de incentivo à doação desse material, gerando refelxão sobre os perigos, para o meio
ambiente, de descartar de forma errada esse tipo de material (contaminante), alertando sobre o volume de lixo
eletrônico produzido em esclaa mundial; destinar corretamente o material.

Seção Socioambiental e Assessoria de Comunicação

Ação Continuada

As doações aconteceram ao longo do ano. Apesar de ter-se reduzido a
quantidade de arrecadação e, portanto, de material doado - em função da
pandemia - foi possível, ainda, destinar 344 kg de material eletrônico
(saldo ao final do ano). Todo o material doado vira matéria prima para que Realizada
sejam ministrados cursso de recondicionamento de computadores, para
jovens de comunidades carentes, ou seguem para reciclagem,
reaproveitamento ou logística reversa

Atender à legislação e ter um correto
planejamento para manipulação dos resíduos

Implantar planos de gestão de resíduos de saúde conforme previsão da RDC Anvisa 306/2004

Seção Socioambiental

2020.2

Iniciado esboço do plano e conversas, via Ecos de PE, com a UFRPE, para
viabilizar parceira para construção do PGRS, que envolve áreas específicas, Em andamento
como engenharia

11.5 CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Promover reflexão sobre as questões de gestão
correta de resíduos; descarte adequado e menor
geração

Realizar campanha de informação e sensibilização dos colaboradores e usuários do TRF5 acerca dos tipos de
resíduos e formas corretas de descarte, coleta e destinação final.

Seção Socioambiental e Assessoria de Comunicação

Ação Continuada

Campanha Gincana da Coleta Seletiva; Continue Cuidando do Meio
Ambiente; Cuidado com os resíduos em tempos de COVID etc

Realizada

11.6 ACORCO DE COOPERAÇÃO PARA DESFAZIMENTO DE BENS DO TRF5

O Acordo prevê a doação de bens inservíveis, classificados como irrecuperáveis, armazenados no Almoxarifado do
Garantir destinação ecologicamente correta de
Tribunal. O convênio tem o fim de promover o descarte ambientalmente correto dos materiais que serão doados
bens de consumo que estavam acumulados no
Seção Socioambiental, Patrimônio e Diretoria Geral
(armários, cadeiras, equipamentos de informática, dentre outros). Os materiais coletados pelo IEC são
depósito do Almoxarifado promovendo, inclusive,
reaproveitados, seja em processos de reinserção na cadeia produtiva ou como matéria prima para a capacitação
a coleta seletiva solidária
de jovens em situação de vulnerabilidade, através de cursos de informática básica e avançada.

2020.2

Ação realizada - as doações continuarão em 2021

Realizada

11.7 INFORMAR DADOS DA COLETA AO CORPO FUNCIONAL

Gerar transparência nos dados e levar à reflexão
sobre o consumo

Criar espaço de comunicação constante na intranet informando os dados de coleta seletiva do TRF5 ao corpo
funcional.

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

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:
SAE
escalas de saída, lotação mínima, rotas preferenciais entre os destinos mais utilizados, com apoio de sistema de TI.

Realizada

Realização do processo seletivo das associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; ou
formalização de convênio com a Prefeitura da cidade para coleta do respectivo material.

Seção Socioambiental e Assessoria de Comunicação

12 COMBUSTIVEL
12.1 REVISÃO DO SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS

12.2 CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS
12.3 ALIMENTAR A PLATAFOMA BUSINESS INTELIGENCE

Realizar uma campanha de conscientização, junto aos servidores do TRF5, para que só sejam solicitados veículos
em casos estritamente necessários e, sempre que possível, em traslados agrupados com destinos similares, a fim
de se utilizar o menor número possível de veículos
Manter monitoramento constante dos dados para Alimentação continuada da plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de
embasar ações necessárias
fontes de dados.
Reduzir o uso de veículos e o consumo dos
combustíveis

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

SAE; Seção Socioambiental e Assessoria de
Comunicação

2020.1

Ação não realizada em função da pandemia. Será avaliada possibilidade de
Cancelada
inclusão em cronograma futuro.

STI ; Seção Socioambiental e SAE

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

13.1 REVISÃO DA DIMÂMICA DE MANUTENÇAO

Redução dos custos com manutenção de veículos

Utilizar a própria oficina do TRF5 para realização dos serviços de manutenção preventiva/corretiva, economizando
SAE
mão de obra.

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

13.2 ADOÇÃO DE MEDIDAS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DOS GABINETES, COM GARANTIA DO FABRICANTE ENCERRADA

Reduzir o uso de veículos e o consumo dos
combustíveis

Realizar as revisões periódicas dos veículos dos gabinetes, cujas garantias oferecidas pelo fabricante já encerraram
em 2019, em outras oficinas do mercado ou até mesmo na oficina do TRF5, de modo a diminuir o custo com mão SAE
de obra e valor das peças, visto a desobrigatoriedade de realizar revisão periódica em Concessionária Autorizada.

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

13.3 ALIMENTAR A PLATAFOMA BUSINESS INTELIGENCE

Manter monitoramento constante dos dados para Alimentação continuada da plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de
embasar ações necessárias
fontes de dados.

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

2020.2

Foram iniciadas reuniões,mas o andamneto foi interrompido em função
da pandemia.

Em andamento

13 VEÍCULOS

STI ; Seção Socioambiental e SAE

14 QUALIDADE DE VIDA
14.1 PROMOVER MELHORIAS NO BICICLETÁRIO E VESTIÁRIO

Adequar as instalações à quantidade de usuários e Reunião com os usuários desse serviço, a fim de entender as necessidades; Elaborar projeto de melhoria; Verificar
SIAP e DG
promover melhorias
orçamento

PLANO DE AÇÃO
14.2 PROMOVER MELHORIAS NO QUESITO "ACESSIBILIDADE"

14.3 QUALIDADE DE AR CLIMATIZADO

14.4 AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO/ SENSIBILIDADE EM DATAS ESPECÍFICAS

14.5 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE

Levantamento das adequações estruturais necessárias; Priorização dessas demandas; Verificação de orçamento e
Promover melhorias e adequações das instalações viabilidade; Desenvolvimento de treinamento de ‘atendimento para diversidade’; Adequação das plataformas
SIAP e Comissão de Acessibilidade
para torná-las mais acessíveis
digitais; Ações de sensibilização dos corpo funcional.
Melhorar a qualidade do ar

Avaliação e diagnóstico da qualidade do ar no interior do TRF5, tendo em vista a preocupação com a saúde, a
segurança e o bem-estar dos ocupantes de ambientes climatizados.

SIAP

2020.2

Contratações, elaborações de projeto e inicio da execução de agumas
melhorias

Em andamento

Ação Continuada

Periodicamente, são realizadas limpezas e manutenções

Realizada

Promover qualidade de vida, consicentização
Abril Verde; Outubro Rosa; Novembro Azul; Dia da árvore; Dia das crianças; Dia das mães; Dia dos pais; Semana do Seção Socioambiental – articulação com áreas afins à
sobre temas específicos e melhoria do clima
Ação Continuada
meio ambiente; Dia do servidor etc
temática trabalhada
organizacional, com a valorização do trabalhador

Promover a qualidade de vida do trabalhador à
medida em que são realizadas ações de cuidado
com a saúde e prevenção de doenças, que vão
desde atividades de cunho propriamente da
saúde, quanto melhorias em instalações físicas e
divulgação de informações que podems ajudar na
prevenção

14.6 AÇÕES SOLIDÁRIAS

Envolver o corpo funcional em ações de cunho
social e ajudar a Comunidade do entorno do
Tribunal e demais pessoas e instituições que
atuam com a pauta social

14.7 AÇÕES VOLTADAS PARA INCLUSÃO DE PCD

Promover inclusão

Ação Continuada

Foram realizadas inúmeras ações, com destaque para: Visita, pelos
setores, do psicólogo do Núcleo de Assistência à Saúde (informar sobre a
rede credenciada de psicólogos e psiquiatras); profissionais de psicologia
credenciados do TRF5 passaram a realizar atendimento online (na
pandemia); parceria com clínica de imunização para oferecer a vacina
contra H1N1 a preços mais baixos para o corpo funcional e familires do
TRF5; plantão Gerencial e Médico - disponibilização de canal telefônico
direto com a direção do Nas para acolhimento de demandas, triagem e
encaminhamentos aos profissionais especializados; serviço de
acompanhamento social de servidores em teletrabalho; palestra sobre
Realizada
Mindfulness;pesquisa sobre os efeitos da COVID-19 na saúde e cotidiano
dos magistrados e servidores do TRF5; palestra Dizer Sim à Vida: a
Superação do Sofrimento Humano na Perspectiva da Logoterapia e
Análise Existencial; Campanha Movimente-se pela saúde mental: vamos
investir (OMS); manutenção dos reservatórios de água; preparação do
ambiente para evitar contágio (instalação barreiras de acrílico, adequação
dos elevadores, colocação de dipensers de álcool em gel em diversos
locais etc); divulgação de cartilha sobre retorno presencial e como se
proteger

Seção Socioambiental – articulação com áreas afins à
Ação Continuada
temática trabalhada

Foram realizadas inúmeras ações, co destaque para: Apoo a projetos
beneficentes por meio da cessão de espaço (hall de entrada do Tribunal)
que é utilizado por instituições, como ONGs, para venda de objetos. A
renda arrecadada é revertida em benefício do projeto em questão - Bazar
Hospitalhaços; campanha informativa de doação de medula óssea; escuta
solidária (voltada aos aposentados, durante a pandemia) e doação de mais
de R$5.193.966,38 (montate até 29 de abril) para o combate à pandemia
do COVID-19, por meio das Seções Judiciárias vinculadas ao TRF5. Os
Realizada
recursos derivam de prestação pecuniária, transação penal, suspensão
conndicional de processo e aordo de não persecução penal impostos aos
réus em varas criminais nas Seções Judiciárias. Foram direcionados para
aquisição de materiais como equipamentos médicos, itens hospitalares,
mediccamentos, imunobiológicos, hemoderivados, equipaments
odontologicos, EPIs para médicos e enfermeiros, testes de detecção da
COVID-19

Realizar e/ou promover campanhas, palestras, mesas-redondas, oficinas, minicursos, exposições e outras
atividades semelhantes, sempre voltadas para educação, conscientização e sensibilização para saúde; Incentivar a
participação e fornecer orientações individualizadas e sistemáticas aos servidores inclusos no exame periódico
de saúde; Monitorar e atualizar a situação vacinal do corpo funcional; Ampliar a assistência à saúde, nos limites da
NAS e demais áreas envolvidas
disponibilidade orçamentária, de modo a incluir a oferta de assistência nas áreas de nutrição e fisioterapia e o
reembolso de despesas com tratamentos de saúde mental; melhorar instações físicas para evitar patalogias
(especialmente em tempos de COVID) associado à divulgação de informações sobre o tema

Realizar ou promover campanhas com foco no apoio social (um dos tripés da sustentabilidade) - levantar datas
simbólicas de atuação; atuar, junto com a Comunicação, na elaboração de material e divulgação; identificar
grupos, por meio dos quais, é possível atuar em comunidades, cooperativas etc; definir tipo de ação.

Foram realizadas inúmeras ações, com destaque para: Live Musical do Dia
das Mães; homenagem às mulheres com Soraria Caio; Semana do Meio
Ambiente (com cursos-palestras online e vídeo de sensibilização sobre o Realizada
tema); Outubro Rosa, Novembro Azul e Setembro Roxo com informativos
veiculdas pela Comunicação; Semana do Servidor etc

Criação de programas de inclusão para promover o acesso de pessoas com deficiência às dependências e serviços
prestados pelo TRF5; Aplicar as recomendações acerca das questões afetas à acessibilidade de PcD;
Disseminar práticas que visem à conscientização da importância da acessibilidade e sua relação com exercício
Comissão de Acessibilidade (NDRH, NAS etc)
pleno da cidadania e direitos humanos

Ação Continuada

Foram realizadas algumas inúmeras ações, com destaque para: Divulgação
sobre a dispensa do uso de máscara por PCD nos termos da Lei
13.979/2020 - § 7º do Art. 3º; Palestra Humanizando o atendimento à
Em andamento
pessoa com deficiência, na Semano do Servidor; processos de obras de
acessibilidade foram iniciados e algumas melhorias concluídas

Cerimonial e Secretaria Administrativa

Ação Continuada

Ação não realizada em função da pandemia.

Cancelada

Seção Socioambiental; NGD e Secretaria
Administrativa

Ação Continuada

Ação não realizada em função da pandemia.

Cancelada

NDRH e Seção Socioambiental

2020.2

O projeto não foi estruturado, mas foram iniciadas conversas entre as
áreas e já feitas algumas ambientações com a pariticipação do
Socioambiental

Em andamento

Alimentar a coluna semanalmente (todas as quartas-feiras no Jornal Mural);
Divulgar, com periodicidade, informações sobre a
Aproveitar o espaço para dar dicas na temática socioambiental, promover educação ambiental etc.
temática da Sustentabilidade

Seção Socioambiental e Assessoria de Comunicação

Ação Continuada

Ação concluída. No entanto, como não há mais Jornal Mural, mas outras
ferramentas, como Boletim Semanal eletrônico e WhatsApp, a veiculação Realizada
continua, mas não mais em forma de coluna

15.1 TREINAMENTO EM COLETA SELETIVA

Capacitar o corpo funcional e equipes específicas Identificação de servidor para promover instrutoria interna; elaboração do projeto; levantamento dos materiais
(limpeza) para o tema coleta seletiva
necessários; definição de turmas junto ao NDRH e às áreas envolvidas (SIAP/SA)

Seção Soioambiental e Comissão Socioambiental

2020.2

Não realizada em função da pandemial. Será avaliada possibilidade de
inclusão em cronograma futuro.

Cancelada

15.2 CRIAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE AMBIENTAL

Envolver o corpo funcional nas questões
ambientais

Seção Soioambiental; Comissão Socioambiental e
Secretaria Administrativa

2020.2

Não realizada em função da pandemia. Será avaliada possibilidade de
inclusão em cronograma futuro.

Cancelada

14.8 DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS

14.9 AÇÕES COM A ESCOLA DA COMUNIDADE DO PILAR

14.10 AÇÕES DE AMBIENTAÇÃO PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

14.11

VEICULAR INFORMAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE COM A CRIAÇÃO DE UMA COLUNA SOCIOAMBIENTAL NO JORNAL
MURAL

Ajudar a comunidade do Pilar, localizad no
entorno do Tribunal e envolver o corpo funcional Manter a campanha de doações bimestrais de cestas básicas à Comunidade do Pilar
em uma ação de solidariedade
Alinhar, com a Escola do Pilar, diversas ações
solidárias e com temáticas sustentáveis a serem Desenvolver cronograma de ações junto às crianças da Comunidade do Pilar, por meio da Escola local.
realizadas ao longo de 2020
Envolver os novos servidores com a temática da
sustentabilidade, apresentando os bons números
Estruturar programa de ambientação; Reunião com as áreas afins; Elaboração de projeto
do Tribunal e as ações já realizadas e informando
sobre os programas de sustentabilidade
desenvolvidos na Corte

15 SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM SOCIOAMBIENTAL

15.3 AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO/ SENSIBILIZAÇÃO EM DATAS ESPECÍFICAS

Promover sensibilização do público quanto às
questões tratadas na campanha em pauta

Desenvolver projeto; Elaborar logo e bottons; Definir linha de ação e lançamento.

Abril Verde; Outubro Rosa; Novembro Azul; Dia da árvore; Dia das crianças; Dia das mães; Dia dos pais; Semana do Seção Socioambiental – articulação com áreas afins à
Ação Continuada
meio ambiente; Dia do servidor etc
temática trabalhada

Foram realizadas inúmeras ações, co destaque para: Iluminação do prédio
em meses como Outubro, Novembro, Setembro; campanha Janeiro
Branco (Sensibilizar o corpo funcional quanto à temática abordada - Saúde
Mental); Reunião com os terceirizados de limpeza, DG, representantes da
Comissão Socioambiental e o Nas (antes do isolamento); sensibilização,
por meio de informações, sobre os cuidados com a gestão de resíduos em
Realizada
tempo de COVID-19; sensibilizar o corpo funcional por meio de
informções acerca dos cuidados com a saúde (fisica e metal) durante o
período de isolamento social; divulgação do PLS e de seus números
(sensibilizar sobre a importância do tema); divulgação sobre informações
de como se prevenir contra a COVID; dias de ergonima para o Home
Office; NAS lança hotsite sobre “Cuidados com a Saúde na Pandemia”;
Informações sobre saúde metal (cartilha);

PLANO DE AÇÃO
15.4

VEICULAR INFORMAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE COM A CRIAÇÃO DE UMA COLUNA SOCIOAMBIENTAL NO JORNAL
MURAL

Levar informação ao público sobre temas da
sustentabilidade

Alimentar a coluna semanalmente (todas as quartas-feiras no Jornal Mural);
Aproveitar o espaço para dar dicas na temática socioambiental, promover educação ambiental etc.

Seção Socioambiental e Assessoria de Comunicação

Ação Continuada

15.5 DISSEMINAR A SUSTENTABILIDADE COMO UM VALOR DO TRF5 NA AMBIENTAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES

Gerar conscientização sobre a importância do
tema

A ser definido oportunamente a melhor forma, além da coluna socioambiental no Jornal Mural - seja por meio de
vídeos, de músicas, de leitura, dinâmicas ou outros.

Seção Socioambiental; NDRH e Assessoria de
Comunicação

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Realizada

15.6 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA PARA ELABORAÇÃO CONSCIENTE DE PEDIDO DE MATERIAL

Conscientizar sobre a necessidade real dos
pedidos feitos ao Almoxarifado - consumo
consciente

Conscientização através de cursos ou palestras direcionadas aos gestores das unidades.

Seção Socioambiental; NDRH e Almoxarifado

2020.1

15.7 REALIZAÇÃO ANUAL DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Gerar envolvimento do corpo funcioanl quanto à
presenvação ambiental e, por meio de diversas
atividades, levar reflexão sobre o tema

Realização de palestras, amostras, distribuição de mudas de plantas e outras atividades afins, visando a educação
ambiental e a divulgação das iniciativas sustentáveis do TRF5

Seção Socioambiental, Comissão Socioambiental e
Assessoria de Comunicação

Ação Continuada

Cursos promovidos pelo grupo ECOS DE PE, por meio da UFRPE; Live do
Ecos de Pernambuco com o tema Resíduos sólidos e pandemia:desafios e Cancelada
oportunidades; divulgação de informações e vídeos

15.8 CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE

Instruir o corpo funcional no tema
sustentabilidade (em aspecto amplo)

Promover a participação de servidores em cursos à distância com temática de sustentabilidade com foco nas
práticas do TRF5.

NDRH e Seção Socioambiental

2020.2

Cursos realizados durante a Semana do Meio Ambiente - parceira UFRPE ,
via Ecos de PE; Partiipação no VII Seminário de Planejamento Estratágico Realizada
Sustentável do STJ

15.9 ALIMENTAR A PLATAFOMA BUSINESS INTELIGENCE

Manter monitoramento constante dos dados para Alimentação continuada da plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de
embasar ações necessárias
fontes de dados.

STI e Seção Socioambiental

Ação Continuada

Ação de caráter contínuo

Por meio das diversas campanhas e reuniões com os gestores para tratar
do tema PLS enquanto ferramente estratégia; além das diversas matérias Realizada
veiculadas sobre o tema
Em função da pandemia, não foi realizada. Nesse período, o pedido de
material foi naturalmente reduzido. Decidiu-se, então, que esta campanha Cancelada
será trabalhada no próximo ciclo.

Realizada

