
Anexo I – Indicadores Iniciativas PLS 2016

Tema: Uso racional de insumos e materiais Valores obtidos – 2016

Iniciativas Indicador jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

1. abr. 2016 1. dez. 2016 mensal 56 56 60 64 81 88 88 93 95 100 100 100

1. mar. 2016 1. dez. 2020 trimestral 100 100 100 95

1. jan. 2016 1. dez. 2016 trimestral 194 125 212 234 765 1.015 -24,63%

1. jan. 2016 1. dez. 2016 trimestral 5.436 6.717 5.639 5.213 23.005 31.294 -26,49%

Tema: Energia elétrica Valores obtidos – 2016

Iniciativas Indicador jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

1. jan. 2016 1. dez. 2020 trimestral 23,4 26 28 31

1. jan. 2016 1. dez. 2020 trimestral 23,3 43 43 45

1. jan. 2016 1. dez. 2020 trimestral 91 92 93 94

1. jan. 2016 1. dez. 2020 trimestral 93,5 95 95 96

1. jan. 2016 1. dez. 2020 trimestral 45,5 48 48 50

1. jan. 2016 1. dez. 2020 mensal 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5 5 5 5 5 5 5

1. jan. 2016 1. dez. 2020 trimestral 14,7 17 20 20

Tema: Água e esgoto Valores obtidos – 2016

Iniciativas Indicador jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

1. jan. 2016 1. dez. 2020 mensal 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 13 13 13 13 13 13 14

1. mar. 2016 1. mar. 2017 trimestral

1. jan. 2016 1. dez. 2020 mensal 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 14 14 14 14 14 14 16

1. jan. 2016 1. dez. 2020 trimestral 2 4 4 4

Início 
(mês/ano)

Término
(mês/ano)

Meta
2016

Periodicid
ade

Configurar as impressoras para o modo econômico em 
impressão frente e verso

% de impressoras 
configuradas no modo 
econômico

Configurar 100% das 
impressoras no modo 
econômico e impressão frente 
e verso

Fiscalizar o cumprimento da previsão contratual de 
aquisição de produtos de limpeza com registro na 
ANVISA

% produtos de limpeza 
utilizados no TRT com 
registro na ANVISA

Utilizar 100% dos produtos de 
limpeza com selo da ANVISA

Total 
consumo 

2016

Total 
consumo 

2015
Dif %

Informar trimestralmente o consumo de material de 
maior impacto ambiental (toner) por unidade judiciária 
ou administrativa

% de redução do consumo 
de toner (qtde.)

Reduzir em 13% o consumo 
de toner

Informar trimestralmente o consumo de material de 
maior impacto ambiental (papel A4 reciclado) por 
unidade judiciária ou administrativa

% de redução do consumo 
de papel (resmas)

Reduzir em 13% o consumo 
de papel

Início 
(mês/ano)

Término
(mês/ano)

Meta
2016

Periodicid
ade

Adequar as instalações elétricas às normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

% de edificações com 
instalações elétricas 
adequadas às normas da 
ABNT

Adequar as instalações 
elétricas às normas da ABNT 
em 100% das edificações até 
2020

Instalar sensores de presença nas edificações do TRT4, 
nas áreas em que não há ocupação contínua, como 
banheiros, escadas e ambientes de circulação

% de edificações com 
sensores de presença 
instalados nas áreas de 
ocupação eventual

Instalar sensores de presença 
nas áreas de ocupação 
eventual em 100% das 
edificações até 2020

Adequar os circuitos de iluminação à divisão física das 
áreas

% de edificações com 
circuitos individualizados 
por área

Adequar os circuitos de 
iluminação à divisão física das 
áreas em 100% das 
edificações até 2020

Instalar fotocélulas nas luminárias externas das 
edificações

% de edificações com 
fotocélulas instaladas nas 
luminárias externas

Instalar fotocélulas nas 
luminárias externas em 100% 
das edificações até 2020

Instalar luminárias de alta eficiência, com dispositivos 
de alta refletância, como aletas de alumínio 
polido/refletor de alumínio anodizado brilhante

% de edificações com 
luminárias de alta 
eficiência instaladas

Instalar luminárias de alta 
eficiência em 100% das 
edificações até 2020

Implementar a iluminação LED, em substituição à 
iluminação incandescente e fluorescente

% de lâmpadas 
incandescentes ou 
fluorescentes substituídas 
por LED

Instalar iluminação LED em 
75% das luminárias até 2020

Adotar o sistema de climatização do tipo VRF (fluxo de 
refrigeração variável) nas edificações, em contraponto à 
climatização através de splits individualizados 
convencionais

% de edificações da JT 
com climatização do tipo 
VRF

Instalar climatização do tipo 
VRF em 65% das edificações 
até 2020

Início 
(mês/ano)

Término
(mês/ano)

Meta
2016

Periodicid
ade

Substituir as válvulas de descarga por sistemas de 
maior eficiência

% de banheiros com 
adequações das 
instalações 
hidrossanitárias

Adequar as instalações 
hidrossanitárias de 100% dos 
banheiros até 2020

Substituir as bombonas de água mineral por filtros de 
água em todas as unidades

% unidades com filtro de 
água instalado em 
substituição às bombonas

Instalar filtro de água em 
100% unidades

84,09% (259 un. com filtro 
de 308 un. possíveis)

84,09% (259 un. com filtro 
de 308 un. possíveis)

84,09% (259 un. com filtro 
de 308 un. possíveis)

90,90% (280 un. com filtro 
de 308 un. possíveis)

Instalar torneiras temporizadas de fechamento 
automático

% de banheiros com 
torneiras temporizadas

Instalar torneiras temporizadas 
em 100% dos banheiros até 
2020

Captar água de chuva para uso em rega de jardins e 
lavagem de pisos

nº de instalações para 
captação de água de 
chuva

Construir instalações para 
captação de água da chuva 
em 17,5% das edificações até 
2020



Tema: Gestão de resíduos Valores obtidos

Iniciativas Indicador jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

1. jan. 2016 1. dez. 2020 mensal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Doar vidros inservíveis a entidades de atuação social 1. fev. 2016 1. dez. 2020 mensal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1. fev. 2016 1. dez. 2020 mensal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1. fev. 2016 1. dez. 2020 mensal 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

1. fev. 2016 31. dez. 2020 mensal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1. mar. 2016 31. dez. 2020 mensal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tema: Qualidade de vida Valores obtidos – 2016

Iniciativas Indicador jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 2016

1. jan. 2016 31. dez. 2020 trimestral 1 2 2 1 6

1. jan. 2016 31. dez. 2020 trimestral 1 1 2 3 7

Promover programa de preparação à aposentadoria 1. jan. 2016 31. dez. 2020 anual 0 0

1. jan. 2016 31. dez. 2020 trimestral 84.264,4 92.169,0 92.169,0 92.169,0

Tema: Sensibilização e capacitação Valores obtidos – 2016

Atividades e Tarefas Indicador jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

1. fev. 2016 31. dez. 2020 trimestral 0,0 5,3 4,5 9,4

1. mar. 2016 31. dez. 2020 trimestral 0,0 23,5 55,8 0,0 Total 2016

1. mar. 2016 31. dez. 2020 semestral 0 2 2

1. mar. 2016 31. dez. 2020 trimestral 4 21 13 12 50

Início 
(mês/ano)

Término
(mês/ano)

Meta
2016

Periodicid
ade

Realizar o descarte adequado de lâmpadas 
fluorescentes

% de lâmpadas 
fluorescentes descartadas 
adequadamente

Descartar de forma adequada 
100% das lâmpadas 
fluorescentes

% de vidros inservíveis 
doados a entidades de 
atuação social

Encaminhar 100% dos vidros 
inservíveis a entidades de 
atuação social

Adotar a logística reversa de pneus inservíveis da frota 
de veículos do TRT4

% pneus inservíveis 
encaminhados para 
reciclagem/ logística 
reversa

Encaminhar 100% dos pneus 
inservíveis para reciclagem

Adotar destinação sustentável de óleos lubrificantes, 
filtros de óleo usados e embalagens de óleo vazias

Qtde de litros de óleo 
lubrificante descartados de 
forma sustentável
Qtde de filtros de óleo 
usados descartados de 
forma sustentável
Qtde de embalagens de 
óleo vazias descartados 
de forma sustentável

Descartar de forma 
sustentável 100% do óleo 
lubrificante
Descartar de forma 
sustentável 100% dos filtros 
de óleo
Descartar de forma 
sustentável 100% das 
embalagens de óleo vazias

Adotar destinação sustentável das peças automotivas, 
com envio a empresas de reciclagem

% peças automotivas 
descartadas de forma 
sustentável

Descartar de forma 
sustentável 100% das peças 
automotivas

Separar os diversos tipos de resíduos sólidos gerados 
nos prédios da Justiça do Trabalho e dar destinação 
adequada

% resíduos sólidos 
encaminhados para 
reciclagem

Encaminhar para reciclagem 
90% dos resíduos sólidos 
coletados

Início 
(mês/ano)

Término
(mês/ano)

Meta
2016

Periodicid
ade

Promover palestras com temas relevantes na área da 
saúde

qtde de palestras 
realizadas

Promover 05 palestras por ano 
com temas relevantes na área 
da saúde

Divulgar informativos sobre temas relavantes de saúde, 
com ênfase na prevenção do adoecimento

Qtde de informativos 
veiculados

Divulgar 06 informativos por 
ano sobre temas relevantes de 
saúde, com ênfase na 
prevenção do adoecimento

Qtde de programas de 
preparação à 
aposentadoria realizados

Promover 01 programa de 
preparação à aposentadoria 
até 2020

Adequar as edificações à legislação e normas relativas 
à acessibilidade de pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida

Qtde de m² adequados
Adequar área de 110.000 m2 
à legislação relativa à 
acessibilidade, até 2020

Início 
(mês/ano)

Término
(mês/ano)

Meta
2016

Periodicid
ade

Promover capacitação para servidores sobre gestão 
socioambiental

% servidores que 
participaram de 
capacitação em gestão 
socioambiental

Sensibilizar/ capacitar 50% 
dos servidores até 2020

Promover capacitação para magistrados sobre gestão 
socioambiental

% magistrados que 
assistiram a conteúdo(s) 
audiovisual(ais) sobre o 
tema gestão 
socioambiental

Sensibilizar/ capacitar 50% 
dos magistrados até 2020

Informar aos magistrados e servidores sobre as 
iniciativas contempladas no PLS-TRT4, bem como as 
metas traçadas e os resultados obtidos

qtde de notícias ou 
publicações sobre 
iniciativas, metas e 
resultados do PLS-TRT4

Publicar 02 notícias por ano 
envolvendo o PLS-TRT4

Divulgar práticas de sustentabilidade no ambiente 
institucional, bem como boas práticas adotadas por 
outros órgãos públicos ou privados, relacionadas às 
questões socioambientais

qtde de notícias sobre 
boas práticas ralacionadas 
às questões 
socioambientais

Publicar 08 notícias por ano 
sobre boas práticas 
relacionadas às questões 
socioambientais



1. mar. 2016 31. dez. 2020 trimestral 4 21 13 12 50

1. mar. 2016 31. dez. 2020 trimestral 4 21 13 12 50

Tema: Contratações sustentáveis Valores obtidos – 2016

Iniciativa Indicador jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 2016 ÁREA

1. fev. 2016 31. dez. 2020 semestral

2 0 2 SEAPA

0 2 2 SA

0 3 3 SEMPRO

0 2 2 SETIC

*Critérios da SA: purificadores e sofás estruturados em madeira de reflorestamento e revestimento em couro ecológico ou sintético

Tema: Deslocamento de pessoal, bens e materiais Valores obtidos – 2016

Atividades e Tarefas Indicador jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 2016

Otimizar demandas de transporte, privilegiando atendimentos conjuntos e trajetos mais curtos

1. mar. 2016 31. dez. 2020 mensal 70,3 69,4 75,9 76,9 72,7 75,4 72,8 75,0 71,9 84,8 80,9 60,9 74,5 67,7 10,04%

Instalar bicicletários nas edificações
1. jan. 2016 31. dez. 2020 trimestral 23,3 26,0 27,4 28,2

Manter atualizada a intranet com dados e informações 
pertinentes com a temática da sustentabilidade

qtde de atualizações das 
editorias de 
sustentabilidade da 
intranet

Atualizar a editoria de 
sustentabilidade na intranet 
pelo menos 08 vezes ao ano

Realizar campanha de esclarecimento e sensibilização 
em relação a questões socioambientais (uso de papel, 
de elevadores, de luminárias, de condicionadores de ar, 
eletroeletrônicos, entre outros)

qtde de matérias 
publicadas

Publicar 08 matérias por ano 
sobre questões 
socioambientais

Início 
(mês/ano)

Término
(mês/ano)

Meta
2016

Periodicid
ade

Especificar bens e serviços mediante adoção do Guia 
de Compras Sustentáveis da Justiça do Trabalho 
(CSJT)

Qtde de critérios de 
sustentabilidade adotados

Adotar pelo menos 2 novos 
critérios de sustentabilidade 
por ano nas contratações para 
cada área responsável.

*Critérios da SETIC: - Microcomputadores: as aquisições de bens de informática, como computadores de mesa (desktops) e computadores portáteis (notebook, laptop e netbook) devem observar os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética previstos na Portaria Inmetro nº 170/12.
                                - Storage: devem ser adquiridos produtos que apresentem menor consumo e maior eficiência energética dentro de cada categoria.

*Critérios da SEAPA: - Realizar a limpeza dos veículos oficiais mediante processo denominado "Limpeza Ecológica" que utiliza pequena quantidade de água e produtos não agressivos ao meio ambiente.
                                - Empresas contratadas para serviços com pessoal alocado passaram a enviar a documentação trabalhista só por meio virtual, sem cópias impressas e sem necessidade de espaços físicos para arquivamento. Atualmente controlamos a documentação de mais de 250 prestadores de serviços.

*Critérios da SEMPRO: - Contrato de elaboração de projetos elétricos: a partir de 2016 os projetos elétricos devem prever a instalação de lâmpadas LED em substituição às fluorescentes projetadas anteriormente;
                                     - Contrato de elaboração de projetos arquitetônicos: a partir de 2016 os projetos arquitetônicos devem prever a instalação de brises (quebra-sol fixado no lado externo das aberturas das edificações para controle da incidência direta do sol. Podem ser fixos ou móveis, verticais ou horizontais, e de diversos materiais - madeira, 
concreto, plástico ou metal) nas fachadas de maior incidência solar, no caso do estado do Rio Grande Sul - oeste e norte;
                                    - Contrato de elaboração de projetos arquitetônicos: a partir de 2016 os serviços de roçamento e destocamento serão realizados conforme diretrizes expedidas pelo órgão municipal responsável pela gestão de meio ambiente, através de licenciamento prévio.

Início 
(mês/ano)

Término
(mês/ano)

Meta
2016

Periodicid
ade

Total 
2015

Dif %

% deslocamentos com 
apenas 1 passageiro

Reduzir em 7% o 
deslocamento com apenas 1 
passageiro (5% de redução 
em 2016)

% de edificações com 
bicicletário instalado

Instalar bicicletário em 100% 
das edificações até 2020


	Indicadores iniciativas

