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FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS INICIATIVAS DO PEI 2014-2020

Atividade

Resultados alcançados

Status*

Reuniões dos integrantes da Comissão
para dar andamento às ações e
desenvolvimento dos projetos.

Foram realizadas 3 (três) reuniões ate o mês de agosto, para
deliberações sobre o Relatorio de desempenho do PLS-JUD, em
conformidade com a Res. 201/2015 do CNJ, semana de
responsabilidade sociambiental, e implantação dos itens de
sustentabilidade constante no PLS das áreas.

1

Estudo da implementação de Painéis de
Consumo.

Em desenvolvimento – Análise do uso do Hórus como ferramenta.
Capacitação dos nossos servidores na ferramenta. Estudo de
possibilidade de outra ferramenta, como Pentaho. Segundo o
Coordenador do Projeto da SETIN, a principal limitação do
Horus é a limitação de licenças de uso. A ferramenta é muito
boa, mas com essa limitação, temos dificuldade para trabalhar
com ela e dar a publicidade desejada para os dashboards. Com
a solução Pentaho, temos muito mais liberdade, por se tratar
de um software livre.

3

Renovação do Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura e
atualização do cadastro de Cooperativas. Estduo de
procedimendo oporacional padrão sendo feito pela COGIN, para
coleta seletiva feita pelos terceirizados.

1

Correta destinação de Resíduos
Recicláveis.

Sensibilização da equipe terceirizada
Reunião com a COGIN. Orientações: ar condicionado não deve ser
quanto ao uso do ar condicionado e
ligado antes da equipe de servidores entrar em sala. Desligar
colaboração para que apagassem as luzes
luzes caso a equipe tenha esquecido ao sair.
deixadas acessas.

1

Desenvolvimento de planilha no Google
Forms e compromisso na agenda dos
responsáveis para que as áreas fizessem Envio dos dados ao Sistema do CNJ dentro do Prazo.
o preenchimento mensal dos indicadores
dentro do prazo do CNJ.

1

Estudo para aquisição de Balança para
Contatamos empresários locais e conseguimos a Doação de uma
medição do material de resíduo reciclado Balança da Toledo, que foi doada ao tribunal por meio do
coletado na instituição.
Assessor-Chefe de Comunicação.

1

Atendimento da Lei 13.559 de 21/12/2017
Foi realizado evento no dia 24 de maio, com o tema "
– Semana Nacional de Responsabilidade
Acessibilidade e Inclusão. O que tem a ver comigo?"
Social

1

Capacitação no tema Gestão
socioambiental e Resolução n.º 201, do
CNJ e do Ato conjunto CSJT/TST n.º
24//2014

Compartilhamento de experiências no
Assunto

Realização de curso sobre o Tema “Gestão Socioambiental”
ministrado pela servidora Ana Cristina Barbosa do TRT9. Com a
participação de diversos gestores e órgãos parceiros da
Justiça Verde no Pará e outros Tribunais do Trabalho do Norte,
totalizando 53 participantes;
Participação do Coordenador de
Material e Logistica, Herlon Pereira no Seminário Estratégico
Sustentável do Poder Judiciário; Convite do TRE para eventos
de capacitação com foco em sustentabilidade no mês de agosto
nos temas: Gestão de Residuos e licitações sustentaveis.

1

Renovação do Termo de cooperação da Rede Amazônia – Os
gestores das áreas ambientais dos Tribunais Regionais do
Trabalho da 8ª (Pará e Amapá), da 11ª (Amazonas e Roraima) e
da 14ª (Rondônia e Acre) Regiões tiveram a oportunidade de
compartilharem mais informações acerca de ações que são
realizadas pelos tribunais no campo da sustentabilidade,
observando quais atividades poderiam ser compartilhadas,
inclusive no âmbito de compras compartilhadas, observada a
realidade própria da região amazônica. No decorrer da reunião
foi acertado entre todos o desenho de uma rede conjunto da
atuação, que será denominada de Rede TRT Amazônia, Um grupo
de whatsapp Rede Amazônia foi criado e o TRT11ª aderiu ao
projeto Livro Livre.
https://portal.trt11.jus.br/index.php/comunicacao/noticiaslista/3272-trt11-integra-movimento-mundial-de-incentivo-aleitura

1

1) TRT8 lança campanha de sensibilização no Dia Mundial do
Meio Ambiente com o objetivo de divulgar as ações realizadas
no TRT8 e estimular a adoção de práticas mais sustentáveis
pelos servidores e magistrados, porque "o meio ambiente é
você!" Matérias informando as ações e programas sustentáveis
desenvolvidos no tribunal. Como Coleta Seletiva, coleta de
lixo patológico, Logística Reversa, Energia Solar e Política
de descarte.

1

2) Parceira com a CELPA – Realização da primeira semana de
Reciclagem através do Projeto Ecocelpa em 3 e 4 de julho.

1

Sensibilização do corpo funcional
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Projeto Ecocelpa

Curso EAD de Gestão Ambiental

Projeto Multiplicadores

Projeto Cartilha Ser Sustentável

Kit boas vindas

Critérios de Sustentabilidades nas
Contratações

Ampliação do Projeto Livro Livre

Coleta de medicamentos

Qualidade de Vida

Coleta Seletiva

Contador de Impressão

3) Durante a realização da apresentação do cronograma da
mudança das Varas do Trabalho para o novo fórum de Belém, a
Seção Socioambiental realizou uma apresentação do tema para os
diretores das 19 Varas do Trabalho de Belém, informando como
participar das ações.

1

Projeto Ecocelpa já está sendo realizado desde maio, sendo uma
vez mensal, a ultima sexta feira de cada mês.

1

Oferecimento do curso Gestão Socioambiental em EAD para todos
o corpo funcional do Tribunal. Realizado por meio de parceria
com o TRT9. 67 servidores foram aprovados no curso no ano de
2018. Retornando no segundo semestre de 2019 com nova turma.

1

Projeto em desenvolvimento pela seção para apreciação da
comissão, continuando o modelo anterior, porém devendo
considerar os aprovados no curso de 2018 e os de 2019.

2

Reunir todas as informações através da Comissão Permanente de
Gestão Ambiental dos projetos e ações do Programa TRT8
Sustentável e realizar a entrega para todo novo integrante do
tribunal. Tema e assuntos selecionados.

4

Em desenvolvimento - com o apoio da COMAT: Seamb realizou
levantamento de materiais. COMAT realizará a Ata de Registro
de Preços.

2

Colaboração – Reunião Comitê de Padronização de projetos e
editais de licitação – Solicitação de inclusão de critérios de
sustentabilidade -sugestão realização de formulário a ser
preenchido pelas áreas no momento da elaboração de ETP.

3

Adesão ao Projeto pelo fórum de Marabá. Ananindeua e
Macapá,seráo as proximas cidades a serem contempladas com o
projeto.

1

Duas novas caixas de coleta de medicamentos foram
posicionadas.
Solicitação de projeto para construção de espaço de
socialização na área do bicicletário demandado para área de
Engenharia.

1

Bicicletário – Instalação de biciletário no Novo Fórum de
Belém. Engenharia informou que seria viável para 8 vagas.

4

Depósito de Resíduos Recicláveis – Reforma no Depósito de
Resíduo Reciclados do Trt8 com baia,

4

Instaurar o uso de sacos de lixos de cores diferentes. COGIN
irá estudar a possibilidade junto ao fornecedor.

3

Solicitado para COMAT estudo da produção dos resíduos do uso
do Café: embalagens e restos de pó.

5

Destinação do material das embalagens de isopor usadas na obra
do novo fórum.

1

Instalado nas impressoras que estão em rede

3

Estudo de eliminação de galão de água e visita técnica do engenheiro da Água norte. Orçamento para 2
uso de purificadores.
pontos de coleta. Necessário delegação para Setor responsável.

4

2

Instalação de 1280 módulos fotovoltaicos no Fórum de Macapá.
Estudo do uso desta energia a ser desenvolvido.

2

Semana da Reciclagem

Realizada a 2ª Semana da Reciclagem realizada de 13 a 17 de
maio, com dia D do descarte, Blitz de recolhimento de tonner e
cilindros, retorono do projeto ecocelpa, blitz de
sensibilização com os servidores sobre coleta seletiva e
implantação da coleta seletiva em macapá.

1

Semana de Responsabilidade
Socioambiental

Realizada a 1ª Semana de Responsabilidade Socioambiental de 02
a 07 de junho, com ação na praça brasil, como aula de dança,
serviço de massagem, aferição de pressão entre outros;
palestras, sensibilização dos magistrados e servidores sobre
os projetos de sustenatbilidade da Justiça do Trabalho,
exibição de filmes, oficinas para servidores e terceirizados,
blitz com os palhaços trovadores e a feira sustentavel.

1

Energia Solar
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Fórum Permanente de Contratações
Sustentáveis da Justiça do Trabalho

O Coordenador de Material e Logistica, Herlon Pereira é o novo
Coordenador do Subcomite da Região Norte do Fórum.

1

Visando a uniformização nos procedimentos de preenchimento dos
Autuação de proad para coleta dos dados
indicadores presentes na Res. 201/2015, estamos revisando a
referentes a Res. 201/2015 do Conselho
portaria PRESI 93/2017 que trata dos responsaveis pelos
Nacional de Justiça.
indicadores do PLS e passará a ser preenchido pelo PROAD.

2

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e a rede Bike
Anjo firmaram um termo de cooperação no qual o TRT8
possibilitou a confecção de mil kits do projeto, que estão
sendo distribuídos gratuitamente nas diversas ações que estão
acontecendo e já contemplaram neste início de ano mais de uma
centena de trabalhadores da construção civil, público alvo do
projeto.

PROJETO BIKE NA OBRA

Os kits são compostos de um calendário de 2019, que
materializa-se na forma de infográfico ilustrando direitos e
deveres quanto ao uso da bicicleta, uma placa refletiva com o
logo do projeto e uma campainha, estes dois últimos itens
obrigatórios segundo o Código de Trânsito Brasileiro.

1

A proposta de parceria com o TRT8 também inclui a distribuição
de panfleto informativo sobre o aplicativo SimVida, que
permite reportar sobre situações irregulares de trabalho e são
repassadas aos órgãos competentes para que sejam solucionados
com maior eficiência pelo poder público.

* Status : 1) Iniciativa concluída; 2) Andamento normal; 3) Com atrasos não considerados críticos; 4) Com problemas.
Necessidade de ajustes imediatos e 5) Não iniciada.
Obs.: Informações prestadas pela Comissão Permanente de Gestão Ambiental
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