
   
 

   
 

 



   
 

   
 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

IMPRESSÃO    
 

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 
Implementar sistema de controle de impressão 

por usuário 
DTI 

Em execução 

 

Etapa 1 – Implantar o uso de ferramenta para 

gerir impressões 

 

Etapa 2 – Estabelecer a área que fará o 

monitoramento 

Sem custos 

2 
Realizar campanhas visando a conscientização 

na impressão de documentos 
SESAM, DTI, SCS 

A ser 

executada 
Etapa 1 – Elaborar campanhas de incentivo à 

economia de impressão 

Sem custos 

 

 

PAPEL     

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 
Campanha para fomentar a utilização de meios 

digitais de comunicação, evitando a impressão  SESAM, SEALM, SCI A ser executada 
Etapa 1 – Elaboração de campanhas que 

desestimulem a impressão de documentos 
Sem custos 



   
 

   
 

 

 

 

COPOS DESCARTÁVEIS (café e água) e ÁGUA 

ENVASADA    

 

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 

Campanhas para incentivar o uso de 

recipientes não descartáveis para o consumo 

de água e café 
SCS, SESAM, SESER Em execução 

Etapa 1 - Mapear locais com maior 

consumo; 

 

Etapa 2 - Realizar ações de sensibilização 

nas unidades de maior consumo; 

 

Etapa 3 - Monitorar resultados; 

 

Etapa 4 - Divulgação dos melhores 

resultados. 

Sem custos 

2 

Campanhas para incentivar a descontinuação 

do consumo de água envasada em garrafas 

descartáveis 
SCS, SESAM, SESER A ser executada 

Etapa 1 - Mapear locais com maior consumo 

 

Etapa 2 - Realizar ações de sensibilização 

nas unidades de maior consumo 

 

Etapa 3 - Monitorar resultados 

 

Etapa 4 - Divulgação dos melhores 

resultados 

Sem custos 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

VIGILÂNCIA     

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 
Implantar os serviços de CFTV nas 

instalações do CNJ 
SESIN Em execução 

A solução para as ações foram parte 

integrante do contrato de locação da nova 

sede do CNJ 

Sem custos 

2 
Implantar os serviços de Controle de Acesso 

nas instalações do CNJ 
SESIN Em execução 

A solução para as ações foram parte 

integrante do contrato de locação da nova 

sede do CNJ 

Sem custos 

 

 

TELEFONIA    
 

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 
Revisar limites na cota do uso de telefonia 

móvel 
SAD, SESER, AJU, DG, SG A ser executada 

Etapa 1 - Sugerir a mudança para aprovação 

por instâncias superiores; 

 

Etapa 2 - Redigir nova proposta de IN; 

 

Etapa 3 - Solicitar aprovação do texto; 

 

Etapa 4 - Publicação do normativo. 

Publicação do DOU 



   
 

   
 

2 Reduzir a quantidade de ramais SESER, DTI, SCS A ser executada 

Etapa 1 - Verificação nas unidades de 

aparelhos “fixos” em desuso; 

 

Etapa 2 - Incentivar o compartilhamento de 

ramais; 

 

Etapa 3 - Devolver à Seção de 

Telecomunicações os aparelhos “fixos” em 

desuso. 

Sem custos 

3 
Elaboração de parâmetros para utilização dos 

ramais 
SESER, SAD, DTI, DG, SG A ser executada 

Etapa 1 - Sugerir a mudança nos 

procedimentos para aprovação por instâncias 

superiores; 

 

Etapa 2 - Elaborar parâmetros de utilização e 

solicitação de ramais; 

 

Etapa 3 - Aprovar parâmetros; 

 

Etapa 4 - Divulgar ao corpo funcional. 

Sem custos 

4 
Restringir o uso de aparelhos móveis pelos 

usuários autorizados 
SESER, SESAM, DG A ser executada 

Etapa 1 – Realizar mapeamento dos aparelhos 

celulares; 

 

Etapa 2 – Alterar a IN nº 11/2012 e estabelecer 

novos critérios e limites de utilização dos 

aparelhos. 

Sem custos 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

ÁGUA     

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 Acompanhar o perfil de consumo de água SEEMP Em execução 

Etapa 1 - Leitura diária dos hidrômetros 

 

Etapa 2 - Compilação mensal dos dados 

levantados 

 

Etapa 3 - Elaboração do perfil diário, 

semanal, mensal e anual de consumo de 

água 

 

Etapa 4 - Monitoramento permanente para 

identificar distorções 

Mão de obra do 

Contrato de Postos 

de Trabalho e 

análise por 

Engenheiro Civil 

2 
Campanha de conscientização de economia 

de água SESAM, SEEMP e SCS Em execução 

Etapa 1 - Realizar periodicamente 

chamados na intranet para manter 

conscientização acerca do uso racional da 

água 

Sem custos 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE RESÍDUOS    
 

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 Incentivar a correta separação dos resíduos SESER, SESAM, SCS A ser executada 

Etapa 1 - Identificar locais com maiores 

dificuldades na separação dos resíduos; 

 

Etapa 2 - Realizar campanhas informativas 

sobre separação correta dos resíduos; 

 

Etapa 3 - Dispor de meio de comunicação 

com usuário para atendimento de dúvidas na 

separação. 

Sem custos 

2 
Incentivar o descarte separado de papel para 

destinação exclusiva 
SESER, SESAM A ser executada 

Etapa 1 – Separação do papel (limpo) em 

recipiente específico; 

 

Etapa 2 – Coleta do papel por instituição 

específica;  

 

Etapa 3 – Campanha de incentivo ao descarte 

de papel para a reciclagem. 

Sem custos 

2 
Orientar funcionários e monitorar o serviço de 

limpeza para a coleta de resíduos 
SESER, SESAM Em execução Etapa 1 - Orientar e supervisionar o pessoal 

da limpeza quanto à separação e ao 
Sem custos 



   
 

   
 

armazenamento de resíduos sólidos visando 

à Coleta Seletiva. 

3 
Acompanhar o quantitativo de material 

destinado à coleta seletiva 
SESER A ser executada 

Etapa 1 - Monitorar a separação dos resíduos 

sólidos e mensurar o quantitativo de material 

destino à coleta seletiva. 

Sem custos 

4 

Receber os materiais de consumo que estão 

em desuso nas unidades solicitantes (bom 

estado ou danificados) 

SEALM, SESAM Em execução 

Etapa 1 - Analisar e separar os materiais 

devolvidos;  

 

Etapa 2 - Incorporar ao estoque os materiais 

que poderão ser reutilizados;  

 

Etapa 3 - Informar a Seção de Serviços 

Gerais as quantidades e os materiais que 

deverão ser descartados; 

 

Etapa 4 - Informar a Secretaria de 

Administração as quantidades e os materiais 

que poderão ser doados; acompanhar a 

incorporação, descarte ou doação até a 

conclusão e manter registro desses 

procedimentos. 

Sem custos 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

ENERGIA ELÉTRICA     

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 
Campanha de conscientização de economia 

de energia SESAM, SEEMP e SCS 
A ser 

executada 

Etapa 1 - Realizar periodicamente 

chamados na intranet para manter a 

conscientização acerca do uso consciente 

da energia elétrica 

Sem custos 

 

RESÍDUOS DE INFORMÁTICA     

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 
Parceria com a organização Programando o 

Futuro para a coleta de lixo eletrônico SESAM, SCS, DTI 
A ser 

executada 

Etapa 1 – Estabelecer contato com a 

Programando o Futuro 

 

Etapa 2 – Firmar parceria por meio de 

termo de cooperação 

 

Etapa 3 – Disponibilizar em local visível 

recipiente adequado para a coleta  

 

Etapa 4 – Divulgar o projeto para incentivar 

a força de trabalho do CNJ ao descarte 

eletrônico correto 

Custo do recipiente 

para 

armazenamento do 

material coletado 



   
 

   
 

2 

Campanha para conscientizar sobre a 

importância do descarte correto do lixo 

eletrônico 
SESAM, SCS, DTI 

A ser 

executada 

Etapa 1 – Elaborar campanhas contínuas 

de divulgação para o incentivo do descarte 

correto 

Sem custos 

 

 

 

 

PILHAS E BATERIAS     

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 

Campanha para conscientizar sobre a 

importância do descarte correto de pilhas e 

baterias 
SESAM, SEALM 

A ser 

executada 

Etapa 1 – Elaboração de companhas que 

incentivem o descarte correto de pilhas e 

baterias 

Sem custos 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

LIMPEZA     

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 
Revisar contratos de prestação de serviços 

de limpeza 
SESER 

A ser 

executado 

Etapa 1 - Revisar cláusulas do contrato, 

considerando a produtividade utilizando o 

parâmetro m² 

 

 Etapa 2 - Incluir itens de sustentabilidade 

no contrato referente aos materiais de 

limpeza; 

 

Etapa 3 - Orientar quanto aos 

procedimentos de limpeza com foco na 

sustentabilidade. 

Sem custos 

2 
Adequar os procedimentos de limpeza à 

questão da sustentabilidade 
SESER, SESAM Em execução 

Etapa 1 - Identificar os produtos de limpeza 

mais adequados e econômicos que visam à 

sustentabilidade;  

 

Etapa 2 - Realizar pesquisa de mercado; 

 

Etapa 3 – Adquirir;  

 

Etapa 4 - Orientar funcionários para a 

utilização adequada do material de limpeza. 

Custo dos 

produtos de 

limpeza 

apropriados 

 

 



   
 

   
 

 

 

VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS     

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 

Realizar levantamento de alternativas de 

transporte. 

1) terceirização total (veículos, manutenção, 

funcionamento) 

2 locações de veículos; 

3 cooperativas de taxi 

SETRA Em execução 

Etapa 1 - Realizar pesquisa das soluções 

existentes e elaborar estudo de viabilidade;  

 
Etapa 2 - Elaborar Plano, apresentar e 

aprovar;  

 

Etapa 3 - Definir as especificações e o 

cronograma;  
Etapa 4 - Realizar pesquisa de mercado;  

 

Etapa 5 - Analisar as alternativas 

disponíveis;  
 

Etapa 6 - Implementar a solução escolhida 

ou a melhor combinação entre as 

alternativas. 

Sem custos 

2 
Implantar/Monitorar sistema de manutenção 

preventiva 
SETRA Em execução 

 

Etapa 1 - Finalizar Licitação em conjunto 

com a PRF;  

Etapa 2 - Assinar contrato;  

R$ 98.000 



   
 

   
 

Etapa 3 - Implementar sistema;  

Etapa 4 - Treinar os gestores. 

 

 

CAPACITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA     

ITEM AÇÃO ÁREAS RELACIONADAS STATUS 
ETAPAS (detalhamento de implementação 

das ações) 

PREVISÃO DE 

RECURSOS 

1 

Promover treinamentos (presencial ou online) 

específicos para temas atinentes à 

sustentabilidade 

SEDUC, SESAM e SCS 
A ser 

executado 

Etapa 1 - Elaborar plano de treinamentos; 

 

Etapa 2 - Apresentar e aprovar o plano; 

 

Etapa 3 - Implementar o plano; 

 

Etapa 4 - Realizar palestras educativas 

sobre consumo consciente de energia, 

água, produtos descartáveis, papel, 

impressão e coleta seletiva dos resíduos; 

 

Etapa 5 - Realizar cursos EAD sobre o tema. 

Cursos 

2 
Promover campanhas específicas para temas 

atinentes à sustentabilidade 
SEGED, SESAM e SCS 

A ser 

executado 

 

Etapa 1 - Elaborar plano de ação das 

campanhas; 

 

Etapa 2 - Apresentar e aprovar o plano; 

 

Etapa 3 - Implementar o plano; 

 

Sem custos 



   
 

   
 

Etapa 4 - Realizar campanhas educativas 

sobre consumo consciente de energia, 

água, produtos descartáveis, papel, 

impressão e coleta seletiva dos resíduos; 

 

Etapa 5 - Divulgar boletins periodicamente 

na intranet sobre o tema. 

3 
Monitorar o Programa de Qualidade de Vida 

no Trabalho SEGED Executada 

Etapa 1 – Acompanhar o Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho 

 
Sem custos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


