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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

 

Em cumprimento ao artigo 22

da Seção Judiciária de Alagoas 

Sustentável da Seção Judiciária de Alagoas 

2020. O documento foi elaborado a partir dos dados dos indicadores previstos no instrumento 

normativo supracitado, fornecidos pelas

metas para 2020, apresentadas no 

PLS 2019, com publicação no sítio eletrônico da JFAL em 

Foram avaliados 16 (dezesseis) indicadores

Racionalização e consumo consciente 

20 ml e água envasada); Contratações Sustentáveis (

vigilância, limpeza, telefonia 

Gestão de Pessoas (qualidade de vida no trabalho e c

pessoas, bens e materiais (combustível/v

de cumprimento das metas específicas de 2020 e gerais (2015

Vale salientar que, devido à situação de pandemia 

foi facultado aos servidores o regime de teletrabalho

nºs. 101/2020 e 104/2020 da Presidência do TRF5 e a Portaria nº

dispondo sobre as medidas de prevenção 

entre os servidores e, por consequência, a disseminação entre

Assim sendo, as atividades laborais em regime de

gradativa, entre 19 e 25 de março

positivamente e outros, de forma

Assim, este documento estará dividido da seguinte form

resultados; 3. Visão geral das metas de 2020

Conclusão e recomendações, 6. Composição da Comissão Socioambiental

dos bens adquiridos em 2018, 2019 e 2020

planilhas contendo os dados socioambientais fornecidos pelas unidades

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Em cumprimento ao artigo 22 da Resolução CNJ nº 201/2015, a Comissão Socioambiental 

a Seção Judiciária de Alagoas apresenta o Relatório de Desempenho do Plano de Logística 

da Seção Judiciária de Alagoas – PLS-SJAL, com referência ao período de

O documento foi elaborado a partir dos dados dos indicadores previstos no instrumento 

fornecidos pelas unidades responsáveis. Foram consideradas as novas 

metas para 2020, apresentadas no Relatório de Desempenho do Plano de Logística Sustentável 

PLS 2019, com publicação no sítio eletrônico da JFAL em setembro de 2020.  

oram avaliados 16 (dezesseis) indicadores a partir dos eixos trazidos no PLS

onsciente de materiais e insumos (papel A4, copos d

); Contratações Sustentáveis (impressões, energia, á

 e reformas/layout); Gestão de Resíduos (destinação dos resíduos

idade de vida no trabalho e capacitação/sensibilização) e

pessoas, bens e materiais (combustível/veículos). A análise foi realizada considerando o percentual 

específicas de 2020 e gerais (2015-2020).   

le salientar que, devido à situação de pandemia do COVID-19 que o mundo atravessa, 

o regime de teletrabalho, em caráter extraordinário, conforme

101/2020 e 104/2020 da Presidência do TRF5 e a Portaria nº. 12/2020 

sobre as medidas de prevenção ao COVID-19, visando  minimizar  

entre os servidores e, por consequência, a disseminação entre  suas famílias e a comunidade. 

atividades laborais em regime de teletrabalho foi sendo adotada, de forma 

de março. Com isso, o resultado de alguns indicadores 

, de forma negativa, como será visto a seguir. 

Assim, este documento estará dividido da seguinte forma: 2. Análise dos dados e 

. Visão geral das metas de 2020; 4. Visão geral das metas do PLS

, 6. Composição da Comissão Socioambiental e 

em 2018, 2019 e 2020; Plano de Ação referente ao 

contendo os dados socioambientais fornecidos pelas unidades. 
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da Resolução CNJ nº 201/2015, a Comissão Socioambiental 

Relatório de Desempenho do Plano de Logística 

referência ao período de 2015-

O documento foi elaborado a partir dos dados dos indicadores previstos no instrumento 

unidades responsáveis. Foram consideradas as novas 

Relatório de Desempenho do Plano de Logística Sustentável – 

 

a partir dos eixos trazidos no PLS-SJAL: 

opos descartáveis de 50 e 

energia, água encanada, 

tinação dos resíduos); 

ensibilização) e Deslocamento de 

A análise foi realizada considerando o percentual 

que o mundo atravessa, 

ter extraordinário, conforme  os Atos 

12/2020 da Direção do Foro 

 o perigo de contágio 

suas famílias e a comunidade. 

foi sendo adotada, de forma 

indicadores foi impactado 

Análise dos dados e 

. Visão geral das metas do PLS-SJAL 2015-2020; 5. 

e 7. Anexo - Inventário 

referente ao exercício de 2020 e 

 



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

 

2. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
 
1.1 PAPEL A4  
 

 

Meta 2020 

1.805 
 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

-7,51 
 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) 

era reduzir o consumo de resmas em 5% comparado ao ano 

foi de 544 resmas, o que corresponde

superada a meta do PLS-SJAL

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

papel até 2020”. De acordo com o demonstrativo a

consumo de papel entre 2018

não só foi atingida como foi superada

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

CONSUMO DE PAPEL A4 (RESMAS) 
Resultado 2020 Redução

544  71,37

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

-14,72 -71,37 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) 

era reduzir o consumo de resmas em 5% comparado ao ano de 2019. No ano

, o que corresponde a uma redução de, aproximadamente

SJAL para o ano de 2020. 

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Redução de 15% no consumo de 

De acordo com o demonstrativo acima, vê-se que a reduçã

de papel entre 2018-2020 foi de 93,6%. Desse modo, a meta do PLS

como foi superada. 
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ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

 

Redução 

37% 

 (%) 
Redução 

-93,6 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) 

ano de 2020, o consumo 

aproximadamente, 71,4%, tendo sido 

Redução de 15% no consumo de 

a redução acumulada do 

do PLS-SJAL 2015-2020 
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Vale ressaltar que 

atividades em regime de teletraba

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo. 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

Vale ressaltar que a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo.  
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a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

lho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 
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1.2 COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML 

CONSUMO DE 
Meta  

467 
 

PERCENTUA
2018 

-11,76 
 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) 

era reduzir o consumo de copos descartáveis de 50 ml 

de 2015/2017 (566,67). No ano

redução de, aproximadamente

de 2020. 

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

copos descartáveis de 50 ml

demonstrativo acima, vê-se que

2018-2020 foi de 123,5%. Desse modo

como foi superada.  

Vale ressaltar que 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo d

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

1.2 COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML  

CONSUMO DE COPOS DE 50 ML (CENTOS) 
Resultado  Redução 

50  91,18

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

-20,59 -91,18 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) 

copos descartáveis de 50 ml em 17,65% comparado 

ano de 2020, o consumo foi de 50 centos, o que corresponde a 

aproximadamente, 91,2%, tendo sido superada a meta do PLS

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Redução de 

copos descartáveis de 50 ml até 2020, sobre a média de 2015-2017”

se que a redução acumulada do consumo de copos de 50 ml entre 

Desse modo, a meta do PLS-SJAL 2015-2020 não só 

Vale ressaltar que a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo. 
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Redução   

91,18% 

 (%) 
Redução 

-123,53 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) 

5% comparado média de consumo 

, o que corresponde a uma 

tendo sido superada a meta do PLS-SJAL para o ano 

dução de 50% no consumo de 

2017”. De acordo com o 

a redução acumulada do consumo de copos de 50 ml entre 

2020 não só foi atingida 

a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

rasticamente o uso desse insumo. 
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1.3 COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML 

CONSUMO DE 
Meta  

4192  
 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

-15,47 
 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

reduzir o consumo de copos descartáveis de 200 ml 

2015/2017 (5.117). No ano de 

redução de 64,8%, tendo sido superada 

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

copos descartáveis de 200

demonstrativo acima, vê-se que

2018-2020 foi de 96,4%. Desse modo

foi superada.  

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

1.3 COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML  

 

CONSUMO DE COPOS DE 200 ML (CENTOS) 
Resultado  Redução

1800 64,8

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

-16,45 -64,8 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

copos descartáveis de 200 ml em 18,08% comparado média de consumo de 

de 2020, o consumo foi de 1.800 centos, o que cor

sido superada a meta do PLS-SJAL para o ano de 2020

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Redução de 50

200 ml até 2020, sobre a média de 2015-2017”

se que a redução acumulada do consumo de copos de 

Desse modo, a meta do PLS-SJAL 2015-2020 não só 

7 

 

Redução  

64,8% 

 (%) 
Redução 

-96,42 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

média de consumo de 

, o que corresponde a uma 

para o ano de 2020. 

50% no consumo de 

2017”. De acordo com o 

a redução acumulada do consumo de copos de 200 ml entre 

2020 não só foi atingida como 



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

 
Vale ressaltar que a acentuada redução, no ano de 2020, se dev

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo. 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

a acentuada redução, no ano de 2020, se dev

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo.  

8 

a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 
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1.4 ÁGUA ENVASADA  

Meta 

4613 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

-9,38 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

reduzir o consumo de garrafões de águ

2020, o consumo foi de 

aproximadamente, 48,8%, tendo sido superada a meta do PLS

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

água envasada até 2020”.

acumulada do consumo de garrafões entre 2018

PLS-SJAL 2015-2020 não só 

Vale ressaltar que a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo. 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

 
 

 

CONSUMO DE GARRAFÕES 20 L 
Resultado Redução

2596 48,76
 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

+12,33 -48,76 
 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

garrafões de água mineral em 8,95% comparado ao ano de 2019

o consumo foi de 2.596 garrafões, o que corresponde a 

tendo sido superada a meta do PLS-SJAL para o ano de 2020

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Redução de 

. De acordo com o demonstrativo acima, vê

acumulada do consumo de garrafões entre 2018-2020 foi de 45,8%. Desse modo

2020 não só foi atingida como foi superada.  

a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo.  
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dução  

76% 

 (%) 
Redução 

-45,81 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

ao ano de 2019. No ano de 

 uma redução de, 

para o ano de 2020. 

Redução de 6% no consumo de 

, vê-se que a redução 

Desse modo, a meta do 

a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 
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1.5 IMPRESSÕES  
 

 

Meta  

1.145.275  
 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

-11,35 
 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

reduzir o volume de impressões 

quantidade foi de 429.784 impressões

66,8%, tendo sido superada a meta do PLS

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

impressão até 2020 e manter ou reduzir, no mesmo período, o quantitativo de equipamentos 

instalados”. De acordo com o demonstrativo a

quantitativo de impressões

equipamentos instalados foi reduzida, em 2020, 

do PLS-SJAL 2015-2020 não só 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

QUANTIDADE DE IMPRESSÕES  
Resultado  Redução

429.784 66,7

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

-7,18 -66,78 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

o volume de impressões em 11,47% comparado ao ano de 2019. 

impressões, o que corresponde a uma redução de

tendo sido superada a meta do PLS-SJAL para o ano de 2020. 

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Redução de 

impressão até 2020 e manter ou reduzir, no mesmo período, o quantitativo de equipamentos 

De acordo com o demonstrativo acima, vê-se que a redução acumulada do 

ões entre 2018-2020 foi de 85,3%. Ademais,

quipamentos instalados foi reduzida, em 2020, de 73 para 28 impressoras. 

2020 não só foi atingida como foi superada.  
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Redução  

78% 

 (%) 
Redução 

-85,31 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

. No ano de 2020, a 

redução de, aproximadamente, 

Redução de 30% do volume de 

impressão até 2020 e manter ou reduzir, no mesmo período, o quantitativo de equipamentos 

a redução acumulada do 

Ademais, a quantidade de 

 Desse modo, a meta 
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Vale ressaltar que a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo. 

 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

, reduzindo drasticamente o uso desse insumo.  
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a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 
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1.6  ENERGIA ELÉTRICA 
 

Meta 

1.608.551 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

-12,63 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo PLS

energia elétrica em 2%, comparado ao ano anterior. 

Kw/h, o que corresponde a uma 

para o ano de 2020. 

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

energia elétrica até 2020”

acumulada do consumo de energia entre 2018

SJAL 2015-2020 não só foi atingida

Vale salientar que, 

funcionamento da SECAD e de algumas unidades judiciárias, concentrando 

período das 09 às 16h e funciona

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

ENERGIA ELÉTRICA  

 
 

CONSUMO DE ENERGIA Kw/h 
Resultado  Redução

828.909 49,5%
 

NTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

+1,03 -49,5 
 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo PLS-SJAL era reduzir o consumo de 

comparado ao ano anterior. No ano de 2020, o consumo f

uma redução de 49,5%, tendo sido superada a meta do PLS

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Redução de 

até 2020”. De acordo com o demonstrativo acima, vê

acumulada do consumo de energia entre 2018-2020 foi de 61,1%. Desse modo

foi atingida como foi superada.  

, no início do exercício de 2020, houve a alteração do 

da SECAD e de algumas unidades judiciárias, concentrando 

funcionando em regime de plantão das 16 às 18h. Tal alteração teve por 
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Redução  

,5% 

 (%) 
Redução 

-61,1 

era reduzir o consumo de 

o consumo foi de 828.909 

a meta do PLS-SJAL 

Redução de 6% do consumo de 

, vê-se que a redução 

Desse modo, a meta do PLS-

alteração do horário de 

da SECAD e de algumas unidades judiciárias, concentrando as atividades no 

Tal alteração teve por 
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objetivo contribuir para a diminui

28% para o exercício de 2020, em função do que impõe

março/2020, com a adoção do trabalho remoto

Judiciárias de Arapiraca e União dos Palmares

fotovoltaica ON-GRID, houve a 

elétrica, havendo atualmente uma compensação de valor em torno de 10% do consumo total

 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

diminuição das despesas de custeio, cujo orçamento teve redução de 

28% para o exercício de 2020, em função do que impõe a EC 95/2016. Além disso, 

com a adoção do trabalho remoto e da implantação, na Sede e na

União dos Palmares, do sistema de microgeração de energia solar 

houve a intensificação da redução do consumo e do gasto com energia 

havendo atualmente uma compensação de valor em torno de 10% do consumo total
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amento teve redução de 

Além disso, a partir de 

na Sede e nas Subseções 

a de microgeração de energia solar 

a redução do consumo e do gasto com energia 

havendo atualmente uma compensação de valor em torno de 10% do consumo total.   
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1.7 ÁGUA ENCANADA 

 

Meta 

977 
 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

+37,12 
 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo PLS

água em 36,77% comparado 

consumo foi de 1.030 m3, o que corresponde a

alcance da meta do PLS-SJAL

próprio de água, portanto o consumo 

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

água encanada até 2020, em relação à média de 2015/2017

acima, vê-se que a redução acumulada do consumo de água entre 2018

Desse modo, a meta do PLS

da Administração, acerca desse resulta

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

CONSUMO DE ÁGUA M3 
Resultado  Redução 

1.030 33,3

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

-5,35 -33,3 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo PLS-SJAL era reduzir o consumo de 

comparado à média de consumo de 2015/2017 (1.544,67)

o que corresponde a uma redução de 33,3%, não tendo havido o

SJAL para o ano de 2020. Vale salientar que a Sede possui reservatório 

a, portanto o consumo aferido se refere às Subseções Judiciárias.

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Redução de 

em relação à média de 2015/2017”. De acordo com o demonstrativo 

dução acumulada do consumo de água entre 2018

a meta do PLS-SJAL 2015-2020 não foi atingida, cabendo uma análise, por parte 

da Administração, acerca desse resultado. 
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Redução  

33,3% 

 (%) 
Redução 

-1,53 

era reduzir o consumo de 

(1.544,67). No ano de 2020, o 

não tendo havido o 

Vale salientar que a Sede possui reservatório 

o se refere às Subseções Judiciárias. 

Redução de 5% do consumo de 

De acordo com o demonstrativo 

dução acumulada do consumo de água entre 2018-2020 foi de 1,53%. 

, cabendo uma análise, por parte 



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

 

 
1.8 VIGILÂNCIA  
 

 

Como indicado acima, a meta anual pr

quantidade de postos de vigilância

mantida, tendo sido, portanto, alcançada 
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Como indicado acima, a meta anual proposta pelo PLS-SJAL era 

quantidade de postos de vigilância. No ano de 2020, a quantidade de 23 postos de vigilância foi 

tendo sido, portanto, alcançada a meta do PLS-SJAL. 
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era manter ou reduzir a 

a quantidade de 23 postos de vigilância foi 
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1.9 LIMPEZA  
 

 

     

 

O Plano de Logística Sustentável estabeleceu como meta manter, até 2020, um gasto 

relativo entre R$ 25,00 e R$ 35,00 por área contratada. O gasto relativo é calculado dividindo

valor anual do contrato pela área construída (área de cobertura do contrato). Como exposto no 

gráfico acima, no ano de 2020

manutenção de uma área de 43.525,90 m², resultando num gasto relativo de R$ 

foi alcançada a meta estipulada pelo PLS

também está incluído no cômputo des
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GASTO COM CONTRATO R$ 

2019 2020  

     R$ 1.269.125,27        R$ 1.270.499,47 

ÁREA CONTRATADA M2 

  43.525,90    43.525,90 

GASTO RELATIVO R$ 

R$ 29,00 R$ 29,19 

O Plano de Logística Sustentável estabeleceu como meta manter, até 2020, um gasto 

tivo entre R$ 25,00 e R$ 35,00 por área contratada. O gasto relativo é calculado dividindo

valor anual do contrato pela área construída (área de cobertura do contrato). Como exposto no 

20 foi constatado que o valor da contratação foi de R$ 

manutenção de uma área de 43.525,90 m², resultando num gasto relativo de R$ 

a meta estipulada pelo PLS-SJAL. Vale ressaltar que o contrato de jardinagem 

luído no cômputo desse indicador. 
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O Plano de Logística Sustentável estabeleceu como meta manter, até 2020, um gasto 

tivo entre R$ 25,00 e R$ 35,00 por área contratada. O gasto relativo é calculado dividindo-se o 

valor anual do contrato pela área construída (área de cobertura do contrato). Como exposto no 

tação foi de R$ 1.270.499,47 para 

manutenção de uma área de 43.525,90 m², resultando num gasto relativo de R$ 29,19. Dessa forma, 

o contrato de jardinagem 
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1.10 TELEFONIA FIXA E MÓVEL
 

 
GASTO COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Meta  

30.642,00 
 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

-16,12 
 

Como indicado acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

reduzir o gasto com telefonia (fixa e móvel)

gasto foi de R$ 16.303,00, o que corresponde a 

meta do PLS-SJAL. 

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

telefonia fixa e móvel até 2020”

acumulada do gasto com telefonia 

modo, a meta do PLS-SJAL 2015

Vale ressaltar que a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e serv

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo. 
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1.10 TELEFONIA FIXA E MÓVEL 

 

GASTO COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL R$ 
Resultado  Redução

16.303,00 47,3

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

-8,44 -47,3 

o acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

gasto com telefonia (fixa e móvel) em 1% comparado ao ano anterior. 

, o que corresponde a uma redução de 47,3%, tendo sido sup

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Redução de 

até 2020”. De acordo com o demonstrativo acima, vê

com telefonia entre 2018-2020 foi de, aproximadamente,

SJAL 2015-2020 não só foi atingida como foi superada

a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo.  
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Redução 

47,3% 

 (%) 
Redução 

-71,86 

o acima, a meta anual proposta pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) era 

% comparado ao ano anterior. No ano de 2020, o 

tendo sido superada a 

Redução de 3% do custo com 

, vê-se que a redução 

roximadamente, 71,9%. Desse 

como foi superada.  

a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

idores, como medida de 
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1.11 REFORMAS/LAYOUT

 

 

Meta  

-50%/+50% 
 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

-89,39 
 

O Plano de Logística Sustentável estabeleceu como meta manter, até 2020, uma variação 

do gasto com reformas/layout em até 50%

dividindo-se o valor do gasto com reformas no exercício pelo montante desse gasto no exercício 

anterior. O CNJ utiliza esse indicador para buscar a redução desse tipo de gasto. 

relativo com reformas em 2020 teria que variar de R$ 933.625,20 a R$ 2.800.876,50. 

2020 o gasto foi de R$ 75.102,64

seja, uma variação de, aproximadamente,

indicador não alcançou a meta estipulada pelo PLS

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

reformas/mudança de layout em até 50% e incentivar a inclusão de critérios de 

sustentabilidade até 2020”.
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1.11 REFORMAS/LAYOUT 
 

GASTO COM LAYOUT/REFORMAS R$ 
Resultado  Redução

75.102,64 -95,98

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

+53,65 -95,98 

O Plano de Logística Sustentável estabeleceu como meta manter, até 2020, uma variação 

do gasto com reformas/layout em até 50%, para mais ou para menos. O gasto relativo é obtido 

gasto com reformas no exercício pelo montante desse gasto no exercício 

anterior. O CNJ utiliza esse indicador para buscar a redução desse tipo de gasto. 

relativo com reformas em 2020 teria que variar de R$ 933.625,20 a R$ 2.800.876,50. 

o gasto foi de R$ 75.102,64, segundo informações da Seção de Orçamento e Finanças

, aproximadamente, 96% para menos. Dessa forma, 

a meta estipulada pelo PLS-SJAL para o ano de 20

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Manter a variação do gasto com 

reformas/mudança de layout em até 50% e incentivar a inclusão de critérios de 

sustentabilidade até 2020”. De acordo com o demonstrativo acima, vê
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Redução 

5,98% 

 (%) 
Redução 

-131,72 

O Plano de Logística Sustentável estabeleceu como meta manter, até 2020, uma variação 

. O gasto relativo é obtido 

gasto com reformas no exercício pelo montante desse gasto no exercício 

anterior. O CNJ utiliza esse indicador para buscar a redução desse tipo de gasto. Assim, o gasto 

relativo com reformas em 2020 teria que variar de R$ 933.625,20 a R$ 2.800.876,50. No ano de 

segundo informações da Seção de Orçamento e Finanças, ou 

Dessa forma, observa-se que este 

para o ano de 2020.  

“Manter a variação do gasto com 

reformas/mudança de layout em até 50% e incentivar a inclusão de critérios de 

, vê-se que a variação 
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acumulada do gasto com reformas entre 2018

PLS-SJAL 2015-2020 não foi atingida.

direcionados para obras, em especial para

do Ipanema, motivo pelo qual o 

Em relação à inclusão de critérios de sustentabilidade

94.2020.4.05.7200 as unidades integrantes do Núcleo de A

cientificadas da necessidade de inclusão de critérios socioambientais nas contratações, tendo sido 

disponibilizados manuais e normas orientadoras para a realização de lic

sustentáveis. A Seção de Licitações e Contratos tem

por parte das unidades, visando a inclusão de critérios socioambientais. Em alguns casos, os termos 

são submetidos à Comissão Socioambiental para

permanente, a relação dos itens adquiridos nos anos de 2018 a 2020, com utilização de critérios 

socioambientais, pode ser vista encontrada no Anexo deste documento.
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mulada do gasto com reformas entre 2018-2020 foi de 131,7%. Desse modo

2020 não foi atingida. No ano de 2020 os recursos 

em especial para a construção da Sede definitiva da Subseç

motivo pelo qual o gasto com reformas sofreu essa brusca redução.

Em relação à inclusão de critérios de sustentabilidade, no

dades integrantes do Núcleo de Administração, incluindo a SAPE, foram 

cientificadas da necessidade de inclusão de critérios socioambientais nas contratações, tendo sido 

manuais e normas orientadoras para a realização de lic

A Seção de Licitações e Contratos tem devolvidos os termos para complementação 

por parte das unidades, visando a inclusão de critérios socioambientais. Em alguns casos, os termos 

são submetidos à Comissão Socioambiental para manifestação. Em relação aos bens de consumo e 

permanente, a relação dos itens adquiridos nos anos de 2018 a 2020, com utilização de critérios 

socioambientais, pode ser vista encontrada no Anexo deste documento. 

18 

Desse modo, a meta do 

 orçamentários foram 

da Subseção de Santana 

ão. 

o PA SEI 000450-

dministração, incluindo a SAPE, foram 

cientificadas da necessidade de inclusão de critérios socioambientais nas contratações, tendo sido 

manuais e normas orientadoras para a realização de licitações e compras 

devolvidos os termos para complementação 

por parte das unidades, visando a inclusão de critérios socioambientais. Em alguns casos, os termos 

manifestação. Em relação aos bens de consumo e 

permanente, a relação dos itens adquiridos nos anos de 2018 a 2020, com utilização de critérios 
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1.12  GESTÃO DE RESÍDUOS

 
RESÍDUOS D

Meta 

7.591 
 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

+39,80 
 

No que se refere à gestão de resíduos, o Plano de Logística Sustentável es

meta o aumento em 45,2% na quantidade total de resí

ano de 2020, a quantidade de resíduos destinados à reciclagem foi de 

corresponde a uma redução de 

para o ano de 2020. 

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

resíduos destinados à reciclagem até 2020

houve uma redução acumulada de 10

atingida.  

Em que pese ter havido, no mês de fevereiro/2020, a destinação de equipamentos de 

informática no montante de 180
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O DE RESÍDUOS 
 

 

RESÍDUOS DESTINADOS À RECICLAGEM (Kg) 
Resultado  Redução

1.734,20 66,8

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

-82 -66,82 

No que se refere à gestão de resíduos, o Plano de Logística Sustentável es

% na quantidade total de resíduos destinados à reciclagem em 2020. 

a quantidade de resíduos destinados à reciclagem foi de 

redução de 66,8% em relação a 2019, ficando abaixo da meta do PLS

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Aumento de 3% da quantidade de 

resíduos destinados à reciclagem até 2020”. De acordo com o demonstrativo a

houve uma redução acumulada de 109%. Desse modo, a meta do PLS-SJAL 2015

Em que pese ter havido, no mês de fevereiro/2020, a destinação de equipamentos de 

180 Kg, devido à questão da pandemia, as cooperativas de r
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Redução  

66,82% 

 (%) 
Redução 

-109,02 

No que se refere à gestão de resíduos, o Plano de Logística Sustentável estabeleceu como 

duos destinados à reciclagem em 2020. No 

a quantidade de resíduos destinados à reciclagem foi de 1.734,20 Kg, o que 

abaixo da meta do PLS-SJAL 

Aumento de 3% da quantidade de 

De acordo com o demonstrativo acima, vê-se que 

SJAL 2015-2020 não foi 

Em que pese ter havido, no mês de fevereiro/2020, a destinação de equipamentos de 

evido à questão da pandemia, as cooperativas de reciclagem 
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credenciadas deixaram de efetuar a coleta 

Ademais, com a interrupção das atividades presenciais, o volume de materiais descartados 

unidades foi reduzido drasticamente. 

de tampinhas plásticas para o Instituto Amor 21
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deixaram de efetuar a coleta regular a partir da segunda quinzena d

Ademais, com a interrupção das atividades presenciais, o volume de materiais descartados 

foi reduzido drasticamente. Pelo mesmo motivo também ficou prejudicado 

icas para o Instituto Amor 21, projeto iniciado em 2019.   
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a partir da segunda quinzena de março/2020. 

Ademais, com a interrupção das atividades presenciais, o volume de materiais descartados pelas 

ambém ficou prejudicado o recolhimento 
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1.13 QUALIDADE DE VIDA 

 

 

Quantidade 
Ações  

Participantes 
 
Quantidade PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018

2018 
Ações +18,18 

Participantes  +20,48 
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1.13 QUALIDADE DE VIDA  

 

AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA 
2019 2020 PREVISÃO 
10     4  13 

329 158 336 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2019 2020 

-23,08 -60 

+9,67 -51,98 
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REDUÇÃO  
60% 

51,98% 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 (%) 
Redução 

-64,28 

-21,83 
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A meta estabelecida pelo PLS para este indicador em 20

quantidade de ações e 2% na quantidade de servidores participantes das ações em comparação 

com o ano anterior. No ano de 2020, 

servidores,  o que corresponde a uma 

alcançada a meta do PLS-SJAL.

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

de ações voltadas para a qualidade de vida bem como au

participantes de qualidade de vida até 2020

houve uma redução acumulada de, respectivamente, 64,3 e 21,8%

PLS-SJAL 2015-2020 não foi atingida.

Devido à realidade do teletrabalho

bem como de outras ações 

Servidores da Justiça Federal em Alagoas, em parceria com a ASSEJUF

preventivas em parceria com a OAB

ações voltadas para a prevenç

Nota Técnica nº. 01/2020 estabelecendo 

magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, sobretudo daqueles integrantes dos grupos de 

maior risco e de pessoas com deficiência.

visando esclarecer e orientar magistrados e servidores sobre prevenção, tratamento e cuidados 

relacionados à COVID-19. Foram realizados, ainda

confirmados e uma campanha de vacinação antigripal. Uma pesquisa para avaliar indicadores de 

saúde física e psicológica dos magistrados e

foram produzidos e disseminados materiais informativos co

instrucionais com informações gerais sobre a pandemia, medidas e equipamentos de proteção, 

orientações sobre a realidade do teletrabalho (gerenciamento de equipe, prevenção do estresse, 

dicas de ergonomia, dicas de nutriçã
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A meta estabelecida pelo PLS para este indicador em 2020 foi um acréscimo de 

% na quantidade de servidores participantes das ações em comparação 

No ano de 2020, foram realizadas 4 ações, das quais partici

o que corresponde a uma redução de, respectivamente, 60% e 

SJAL.  

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Aumento de 30% da quantidade 

de ações voltadas para a qualidade de vida bem como aumentar em 6% a quantidade de 

participantes de qualidade de vida até 2020”. De acordo com o demonstrativo a

houve uma redução acumulada de, respectivamente, 64,3 e 21,8%. Desse modo

2020 não foi atingida.  

alidade do teletrabalho, restou prejudicada a realização da 

 presenciais, a exemplo da Semana do Servidor e da Corrida dos 

Servidores da Justiça Federal em Alagoas, em parceria com a ASSEJUF

ntivas em parceria com a OAB-AL, dentre outras atividades. Por outro lado, foram realizadas 

voltadas para a prevenção do COVID-19, as quais não entraram no cômputo

estabelecendo a implantação das medidas mínimas visando à proteção de 

magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, sobretudo daqueles integrantes dos grupos de 

pessoas com deficiência. Foi instituído um canal virtual para atendimento médico, 

visando esclarecer e orientar magistrados e servidores sobre prevenção, tratamento e cuidados 

Foram realizados, ainda, o acompanhamento sistemático 

campanha de vacinação antigripal. Uma pesquisa para avaliar indicadores de 

a e psicológica dos magistrados e servidores durante a pandemia foi 

foram produzidos e disseminados materiais informativos como cartilhas, guias,

instrucionais com informações gerais sobre a pandemia, medidas e equipamentos de proteção, 

orientações sobre a realidade do teletrabalho (gerenciamento de equipe, prevenção do estresse, 

dicas de ergonomia, dicas de nutrição, ginástica laboral e automassagem). 
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foi um acréscimo de 34,9% na 

% na quantidade de servidores participantes das ações em comparação 

ões, das quais participaram 158 

e 52%, não tendo sido 

Aumento de 30% da quantidade 

mentar em 6% a quantidade de 

De acordo com o demonstrativo acima, vê-se que 

Desse modo, a meta do 

prejudicada a realização da ginástica laboral, 

, a exemplo da Semana do Servidor e da Corrida dos 

Servidores da Justiça Federal em Alagoas, em parceria com a ASSEJUF-AL, as campanhas 

Por outro lado, foram realizadas 

ômputo. Foi elaborada a 

a implantação das medidas mínimas visando à proteção de 

magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, sobretudo daqueles integrantes dos grupos de 

Foi instituído um canal virtual para atendimento médico, 

visando esclarecer e orientar magistrados e servidores sobre prevenção, tratamento e cuidados 

, o acompanhamento sistemático dos casos 

campanha de vacinação antigripal. Uma pesquisa para avaliar indicadores de 

servidores durante a pandemia foi aplicada. Também 

mo cartilhas, guias,  vídeos auto-

instrucionais com informações gerais sobre a pandemia, medidas e equipamentos de proteção, 

orientações sobre a realidade do teletrabalho (gerenciamento de equipe, prevenção do estresse, 
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1.14 CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

 

PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
Servidores 

347 
 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

0,52 
 

A meta estabelecida pelo PLS

servidores em responsabilidade socioambiental

2020, houve a participação de 

“Introdução à Gestão Socioambiental”, 

PLS-SJAL. 

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

responsabilidade socioambiental até 2020

atingido um percentual acumulado de capacitação de 5,04% da força de trabalho

a meta do PLS-SJAL 2015-2020 foi alcançada.

 

 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 

1.14 CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO  

PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
Meta Resultado 

10 9 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

2 2,52 

A meta estabelecida pelo PLS-SJAL para este indicador, em 2020, é

em responsabilidade socioambiental (a força de trabalho é de 347 servidores). 

ção de 9 servidores, no segundo semestre do ano

“Introdução à Gestão Socioambiental”, na modalidade EaD, ficando um pouco 

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Capacitar 5% dos servidores em 

ilidade socioambiental até 2020”. De acordo com o demonstrativo a

atingido um percentual acumulado de capacitação de 5,04% da força de trabalho

2020 foi alcançada.  

23 

 

PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 
Percentual % 

2,52 

 (%) 
Acréscimo 

5,04 

é capacitar 2,95%, dos 

servidores). No ano de 

do ano, no curso de 

um pouco abaixo da meta do 

Capacitar 5% dos servidores em 

De acordo com o demonstrativo acima, vê-se que foi 

atingido um percentual acumulado de capacitação de 5,04% da força de trabalho. Desse modo, 
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1.15 COMBUSTÍVEL 

 

Meta  

32.315  

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

+3,76 
 

A meta para este indicador 

relação a 2019. A perspectiva do Plano de Logística Sustentável 

combustível seja de 32.315 

consumo foi de, aproximadamente,

65,4% de redução, tendo sido superada a m

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

consumo de combustível em at

a redução acumulada do consumo de papel entre 2018

do PLS-SJAL 2015-2020 não só 

Vale ressaltar que 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso 
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CONSUMO DE COMBUSTÍVEL litro 
Resultado  Redução

13.594,05 65,
 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

+16,91 -65,37 

A meta para este indicador em 2020 é reduzir o consumo de combustíveis em 

. A perspectiva do Plano de Logística Sustentável é que o consumo 

 litros, como evidenciado no gráfico acima. No 

, aproximadamente, 13.594 litros, o que corresponde a

, tendo sido superada a meta do PLS-SJAL para o ano de 2020

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Limitar o acréscimo do 

consumo de combustível em até 3% até 2020”. De acordo com o demonstrativo a

a redução acumulada do consumo de papel entre 2018-2020 foi de 44%. 

2020 não só foi atingida como foi superada. 

Vale ressaltar que a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

etrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso de veículos oficiais.  
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Redução  

,37 

 (%) 
Redução 

-44,7 

consumo de combustíveis em 17,67%, em 

que o consumo anual de 

o ano de 2020, este 

o que corresponde a, aproximadamente, 

para o ano de 2020. 

“Limitar o acréscimo do 

De acordo com o demonstrativo acima, vê-se que 

2020 foi de 44%. Desse modo, a meta 

a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

etrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 
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1.16 VEÍCULOS  
 

 

GASTO COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$
Meta anual 

2.500,00  
 

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018
2018 

-0,23 
 

No que se refere a este indicador, o Plano de Logística Sustentável estabeleceu como 

meta conservar o valor com manutenção por veículo em até R$ 

com contrato de manutenção de veículos 

Como exposto no gráfico acima, 

46,4% de redução, tendo sido 

A meta do PLS-SJAL para o período de 2015

por veículo em até R$ 2.500,00 por ano até 2020.”

que a redução acumulada do 

73,1%. Desse modo, a meta do PLS

Vale ressaltar que 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria d

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo. 
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GASTO COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 
Resultado  Redução

1.339,87 46,4

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 2018-2020 
2019 2020 

-26,49 -46,41 

No que se refere a este indicador, o Plano de Logística Sustentável estabeleceu como 

meta conservar o valor com manutenção por veículo em até R$ 2.500,00 por ano até 2020. 

com contrato de manutenção de veículos em 2020 foi de R$ 37.516,26, referente a 

Como exposto no gráfico acima, o valor por veículo ficou em R$ 1.339,87, o que corresponde a 

tendo sido alcançada a meta do PLS-SJAL para o ano de 2020

SJAL para o período de 2015-2020 foi: “Manter o valor com manutenção 

por veículo em até R$ 2.500,00 por ano até 2020.”. De acordo com o demonstrativo a

a redução acumulada do gasto com manutenção de veículos entre 2018

do PLS-SJAL 2015-2020 não só foi atingida como foi superada

Vale ressaltar que a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

atividades em regime de teletrabalho pela maioria dos magistrados e servidores, como medida de 

distanciamento social, reduzindo drasticamente o uso desse insumo.  

25 

 

Redução  

6,41% 

 (%) 
Redução 

-73,13 

No que se refere a este indicador, o Plano de Logística Sustentável estabeleceu como 

2.500,00 por ano até 2020. O gasto 

, referente a 28 veículos. 

o que corresponde a 

para o ano de 2020. 

“Manter o valor com manutenção 

De acordo com o demonstrativo acima, vê-se 

entre 2018-2020 foi de 

como foi superada. 

a acentuada redução, no ano de 2020, se deve à realização das 

os magistrados e servidores, como medida de 
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3. VISÃO GERAL DAS METAS DO PLS 

1. PAPEL A4 

2. COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML

3. COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML

4. ÁGUA ENVASADA – GARRAFAS DE 20 L

5. IMPRESSÕES                  

6. ENERGIA ELÉTRICA                                   

7. ÁGUA ENCANADA                                                            

  

8. VIGILÂNCIA                                  

9. LIMPEZA                                                      
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. VISÃO GERAL DAS METAS DO PLS - SJAL 20

Reduzir em 5% no consumo de papel em relação a 2019

Resultado: 544 resmas (-71,4%) 

. COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML Reduzir em 17,65% a quantidade consumida de centos de 

copos descartáveis plásticos de 50 ml em relação à 

média de 2015/2017. 

Resultado: 50 centos (-91,2%) 

3. COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML Reduzir em 18,08% a quantidade consumi

de copos descartáveis plásticos de 200 ml em relação à 

média de 2015/2017. 

Resultado: 1.800 centos (-64,8%) 

GARRAFAS DE 20 L Reduzir o consumo de garrafões em 8,95% em relação a 

2019. 

Resultado: 2.596 garrafões (-48,8%) 

Reduzir em 11,47% o volume de impressões em relação a 

2019, e manter ou reduzir, no mesmo período, o 

quantitativo de equipamentos instalados

Resultado: 429.784 (-66,8%) impressões e 

impressoras. 

                             Reduzir em 2% o consumo de energia em relação a 2019

Resultado: 828.909 Kw/h (-49,5%) 

7. ÁGUA ENCANADA                                                            Reduzir em 36,77% o consumo de água em relação à 

média de 2015/2017. 

Resultado: 1.030 m3 (-33,3%) 

8. VIGILÂNCIA                                    Manter ou reduzir a quantidade de 23 postos de vigilância 

armada. 

Resultado: 23 postos 

9. LIMPEZA                                                        Manter o gasto relativo entre 25 e 35 reais por área 

construída até 2020. 

Resultado: R$ 29,19  
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SJAL 2020 

5% no consumo de papel em relação a 2019. 

a quantidade consumida de centos de 

copos descartáveis plásticos de 50 ml em relação à 

a quantidade consumida de centos 

de copos descartáveis plásticos de 200 ml em relação à 

Reduzir o consumo de garrafões em 8,95% em relação a 

 

o volume de impressões em relação a 

2019, e manter ou reduzir, no mesmo período, o 

ivo de equipamentos instalados. 

impressões e 28 

% o consumo de energia em relação a 2019. 

Reduzir em 36,77% o consumo de água em relação à 

Manter ou reduzir a quantidade de 23 postos de vigilância 

relativo entre 25 e 35 reais por área 
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10. TELEFONIA                                                

11. REFORMAS/LAYOUT                

12. GESTÃO DE RESÍDUOS                        

13. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO   

14. CAPACITAÇÃO E SENSIBILIDADE         

15. COMBUSTÍVEL                          

16. VEÍCULOS                                  

 

META ESTRATÉGICA DE 20

META ALCANÇADA: 68,8% (
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10. TELEFONIA                                                  Reduzir em 1% o custo total com telefonia fixa e móvel na 

JFAL em relação a 2019. 

Resultado: R$ 16.303,00 (-47,3%) 

11. REFORMAS/LAYOUT                  Manter a variação do gasto relativo com 

reformas/mudança de layout em até 

inclusão de critérios de sustentabilidade. 

Resultado: R$ 75.102,64 (-96%) 

12. GESTÃO DE RESÍDUOS                              Aumentar em 42,5% a quantidade total de resíduos 

destinados à reciclagem em relação a 2019.

Resultado: 1.734,20 Kg (-66,8%) 

13. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO     Aumentar em 34,9% a quantidade de ações voltadas para 

a qualidade de vida e aumentar em 

participantes em ações de qualidade de vida em 2019.

Resultado: 4 ações (-60%) e 158 participantes

14. CAPACITAÇÃO E SENSIBILIDADE           Capacitar 2,95% dos servidores em responsabilidade 

socioambiental. 

Resultado: 9 participantes (2,52%) 

15. COMBUSTÍVEL                            Reduzir o consumo de combustível em litros em 17,6

Resultado: 13.594 litros (-65,4%) 

16. VEÍCULOS                                     Manter o valor com manutenção por veículo em até R$ 

2.500,00 por ano.  

Resultado: R$ 1.339,87 (-46,41%) 

META ESTRATÉGICA DE 2020: ATINGIR 100% DO CUMPRIMENTO DO PLS

% (11 DE 16 INDICADORES) 
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o custo total com telefonia fixa e móvel na 

Manter a variação do gasto relativo com 

reformas/mudança de layout em até 50% e incentivar a 

inclusão de critérios de sustentabilidade.  

Aumentar em 42,5% a quantidade total de resíduos 

destinados à reciclagem em relação a 2019. 

Aumentar em 34,9% a quantidade de ações voltadas para 

 2% a quantidade de 

participantes em ações de qualidade de vida em 2019. 

participantes (-52%) 

Capacitar 2,95% dos servidores em responsabilidade 

Reduzir o consumo de combustível em litros em 17,67%. 

Manter o valor com manutenção por veículo em até R$ 

: ATINGIR 100% DO CUMPRIMENTO DO PLS 
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4. VISÃO GERAL DAS METAS DO PLS 

1. PAPEL A4 

2. COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML

3. COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML

4. ÁGUA ENVASADA – GARRAFAS DE 20 L

5. IMPRESSÕES                  

6. ENERGIA ELÉTRICA                                   

7. ÁGUA ENCANADA                      

  

8. VIGILÂNCIA                                  

9. LIMPEZA                                                      

10. TELEFONIA                                                
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. VISÃO GERAL DAS METAS DO PLS - SJAL 2015-

Redução de 15% no consumo de papel at

Resultado: 93,6% 

2. COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML Reduzir em 50% a quantidade consumida de centos de 

copos descartáveis plásticos de 50 ml até 2020.

Resultado: -123,5% 

3. COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML Reduzir em 50% a quantidade consumida de centos 

copos descartáveis plásticos de 200 ml até 2020.

Resultado: -96,4% 

GARRAFAS DE 20 L Reduzir o consumo de garrafões em 6% até 2020.

Resultado: -45,8% 

Reduzir em 30% o volume de impressões até 2020, e 

manter ou reduzir, no mesmo período, o quantitativo de 

equipamentos instalados. 

Resultado: -85,3% 

6. ENERGIA ELÉTRICA                                     Diminuir em 6% o consumo de energia até 2020.

Resultado: -61,1% 

7. ÁGUA ENCANADA                                                            Reduzir em 5% o consumo de água até 2020.

Resultado: - 1,53% 

8. VIGILÂNCIA                                    Manter ou reduzir a quantidade de 23 postos de vigilância 

armada até 2020. 

Resultado: 23 postos 

ZA                                                        Manter o gasto relativo entre 25 e 35 reais por área 

construída até 2020. 

Resultado: R$ 29,19 

10. TELEFONIA                                                  Reduzir, até 2020, o custo total com tel

na JFAL em 3%. 

Resultado: -71,9% 
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-2020 

Redução de 15% no consumo de papel até 2020. 

Reduzir em 50% a quantidade consumida de centos de 

copos descartáveis plásticos de 50 ml até 2020. 

Reduzir em 50% a quantidade consumida de centos de 

copos descartáveis plásticos de 200 ml até 2020. 

Reduzir o consumo de garrafões em 6% até 2020. 

Reduzir em 30% o volume de impressões até 2020, e 

nter ou reduzir, no mesmo período, o quantitativo de 

Diminuir em 6% o consumo de energia até 2020. 

Reduzir em 5% o consumo de água até 2020. 

Manter ou reduzir a quantidade de 23 postos de vigilância 

Manter o gasto relativo entre 25 e 35 reais por área 

Reduzir, até 2020, o custo total com telefonia fixa e móvel 
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11. REFORMAS/LAYOUT                

12. GESTÃO DE RESÍDUOS                            

13. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO   

14. CAPACITAÇÃO E SENSIBILIDADE         

15. COMBUSTÍVEL                          

16. VEÍCULOS                                  

 

META ESTRATÉGICA DE 2020: ATINGIR 100% DO CUMPRIMENTO DO PLS

META ALCANÇADA: 75% (12
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11. REFORMAS/LAYOUT                  Manter o gasto relativo com reformas/mudança de layout 

em até 50% e incentivar a inclusão de critérios de 

sustentabilidade até 2020. 

Resultado: -131,7% 

E RESÍDUOS                              Aumentar em 3% a quantidade total de resíduos 

destinados à reciclagem até 2020. 

Resultado: -109,02% 

13. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO     Aumentar em 30% a quantidade de ações voltadas para a 

qualidade de vida e a quantidade de participantes em 

ações de qualidade de vida em 6% até 2020.

Resultado: -64,3% e -21,8% 

14. CAPACITAÇÃO E SENSIBILIDADE           Capacitar 5% dos servidores em responsabilidade 

socioambiental até 2020. 

Resultado: 5,04%  

                      Limitar o acréscimo do consumo de combustível em 

litros em até 3% até 2020. 

Resultado: -44,7% 

16. VEÍCULOS                                     Manter o valor com manutenção por veículo em até R$ 

2.500,00 por ano até 2020. 

Resultado: R$ 1.339,87 (-73,1%) 

META ESTRATÉGICA DE 2020: ATINGIR 100% DO CUMPRIMENTO DO PLS

12 DE 16 INDICADORES) 
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Manter o gasto relativo com reformas/mudança de layout 

% e incentivar a inclusão de critérios de 

Aumentar em 3% a quantidade total de resíduos 

Aumentar em 30% a quantidade de ações voltadas para a 

uantidade de participantes em 

ações de qualidade de vida em 6% até 2020. 

Capacitar 5% dos servidores em responsabilidade 

Limitar o acréscimo do consumo de combustível em 

Manter o valor com manutenção por veículo em até R$ 

META ESTRATÉGICA DE 2020: ATINGIR 100% DO CUMPRIMENTO DO PLS 
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A suspensão das atividades presenciais

remoto trouxeram vantagens para a Administração do ponto de vista da redução dos custos

(consumo e despesas com materiais

produtividade, que aumentou, 

dezembro), em comparação ao mesmo período de 20

período estão incluídas 45.382

(consulta realizada ao painel BI do TRF5 em 09/02/2021)

Em contrapartida, os resultados dos indicadores referentes 

materiais para reciclagem e 

relação ao consumo de água encanada, tendo sido observado que foi 

uma avaliação por parte das Subseções Judiciárias

União dos Palmares quanto a esse resultado

discrepâncias nas contas e para redução do consumo.

A Comissão Socioambiental da SJAL entende que os resultados do PLS

foram satisfatórios e contribuíram 

importantes, proporcionando 

avanços no que se refere à adoção de critérios de sustentabilidade e conscientização 

acerca da importância do tema. 

elaborado de forma regional, de acordo com a Resolução Pleno 

2020, que dispõe sobre a instituição da Comissão Gestora Regional do Plano de Logística 
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. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

suspensão das atividades presenciais em sua quase totalidade e 

eram vantagens para a Administração do ponto de vista da redução dos custos

com materiais, insumos, contratações e deslocamento de pessoal

produtividade, que aumentou, desde a implantação do regime de teletrabalho (20 de março a 

paração ao mesmo período de 2019. Entre o total de atos 

45.382 sentenças, 35.614 decisões, 11.695 acórdãos e 

(consulta realizada ao painel BI do TRF5 em 09/02/2021).   

os resultados dos indicadores referentes a reformas, 

 qualidade de vida no trabalho foram impactados negativamente. 

relação ao consumo de água encanada, tendo sido observado que foi superior

uma avaliação por parte das Subseções Judiciárias, em especial as Subseções de Arapiraca e 

quanto a esse resultado, a fim de implementar ações

discrepâncias nas contas e para redução do consumo.  

ocioambiental da SJAL entende que os resultados do PLS

foram satisfatórios e contribuíram positivamente para a redução do consumo de insumos 

 menor impacto ambiental e a diminuição do gasto público.  

adoção de critérios de sustentabilidade e conscientização 

da importância do tema. O próximo PLS, com vigência entre 2021 e 2026, deverá ser 

elaborado de forma regional, de acordo com a Resolução Pleno TRF5 nº. 15, de 02 de 

a instituição da Comissão Gestora Regional do Plano de Logística 
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e a adoção do trabalho 

eram vantagens para a Administração do ponto de vista da redução dos custos 

e deslocamento de pessoal) e da 

teletrabalho (20 de março a 31 de 

Entre o total de atos praticados neste 

acórdãos e 118.861 despachos 

 

reformas, destinação de 

qualidade de vida no trabalho foram impactados negativamente. Em 

superior ao esperado, cabe 

, em especial as Subseções de Arapiraca e 

implementar ações visando esclarecer 

ocioambiental da SJAL entende que os resultados do PLS-SJAL 2015-2021 

para a redução do consumo de insumos 

menor impacto ambiental e a diminuição do gasto público.  Houve 

adoção de critérios de sustentabilidade e conscientização dos gestores 

O próximo PLS, com vigência entre 2021 e 2026, deverá ser 

15, de 02 de dezembro de 

a instituição da Comissão Gestora Regional do Plano de Logística 
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Sustentável, a criação do Grupo Executivo do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e 

competências das Comissões Gesto

O próximo PLS deverá estar alinhado

sustentável contidos na Agenda 2030 da ONU, que é um plano de ação para as pessoas, o planeta 

e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Foram indicados 17

Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida 

digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os 

países adotem de acordo com suas próprias prioridades 

que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. 

Instituições públicas e privadas, bem como a sociedade, estarão envolvidas com a consecução de 

alguns desses objetivos nos p

 Até que seja elaborado o PLS regional, 

cada Seccional, sugere-se que seja

remanescentes do PLS-SJAL 2015

recursos, em respeito à política de sustentabilidade do Poder Judiciário.
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a criação do Grupo Executivo do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e 

competências das Comissões Gestoras e Executivas das Seccionais.  

O próximo PLS deverá estar alinhado, ainda, aos objetivos de desenvolvimento 

Agenda 2030 da ONU, que é um plano de ação para as pessoas, o planeta 

e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Foram indicados 17

Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida 

digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os 

países adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global 

que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. 

Instituições públicas e privadas, bem como a sociedade, estarão envolvidas com a consecução de 

alguns desses objetivos nos próximos anos. 

Até que seja elaborado o PLS regional, com metas e planos de ação específicos para 

se que seja dada continuidade às práticas já adotadas e às 

SJAL 2015-2020, mantendo-se os esforços para o 

, em respeito à política de sustentabilidade do Poder Judiciário.  
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a criação do Grupo Executivo do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e prevê as 

aos objetivos de desenvolvimento 

Agenda 2030 da ONU, que é um plano de ação para as pessoas, o planeta 

e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Foram indicados 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida 

digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os 

e atuem no espírito de uma parceria global 

que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. 

Instituições públicas e privadas, bem como a sociedade, estarão envolvidas com a consecução de 

 

com metas e planos de ação específicos para 

práticas já adotadas e às ações 

os esforços para o uso racional dos 
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6. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO SOCIOAMBIENTAL DA SJAL

Alexandre Santos Vianna (Subseção Judiciária de União dos Palmares)

Alexsandro Magno de Oliveira Silva (Subseção Judiciária de Arapiraca)

Gabriel Viana do Espírito Santo (Subseção Judiciária de Santana do Ipanema)

Giselle Rolemberg de Macedo Maciel (SPIR)

Vicente Julião Marques Rodrigues Barros (NTI)

Giselle Rolemberg de Macedo Maciel (SPIR)
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. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO SOCIOAMBIENTAL DA SJAL

(Portaria nº. 466/2015 – DF/JF/AL) 

Alexandre Santos Vianna (Subseção Judiciária de União dos Palmares)

Magno de Oliveira Silva (Subseção Judiciária de Arapiraca)

Gabriel Viana do Espírito Santo (Subseção Judiciária de Santana do Ipanema)

Giselle Rolemberg de Macedo Maciel (SPIR) 

Helci Rodrigues Pereira Junior (NJ) 

Jorge Luiz Melo Torres (NA) 

Maria Teresa Lima Aragão (NGP) 

Vicente Julião Marques Rodrigues Barros (NTI) 

 

Elaboração e formatação: 

Giselle Rolemberg de Macedo Maciel (SPIR) 
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Magno de Oliveira Silva (Subseção Judiciária de Arapiraca) 

Gabriel Viana do Espírito Santo (Subseção Judiciária de Santana do Ipanema) 
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ANO CLASSIFICAÇÃO ITEM CRITÉRIO VALOR UNIT. QUANT. VALOR TOTAL

2018 MAT. PERMANENTE MESA OVAL 1,98 X 1,22

Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei
n° 6.938, de 1981.

R$1.410,00 3 R$ 4.230,00

2018 MAT. PERMANENTE LONGARINA 3 LUGARES

Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei
n° 6.938, de 1981.

R$999,00 6 R$ 5.994,00

2018 MAT. PERMANENTE CADEIRA FIXA PARA OBESO

Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei
n° 6.938, de 1981.

R$1.500,00 2 R$ 3.000,00

2018 MAT. PERMANENTE MESA DE EXAME CLÍNICO

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de
14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça
uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de
Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n° 2.783, de 1998, e
artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000

R$240,00 1 R$ 240,00

2018 MAT. PERMANENTE ESCADA COM 2 DEGRAUS

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de
14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça
uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de
Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n° 2.783, de 1998, e
artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000

R$192,00 1 R$ 192,00

2018 MAT. PERMANENTE SUPORTE DE TV EM AÇO

Nos termos do Decreto n.° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n.° 267, de
14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça
uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de
Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo

R$176,00 6 R$ 1.056,00

2018
MAT. DE CONSUMO

ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$4,39 2912 R$ 12.783,68

2018
MAT. DE CONSUMO

GÁS DE COZINHA - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 79,99 22 R$ 1.759,78

2018
MAT. DE CONSUMO

GÁS DE COZINHA - entrega em Santana do 
Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 77,50 5 R$ 387,50

2018 MAT. DE CONSUMO
ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do 

Ipanema
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 6,25 237 R$ 1.481,25

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Arapiraca A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 4,30 466 R$ 2.003,80

2018 MAT. DE CONSUMO
ÁGUA MINERAL 20l - entrega em União dos 

Palmares
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 70,00 8 R$ 560,00

2018 MAT. DE CONSUMO
ÁGUA MINERAL 20L - entrega em União dos 

Palmares
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 5,50 342 R$ 1.881,00

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$4,39 2912 R$ 12.783,68

2018 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 79,99 22 R$ 1.759,78

2018 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Santana do 
Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 77,50 5 R$ 387,50

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do 
Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 6,25 237 R$ 1.481,25

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Arapiraca A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 4,30 466 R$ 2.003,80

2018 MAT. DE CONSUMO
GÁS DE COZINHA - entrega em União dos 

Palmares
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 70,00 8 R$ 560,00

2018 MAT. DE CONSUMO
ÁGUA MINERAL 20L - entrega em União dos 

Palmares
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 5,50 342 R$ 1.881,00

2018 MAT. DE CONSUMO
CANECAS DE FIBRA DE COCO COM ALÇA 

PERSONALIZADA  

12.1. Para efeito de cumprimento dos critérios de sustentabilidade, a Contratada
deverá: 12.1.1. Utilizar produtos de baixo impacto ambiental; 12.1.2. Dar
preferência para produtos reciclados e recicláveis, constituídos no todo ou em
parte por materiais reciclados, atóxicos e biodegradáveis; 12.1.3. Atentar para
não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos,
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 12.1.4. Usar
produtos fabricados com madeira de origem legal, ou feitos com material
reciclados; 12.1.5. Observar que os produtos não devem conter substâncias
perigosas como bisfenol A (BPA), mercúrio (Hg), chumbo (PB), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima recomendada pela diretiva da
Comunidade Econômica Européia Restriction of Certain Hazardous Substances –
RoHS.

R$ 14,88 90 R$ 1.339,95

AQUISIÇÕES COM CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - BENS PERMANENTES E DE CONSUMO



2018 MAT. DE CONSUMO
XÍCARAS PARA CAFÉ COM PIRES DE FIBRA DE 

COCO PERSONALIZADA 

12.1. Para efeito de cumprimento dos critérios de sustentabilidade, a Contratada
deverá: 12.1.1. Utilizar produtos de baixo impacto ambiental; 12.1.2. Dar
preferência para produtos reciclados e recicláveis, constituídos no todo ou em
parte por materiais reciclados, atóxicos e biodegradáveis; 12.1.3. Atentar para
não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos,
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 12.1.4. Usar
produtos fabricados com madeira de origem legal, ou feitos com material
reciclados; 12.1.5. Observar que os produtos não devem conter substâncias
perigosas como bisfenol A (BPA), mercúrio (Hg), chumbo (PB), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima recomendada pela diretiva da
Comunidade Econômica Européia Restriction of Certain Hazardous Substances –
RoHS.

R$ 10,66 150 R$ 1.600,00

2018 MAT. DE CONSUMO BOLINHAS ANTI STRESS PERSONALIZADA 

12.1. Para efeito de cumprimento dos critérios de sustentabilidade, a Contratada
deverá: 12.1.1. Utilizar produtos de baixo impacto ambiental; 12.1.2. Dar
preferência para produtos reciclados e recicláveis, constituídos no todo ou em
parte por materiais reciclados, atóxicos e biodegradáveis; 12.1.3. Atentar para
não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos,
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 12.1.4. Usar
produtos fabricados com madeira de origem legal, ou feitos com material
reciclados; 12.1.5. Observar que os produtos não devem conter substâncias
perigosas como bisfenol A (BPA), mercúrio (Hg), chumbo (PB), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima recomendada pela diretiva da
Comunidade Econômica Européia Restriction of Certain Hazardous Substances –
RoHS.

R$ 7,14 440 R$ 3.141,60

2019 MAT. PERMANENTE QUADRO BRANCO GIRATÓRIO

Exigido Certificado de Regularidade, próprio ou do fabricante, junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, instituído pelo Art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938/81, haja
vista que se trata de atividade produtiva constante do Anexo I da Instrução
Normativa nº 6 de 15 de março de 2013.

R$1.076,00 4 R$ 4.304,00



ANO CLASSIFICAÇÃO ITEM CRITÉRIO VALOR UNIT. QUANT. VALOR TOTAL

2019 MAT. PERMANENTE QUADRO BRANCO GIRATÓRIO

Exigido Certificado de Regularidade, próprio ou do fabricante, junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, instituído pelo Art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938/81, haja
vista que se trata de atividade produtiva constante do Anexo I da Instrução
Normativa nº 6 de 15 de março de 2013.

R$1.076,00 4 R$ 4.304,00

2019 MAT. PERMANENTE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA

Recomendações instituídas na Lei nº 12.305/10, adotando sistemas de logística
reversa. Portanto, a contratada deverá realizar a coleta dos pneus considerados
inservíveis, sem ônus para a JFAL, garantindo assim sua destinbação
ambientalmente adequada, na forma da Resolução Conama nº 416/09. Após o
recolhimento, a contratada deverá apresentar uma declaração de destinação final
ambientalmente adequada dos mesmos.

R$1.136,40 3 R$ 3.409,20

2019 MAT. PERMANENTE REFRIGERADOR

Classe "A" em consumo de energia elétrica. Nos termos do Decreto n.° 2.783, de
1998, e Resolução CONAMA n.° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de
produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de
Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos usos
essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo
único, do Decreto n.° 2.783, de 1998, e artigo 4.° da Resolução CONAMA n.°
267, de 14/11/2000

R$1.975,65 2 R$ 3.951,30

2019 MAT. PERMANENTE CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de
produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

R$774,99 2 R$ 1.549,98

2019 MAT. PERMANENTE CÂMERA BULLET HD

O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de que
trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto ao
uso de materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou em
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT
NBR – 15448- 1 e 15448-2.

R$120,00 30 R$ 3.600,00

2019 MAT. PERMANENTE FONTE CHAVEADA

O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de que
trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto ao
uso de materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou em
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT
NBR – 15448- 1 e 15448-2.

R$85,00 3 R$ 255,00

2019 MAT. PERMANENTE LEITOR BIOMÉTRICO

O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de que
trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto ao
uso de materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou em
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT
NBR – 15448- 1 e 15448-2.
9.2 Deverão ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares.
9.3 Os equipamentos devem, sempre que possível, ser acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte
e o armazenamento.
9.4 O fabricante dos equipamentos deverá possuir sistema de gestão ambiental
conforme a norma ISO 14001.
9.5 Em atendimento às diretrizes da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos, a Contratada deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a
33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18 do
Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, principalmente, no que diz respeito 

R$1.250,00 2 R$ 2.500,00

2019 MAT. PERMANENTE MINI-GBIC ETHERNET E WITCHES DE ACESSO

12.1 O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de
que trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto
ao uso de materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou
em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT
NBR – 15448- 1 e 15448-2.

R$1.515,50 20 R$ 30.310,00

2019 MAT. PERMANENTE MINI-GBIC SFP

12.1 O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de
que trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto
ao uso de materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou
em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT
NBR – 15448- 1 e 15448-2.

R$492,00 26 R$ 12.792,00

2019 MAT. PERMANENTE WITCHES DE ACESSO

12.1 O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de
que trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto
ao uso de materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou
em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT
NBR – 15448- 1 e 15448-2.

R$16.534,50 16 R$ 264.552,00

2019 MAT. PERMANENTE GAVETEIROS VOLANTES

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de
produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

R$700,00 6 R$ 4.200,00

2019 MAT. PERMANENTE CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR BAIXO

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de
produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

R$711,00 26 R$ 18.486,00

2019 MAT. PERMANENTE CADEIRA PRESIDENTE

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de
produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

R$1.230,00 1 R$ 1.230,00

AQUISIÇÕES COM CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - BENS PERMANENTES E DE CONSUMO



2019 MAT. PERMANENTE CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de
produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

R$750,00 2 R$ 1.500,00

2019 MAT. PERMANENTE ARMÁRIO ALTO SEM PORTA

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de
produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

R$1.160,00 2 R$ 2.320,00

2019 MAT. PERMANENTE ARMÁRIO MÉDIO COM PORTAS

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de
produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

R$950,00 5 R$ 4.750,00

2019 MAT. PERMANENTE MESA RETA

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de
produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

R$880,00 1 R$ 880,00

2019 MAT. PERMANENTE VENTILADOR DE COLUNA Eficiência energética: classe A; R$164,98 2 R$ 329,96

2019 MAT. PERMANENTE MONITOR PROF. LED P/ VÍDEO WALL

10.1. O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de
que trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto
ao uso de materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou
em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT
NBR – 15448- 1 e 15448-2.
10.2. Deverão ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 

R$9.037,50 4 R$ 36.150,00

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 4,39 1121 R$ 4.921,19

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 79,99 6 R$ 479,94

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL - entrega em União dos Palmares A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 5,50 92 R$ 506,00

2019 MAT. DE CONSUMO
GÁS DE COZINHA - entrega em União dos 

Palmares
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 70,00 1 R$ 70,00

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Arapiraca A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 4,30 275 R$ 1.182,50

2019 MAT. DE CONSUMO
ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do 

Ipanema
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 6,25 149 R$ 931,25

2019 MAT. DE CONSUMO
GÁS DE COZINHA - entrega em Santana do 

Ipanema
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 77,50 2 R$ 155,00

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 3,50 2739 R$ 9.586,50

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 80,00 17 R$ 1.360,00

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Arapiraca A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 5,85 346 R$ 2.024,10

2019 MAT. DE CONSUMO
ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do 

Ipanema
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 5,39 230 R$ 1.239,70

2019 MAT. DE CONSUMO
GÁS DE COZINHA - entrega em Santana do 

Ipanema
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 80,00 2 R$ 160,00

2019 MAT. DE CONSUMO
ÁGUA MINERAL 20L - entrega em União dos 

Palmares
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 5,75 422 R$ 2.426,50

2019 MAT. DE CONSUMO
GÁS DE COZINHA - entrega em União dos 

Palmares
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 80,00 11 R$ 880,00

2019 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL Brasil

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 95,00 10 R$ 950,00

2019 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL de Alagoas

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 140,00 10 R$ 1.400,00



2019 MAT. DE CONSUMO GARRAFÃO EM PLÁSTICO EM POLIPROPILENO

Na entrega dos produtos, em conformidade com a IN nº 01, de 19 de janeiro de
2010-MPOG, os licitantes deverão obedecer as seguintes orientações: a) Que os
bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; b) Que sejam
observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares; c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte
e o armazenamento; e d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).A comprovação das exigências acima poderá ser feita
mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigências deste Termo.

R$ 11,00 130 R$ 1.430,00

2019 MAT. DE CONSUMO LENÇOL HOSPITALAR

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 7,50 30 R$ 225,00

2019 MAT. DE CONSUMO ENVELOPE EXTRA GRANDE COM TIMBRE

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 2,01 1400 R$ 2.814,00

2019 MAT. DE CONSUMO ENVELOPE OFÍCIO COM TIMBRE

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 0,88 3200 R$ 2.816,00

2019 MAT. DE CONSUMO ENVELOPE MEIO OFÍCIO COM TIMBRE

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 0,65 3100 R$ 2.015,00

2019 MAT. DE CONSUMO ENVELOPE JANELA COM TIMBRE

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 0,67 2000 R$ 1.340,00

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS REFRIGERANTE R22

PA. 1933-96.2019 (ARP nº 002/2019, embora não conste explicitamente no TR a
exigência de Material Sustentável, o Gás R410A, por si já atende os critérios de
sustentabilidade e preservação do meio ambiente, atendendo a manutenção de
aprelhos novos já com a tecnologia do gás sustentável, em substituição ao Gás
R22.

R$429,00 6 R$2.574,00

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS REFRIGERANTE R410A 

PA. 1933-96.2019 (ARP nº 002/2019, embora não conste explicitamente no TR a
exigência de Material Sustentável, o Gás R410A, por si já atende os critérios de
sustentabilidade e preservação do meio ambiente, atendendo a manutenção de
aprelhos novos já com a tecnologia do gás sustentável, em substituição ao Gás
R22.

R$488,00 6 R$2.928,00

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS REFRIGERANTE R410A DUPOM

PA. 1933-96.2019 (ARP nº 002/2019, embora não conste explicitamente no TR a
exigência de Material Sustentável, o Gás R410A, por si já atende os critérios de
sustentabilidade e preservação do meio ambiente, atendendo a manutenção de
aprelhos novos já com a tecnologia do gás sustentável, em substituição ao Gás
R22.

R$739,30 10 R$7.393,00

2019 MAT. DE CONSUMO LÂMPADAS LED

PA. 3056-66.2018 (adotado critério de sustentabilidade para aquisição -
Conforme TR- Doc. 0747322 - A aquisição do produto visa atender os critérios de
sustentabilidade, contribuindo para a preservação do meio ambiente, pois as
lâmpadas de LED cumprem essa função, visto que consomem menos
energia, se comparadas com outros tipos de lâmpadas, e ainda não emitem
muito calor, sendo sua vida útil outra característica a ser destacada, já que dura
em torno de 15 mil horas. A substituição das lâmpadas atuais existentes, no
Prédio Sede da Seção Judiciária em Alagoas e nas Subseções
Judiciárias (Arapiraca, União dos Palmares e Santana do Ipanema),
proporcionará aos ambientes melhores iluminação e conforto para os usuários).

R$19,00 1500 R$28.500,00



ANO CLASSIFICAÇÃO ITEM CRITÉRIO VALOR UNIT. QUANT. VALOR TOTAL

2020 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 80,00 7 R$ 560,00

2020 MAT. DE CONSUMO
ÁGUA MINERAL DE 20L - entrega em União dos 

Palmares
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 5,75 67 R$ 385,25

2020 MAT. DE CONSUMO
GÁS DE COZINHA - entrega em União dos 

Palmares
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 80,00 1 R$ 80,00

2020 MAT. DE CONSUMO
ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do 

Ipanema
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 5,39 60 R$ 323,40

2020 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 4,00 582 R$ 2.328,00

2020 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Arapiraca A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 5,85 215 R$ 1.257,75

2020 MAT. DE CONSUMO
ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do 

Ipanema
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 5,90 35 R$206,50

2020 MAT. DE CONSUMO
ÁGUA MINERAL 20L - entrega em União dos 

Palmares
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

R$ 5,20 153 R$795,60

2020 MAT. DE CONSUMO ÁLCOOL EM GEL (galão com 5litros)

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 89,00 24 R$ 2.136,00

2020 MAT. DE CONSUMO ÁLCOOL EM GEL 500g com válvula pump

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 20,00 60 R$ 1.200,00

2020 MAT. DE CONSUMO PASTA SUSPENSA

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 2,00 80 R$ 160,00

2020 MAT. DE CONSUMO PAPEL A4 (resma)

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 15,90 300 R$ 4.770,00

2020 MAT. DE CONSUMO CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 2,20 3 R$ 6,60

2020 MAT. DE CONSUMO MARCADOR PERMANENTE AZUL

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 1,60 20 R$ 32,00

2020 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL Brasil

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 250,00 2 R$ 500,00

2020 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL Alagoas

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 250,00 2 R$ 500,00

2020 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL Maceió

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 220,00 2 R$ 440,00

2020 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL União dos Palmares

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 220,00 2 R$ 440,00

2020 MAT. DE CONSUMO BATERIA 9V

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 7,00 6 R$ 42,00

2020 MAT. DE CONSUMO FITA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 9,30 12 R$ 111,60

2020 MAT. DE CONSUMO PILHA AAA

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do
permitido.

R$ 1,85 36 R$ 66,60

AQUISIÇÕES COM CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - BENS PERMANENTES E DE CONSUMO



2020 MAT. PERMANENTE BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA 

Foi considero a aquisição de equipamentos com consumo de energia mínimo
possível para operação e durabilidade. (PA. 1101-29.2020.4.05.7200) - Para
aquisição do material para instalação das Bombas (PA. 1895-50.2020.4.05.7200) -
Foram considerados os critérios de sustentabilidade e preservação do meio
ambiente.

R$672,00 1 R$ 672,00

2020 MAT. PERMANENTE BOMBA CENTÍFUGA TRIFÁSICA

Foi considero a aquisição de equipamentos com consumo de energia mínimo
possível para operação e durabilidade. (PA. 1101-29.2020.4.05.7200) - Para
aquisição do material para instalação das Bombas (PA. 1895-50.2020.4.05.7200) -
Foram considerados os critérios de sustentabilidade e preservação do meio
ambiente.

R$998,00 1 R$ 998,00

2020 MAT. PERMANENTE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

Lei nº 12.305/10, adotando sistemas de logística reversa. Portanto, a contratada
deverá realizar a coleta dos pneus considerados inservíveis, sem ônus para a
JFAL, garantindo assim sua destinação ambientalmente adequada, na forma da
Resolução Conama nº 416/09.

R$1.420,00 2 R$ 2.840,00

2020 MAT. PERMANENTE FORNO MICROONDAS

Os eletrodomésticos acima especificados deverão atender ao Programa
Brasileiro de Etiquetagem possuindo o respectivo selo de eficiência: Selo
PROCEL com classificação “A” no índice de eficiência energética, Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO
n° 20 de 01/02/2006, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade –
RAC – do produto e trata da etiquetagem compulsória devendo cumprir o índice
mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de consumo fixado pela
Portaria. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n°
267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha
ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio –
SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de
Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n° 2.783, de 1998, e
artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000.

R$522,00 2 R$ 1.044,00

2020 MAT. PERMANENTE CADEIRAS DE RODAS

3.3. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267,
de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou
faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio –
SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de
Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n° 2.783, de 1998, e
artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000

R$550,00 4 R$ 2.200,00

2020 MAT. PERMANENTE MESA PARA EXAME CLÍNICO

Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a
oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
Nos termos do Decreto n.° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n.° 267, de
14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça
uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de
Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n.° 2.783, de 1998, e
artigo 4.° da Resolução CONAMA n.° 267, de 14/11/2000.

R$559,66 4 R$ 2.238,64



ITEM TEMAS  E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

1 PAPEL

1.1 Campanha de conscientização para redução do consumo de papel 

Estimular o uso consciente a fim de reduzir o 

consumo de papel e dos demais insumos 

envolvidos no processo

Veiculação por meio de canais como e-mail, 

ofício circular, sítio da JFAL, WhatsApp e 

jornalzinho interno.

Comissão 

Socioambiental/SCS
2020

Campanha não realizada em função da 

pandemia. Será avaliada possibilidade de 

inclusão em cronograma futuro.

Cancelada

1.2 Avaliação de documentos cuja impressão pode ser dispensada

Estimular o uso consciente a fim de reduzir o 

consumo de papel e dos demais insumos 

envolvidos no processo

Realização de avaliação de documentos que 

possam ser emitidos eletronicamente SECAD/NTI/SMP/Comiss

ão Socioambiental 
2020

Atividade não realizada em função da 

pandemia. Será avaliada possibilidade de 

inclusão em cronograma futuro.

Cancelada

1.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

2 COPOS DESCARTÁVEIS

2.1 Avaliar viabilidade de nova gestão de aquisição e entrega de copos descartáveis
Estimular o uso consciente a fim de reduzir o 

consumo 

Implementar nova sistemática de controle dos 

copos distribuídos pela Copa (Sede)

SECAD/SMP/Comissão 

Socioambiental
2020

Projeto aguardando aprovação da Direção do 

Foro
Em andamento

2.2 Campanha para uso racional do copo descartável de 200 ml e estímulo ao uso do copo retornável e/ou caneca
Estimular o uso consciente a fim de reduzir o 

consumo 

Estimular o uso de copos retornáveis e/ou de 

canecas; Distribuição de novas canecas 

térmicas e de canecas em fibra de coco; 

Veicular campanha de consumo consciente 

em canais como o Jornal Mural, e-mails, 

WhatsApp etc.

SECAD/SMP/SCS/Comiss

ão Socioambiental
2020

Projeto aguardando aprovação da Direção do 

Foro
Não realizada

2.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

3 ÁGUA ENVASADA

3.1 Realizar estudos para verificar a viabilidade de aquisição de purificadores ou filtros de água Reduzir o consumo 

Instalação de purificadores ou filtros de água 

nas copas em substituição aos bebedouros de 

garrafões plásticos de forma progressiva. 

Analisar viabilidade.

SECAD/SAPE/Comissão 

Socioambiental
2020

Ação não realizada em função da pandemia. 

Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

3.2 Pesquisar PH das marcas de água mineral em uso e outras disponíveis no mercado  Verificar a qualidade da água consumida

Pesquisar acerca de quais marcas teriam o PH 

em níveis ideais, a fim de avaliar a 

possibilidade de inclusão dessa exigência nos 

editais, sem restringir a competitividade.

SAPE/SMP 2020

Ação não realizada em função da pandemia. 

Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

3.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

4 IMPRESSÕES

4.1 Adoção de medidas para redução das impressões
Reduzir o volume de impressão e o gasto 

com essa contratação

Divulgar campanha de conscientização com 

orientações para redução do volume de 

impressão; Estabelecer cotas de impressão 

por unidade.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Ação não realizada em função da pandemia. 

Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

4.2 Digitalização dos processos administrativos e judiciais e de pastas funcionais Virtualização para evitar impressões
Designação de Comissões de Autos Findos e 

de Digitalização (Administrativos e Judiciais); 

Execução das atividades pelas equipes de 

DF/SECAD 2020
Retomada das atividades de digitalização de 

autos administrativos (de pessoal)
Em andamento

4.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

5 ENERGIA ELÉTRICA

5.1 Elaborar diagnóstico do sistema de iluminação existente Reduzir o consumo /gasto de energia elétrica
Substituição de lâmpadas por LED; Retirar 

lâmpadas temporariamente de alguns 

ambientes como medida de economia.

SAPE/SMP 2020 Ação contínua Realizada

5.2 Projeto de Instalação de Usinas Fotovoltaicas - Sede, Subseções de Arapiraca e União dos Palmares.
Reduzir o consumo de energia elétrica e 

gerar energia limpa

Execução dos contratos; providências junto à 

Equatorial.
SAPE 2020

Instalação de usinas fotovoltaicas realizadas em 

março/2020.
Realizada

5.3 Redução no horário de funcionamento da SECAD Reduzir o consumo/gasto de energia elétrica

Redução do horário de funcionamento em 

janeiro/2020, das 9 às 16h, com plantões das 

16 às 18h.

SECAD 2020

Ação interrompida a partir da segunda 

quinzena de março/2020 em razão da 

pandemia.

Cancelada

5.4 Realização de estudo de eficiência energética do prédio-sede
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

SAPE 2020 Ação iniciada em novembro/2020 Em andamento

5.5 Campanha de conscientização sobre uso racional de energia Reduzir o consumo/gasto com água

Veicular campanha de consumo consciente 

em canais como o Jornal Mural, e-mails, 

WhatsApp etc.

Comissão 

Socioambiental/SCS
2020

Ação contínua não realizada em 2020 em 

função da pandemia. Será avaliada 

possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

5.6 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

6 ÁGUA E ESGOTO

6.1 Monitorar situação das instalações hidráulicas Reduzir o consumo/gasto com água Verificar e corrigir vasamentos SAPE 2020 Ação contínua Em andamento



6.2 Campanha de conscientização sobre uso racional de água Reduzir o consumo/gasto com água

Veicular campanha de consumo consciente 

em canais como o Jornal Mural, e-mails, 

WhatsApp etc.

Comissão 

Socioambiental/SCS
2020

Ação contínua não realizada em 2020 em 

função da pandemia. Será avaliada 

possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

6.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

7 VIGILÂNCIA

7.1 Manter a revisão dos contratos de vigilância armada
Evitar aumento do gasto com contrato de 

vigilância

Manter a quantidade de 23 postos; Revisão do 

conteúdo contratual a cada 

licitação/prorrogação, buscando otimização 

para a JFAL e suas Subseções;    

SST/SLC 2020 Ação contínua Realizada

7.2 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

8 LIMPEZA

8.1 Revisão dos contratos de terceirização
Evitar aumento do gasto com contrato de 

limpeza

Manter o gasto relativo com contrato de 

limpeza
SAPE/SLC 2020 Ação contínua Realizada

8.2 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

9 TELEFONIA

9.1 Revisão dos contratos de telefonia
Evitar aumento dos gastos com contratos de 

telefonia

Revisão do dimensionamento de linhas 

necessárias às atividades; Verificar eventual 

alteração de editais de licitação ou 

repactuação dos instrumentos contratuais 

vigentes para garantir melhores condições; 

NTI 2020 Ação contínua Realizada

9.2 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

10 OBRAS E LAYOUT

10.1 Inclusão de critérios de sustentabilidade nas obras

Realizar planejamento de obras com a 

inserção das diretrizes de edificações 

sustentáveis, observando as legislações 

correlacionadas (Guia de Obras e Manual de 

Sustentabilidade e Eficiência Energética do 

CJF, etc.); Buscar racionalização dos espaços e 

otimização dos recursos; Estabelecer critérios 

sustentáveis na contratação de serviços de 

obras e reformas; Monitorar os valores gastos 

com reformas nas unidades e do desperdício 

SAPE 2020

No PA SEI 000450-94.2020.4.05.7200 as 

unidades integrantes do Núcleo de 

administração, incluindo a SAPE, foram 

cientificadas da necessidade de inclusão de 

critérios socioambientais nas contratações, 

tendo sido disponibilizados manuais e normas 

orientadoras para a realização de licitações e 

compras sustentáveis. 

Realizada

10.2 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

11 GESTÃO DE RESÍDUOS

11.1 Campanha de sensibilização Campanha para adesão à coleta seletiva

Realizar campanha de informação e 

sensibilização dos colaboradores e usuários da 

JFAL acerca dos tipos de resíduos e formas 

corretas de descarte, coleta e destinação final

Comissão 

Socioambiental/SCS
2020

Ação contínua, não realizada em 2020 em 

função da pandemia. Será avaliada 

possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

11.2 Seleção de cooperativas de catadores de materiais recicláveis para encaminhamento dos materiais Renovação dos termos de parceria Renovação anual dos termos de parceria com 

as cooperativas.

Comissão 

Socioambiental
2020 Ação contínua Concluída

11.3 Descarte de autos findos, pilhas/baterias, lâmpadas, medicamentos vencidos, lixo eletrônico, resíduos de obras etc. Destinação correta dos materiais

Realização de campanhas de arrecadação, de 

levantamento de bens e materiais para 

desfazimento.

SECAD/SAPE/SMP/NTI/

Comissão 

Socioambiental

2020

Dos 5 PAs em tramitação, evoluíram 2 

referentes ao desfazimento de equipamentos 

de TI. Os demais procedimentos foram 

prejudicados em função da pandemia.

Parcialmente 

realizada

11.4 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

12 COMBUSTÍVEL

12.1 Revisão do sistema de solicitação de veículos
Evitar aumento de consumo/gastos com 

combustível 

                                                                    

Efetuar estudos visando à redução do 

consumo de combustível.

SECAD/SST 2020 Ação contínua Em andamento

12.2 Manutenção periódica dos veículos
Evitar aumento de consumo/gastos com 

combustível 

pneus, a fim de garantir o melhor 

desempenho dos veículos 
SST 2020 Ação contínua Em andamento

12.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

13 VEÍCULOS



13.1 Manutenção periódica dos veículos
Evitar aumento de gastos com manutenção 

corretiva

Realizar revisões periódicas preventivas nos 

veículos e pneus, a fim de garantir o melhor 

desempenho dos veículos 

SST 2020

Ação não realizada em função da pandemia. 

Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

13.2 Realizar aquisição de veículos novos e desfazimento de veículos antieconômicos Manter a frota otimizada

Acompanhar a relação custo-benefício dos 

veículos e realizar desfazimento daqueles cuja 

manutenção se torne onerosa para a 

Administração

SST 2020

Desfazimento de 02 veículos antieconômicos ao 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO À CULTRA, ESPORTE E 

HABITAÇÃO DE PLANALTINA-DF (CICEP) em 

06/05/2020.

Realizada

13.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

14 QUALIDADE DE VIDA

14.1 Campanhas de prevenção e conscientização da saúde Prevenir doenças
Realização de campanhas de conscientização e

vacinação;
SS 2020

Iluminação do prédio (campanhas outubro rosa, 

novembro azul), produção de cartilhas e 

orientações acerca da pandemia.  Vacinação 

Influenza (H1N1/H3N2/Influenza B) e Tríplice 

Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), para as  

pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos, em 

Parcialmente 

realizada

14.2 Ginástica Laboral Prevenir LER/DORT

Realizar atividades de ginástica laboral para 

prevenção de LER/DORT e favorecer 

socialização

SQV 2020

Ação não realizada em função da pandemia. 

Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

14.3 Incentivo aos hábitos de vida saudável e combate ao estresse
Prevenir doenças, melhorar o clima 

organizacional

terapeutas etc.; Prática de atividades físicas

(modalidades esportivas, jogos internos e

corrida) e competições para perda de peso e 

SS/SQV/Comissão 

Socioambiental/ASSEJU

F

2020

Ação não realizada em função da pandemia. 

Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

14.4 Pesquisa de Clima Avaliar o clima organizacional Realização da pesquisa de clima SQV 2020

Ação não realizada em função da pandemia. 

Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

14.5 Programa de saúde preventiva Prevenir doenças

Realização de exames periódicos de saúde 

buscando acompanhar o estado de saúde dos 

servidores e magistrados e detectar 

precocemente o surgimento de doenças 

SS 2020

Ação não realizada em função da pandemia. 

Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

14.6 Programa de saúde ocupacional Atendimento médico e perícias SS 2020
Os atendimentos continuaram a ser prestados, 

em que pese a realidade da pandemia.
Realizada

14.7 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

15 SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM SOCIOAMBIENTAL

15.1 Realizar capacitação em Gestão Socioambiental Capacitação 
Capacitar os membros da Comissão 

Socioambiental e servidores envolvidos
STD 2020

Realização do curso de gestão socioambiental 

no período de 04/08 a 04/10/2020, tendo 

participado 09 servidores 

Realizada

15.2 Realização de ações de divulgação interna Sensibilização

Realização de palestras, oficinas, eventos, 

distribuição de mudas de plantas e outras 

atividades afins, visando a educação 

ambiental e a divulgação das iniciativas 

sustentáveis da JFAL. Divulgação nos meios 

internos de comunicação de notícias, datas 

específicas, resultados.

Comissão 

Socioambiental/SCS
2020

Realizada apenas a divulgação interna no sítio 

eletrônico da JFAL, em razão da pandemia as 

demais atividades ficaram prejudicadas. 

Divulgação da Semana do Meio Ambiente 

realizada no sítio eletrônico da JFAL em 

29/05/2020 e da aprovação do PLS-SJAL em 

14/09/2020. Será avaliada possibilidade de 

inclusão em cronograma futuro.

Parcialmente 

realizada

15.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de 

consumo para os gestores das unidades. 

Criação de painel de BI.

Comissão 

Socioambiental/NTI
2020

Painel para acompanhamento da execução do 

PLS-SJAL concluído e disponibilizado
Realizada



Item Indicador JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020 NOV/2020 DEZ/2020

1 PAPEL

1.1 Quant. Papel branco adquirido no período-base (resmas)                      300 

1.2 Quant. Papel reciclado adquirido no período-base (resmas)

1.3 Gasto com aquisição de papel branco no período-base (R$)             4.770,00 

1.4 Gasto com aquisição de papel reciclado no período-base (R$)

1.5 Consumo de papel branco no período-base (resmas)                     147                     134                        80                        30                        -                           3                        5                         38                        20                        34                        18                       35 

1.6 Consumo de papel reciclado no período-base (resmas)

1.7
Consumo de papel reciclado contratado para serviços de impressão e reprografia no 

período-base (resmas)

1.8
Consumo de papel branco contratado para serviços de impressão e reprografia no 

período-base (resmas)

2 ENERGIA ELÉTRICA

2.1 Consumo no período-base (KWh) 117.556 127.918 111.286 41.618 48.783 52.053 50.923,000           48.115,00          46.650,00          49.870,00           57.575,00               76.562 

2.2 Valor da fatura no período-base (R$) (em valores brutos)         83.932,00          79.660,83           67.647,05           42.782,91         43.702,25         42.912,31         51.071,64           48.653,23          40.887,27          50.238,63           53.313,53         63.427,68 

3 ÁGUA E ESGOTO

3.1 Consumo de água no período-base (m³) 232 183 195 95 21                       31 23                   40,00                  29,00                  42,00                   66,00                       73 

3.2 Valor bruto da fatura no período-base (R$)           4.731,59            3.366,96             3.797,60             1.787,78               568,23               568,23              468,47                 792,14                558,93            1.166,24                897,19               912,98 

4 GESTÃO DE RESÍDUOS

4.1 Quantidade de papel destinado à reciclagem no período-base (kg)

4.2 Quantidade de plástico destinado à reciclagem no período-base (kg)                   47,2 

4.3 Quantidade de vidros destinados à reciclagem no período-base (kg)

4.4 Quantidade de metais destinados à reciclagem no período-base (kg)

4.5
Quantidade de resíduos de saúde destinados à descontaminação no período-base (kg)

4.6 Quantidade de resíduos recicláveis destinados às cooperativas no período-base no caso 

de localidades onde não seja feita coleta seletiva com separação por materiais (kg)                     340                     167                      258                      175                      180                      200                     187 

5 TELEFONIA

5.1 Valor da fatura de telefonia fixa no período-base (R$) R$ 758,18 R$ 1.050,35 R$ 534,06 R$ 41,47 R$ 21,24 R$ 12,00 R$ 63,18 R$ 35,36 R$ 67,65 R$ 19,25 R$ 66,31 R$ 62,25

5.2 Valor da fatura de telefonia móvel no período-base (R$) R$ 830,64 R$ 669,28 R$ 1.163,27 R$ 1.111,18 R$ 1.177,33 R$ 1.240,90 R$ 1.325,71 R$ 1.114,03 R$ 1.120,49 R$ 1.424,81 R$ 1.186,74 R$ 1.208,06

5.3
Quant de linhas fixas - linhas fixas, ramais e terminais VoIP - no final do período-base 

(unid)                 600                     600                      600                      600                     600                     600                    600                      600                      600                      600                      600                     600 

5.4
Quant de linhas móvel - celulares, dados e assinatura - no final do período-base (unid)                   60                       60                        60                        60                       60                       60                      60                         60                        60                        60                        60                       60 

5.5 Quant total de linhas (fixa e móvel)                 660                     660                      660                      660                     660                     660                    660                      660                      660                      660                      660                     660 

6 COMBUSTÍVEL

6.1 Quant de litros de gasolina consumidos no período-base         2.792,86         2.998,51             2.140,42                158,47               128,13               240,68              251,32                 538,98                720,88            1.039,68                906,37           1.041,38 

6.2 Gasto com aquisição de gasolina no período-base (R$)       13.651,20       14.698,89           10.403,59                768,40               550,15           1.082,20           1.215,45             2.655,98            3.569,90            5.098,83             4.531,57           5.255,92 

6.3 Quantidade de Km rodados com gasolina no período-base            20.852            22.822                15.759                  1.398                     977                 1.704                1.062                   4.239                  5.012                  8.391                  6.696                 7.798 

6.4 Quant de litros de etanol consumidos no período-base              93,52                    -                           -                           -                          -                          -                         -                            -     -      -      -    

6.5 Gasto com aquisição de etanol no período-base (R$)            342,75                    -                           -                           -                          -                          -                         -                            -     -      -      -    

6.6 Quantidade de Km rodados com etanol no período-base                 916                    -                           -                           -                          -                          -                         -                            -     -      -      -    

6.7
Quant de litros de diesel consumidos exclusivamente por veículos no período-base              57,90              85,45                174,69                   39,19                        -                          -                   44,48                          -                    53,01                  55,40   -                    32,74 

6.8 Gasto com aquisição de diesel no período-base (R$)            254,53            381,59                769,34                159,31                        -                          -                173,41                          -                  226,19                236,39   -                  143,00 

6.9 Quantidade de Km rodados com diesel no período-base                 262                 777                  1.853                      463                        -                          -                      502                          -                  570,00                625,00   -                        331 

6.10 Quant de metros cúbico de gás natural veicular (GNV) consumidos no período-base                    -                      -                           -                           -                          -                          -                         -                            -     -      -      -    

6.11

Quant total de km rodados percorridos pelos veículos, próprios ou locados, no período-

base            22.030            23.599                17.612                  1.861                     977                 1.704                1.564                   4.239                  5.582                  9.016                  6.696                 8.293 



Item Indicador 2020

7 IMPRESSÃO

7.1
Valor gasto com a compra de suprimentos: cartuchos, toners, fitas de impressão, etc., no período-base 

(R$)

  N/A  

7.2 Valor gasto com a compra de equipamentos de impressão no período-base (R$)  N/A 

7.3
Despesa realizada com o serviço de terceirização de impressão (contrato de outsourcing) e reprografia 

(R$) R$ 84.521,81

7.4 Quant total de impressões no período-base (em equipamentos próprios ou locados) 429.784

7.5 Quant de equipamentos instalados no final do período-base (próprios ou alugados) 28

8 GESTÃO DE RESÍDUOS

8.1
Quant de resíduos de obras ou reformas enviados para aterro de resíduos da construção civil, inclusive 

os encaminhados para reuso, no período-base (kg)

8.2
Quantidade de suprimentos de impressão (carcaça, toners, cartuchos) destinados à logística reversa no 

período-base (kg)

8.3
Quant de resíduos de informática (fitas, cabos, mídias, equip. eletronicos, etc.) destinados à reciclagem, 

ou reaproveitamento ou outra destinação correta no período-base (kg)                          180 

8.4
Quantidade de lâmpadas encaminhadas para descontaminação ou ainda destinação correta no período-

base (unid)

8.5
Quantidade de pilhas e baterias encaminhadas para descontaminação ou destinação correta no período-

base (kg)

9 QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO

9.1
Quant de ações voltadas para qualidade de vida organizadas pelo órgão ou em parceria no período-

base

4

9.2 Quant de servidores que participaram de ações de qualidade de vida no período-base 158

9.3
Quant de servidores que participaram de ações solidárias no período-base (inclusão, alfabetização, 

campanhas voluntárias)

18

9.4 Quant de ações solidárias promovidas pelo órgão ou em parceria no período-base 1

9.5 Quant de ações de inclusão de PcD promovida pelo órgão ou em parceria no período-base 0

10 VIGILÂNCIA

10.1
Valor totalizado da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância, 

armada e desarmada, no período de referência (anterior ao período-base) (R$) 2.035.316,25

10.2
Valor totalizado de despesa realizada com contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância 

desarmada no período-base (R$)

10.3
Quant total de postos de vigilância desarmada no final do período-base, considerando-se como uma 

unidade o posto ocupado por mais de um vigilante (unid)

10.4
Valor totalizado de despesa realizada com contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância 

armada no período-base (R$)         2.113.082,23 

10.5
Quant total de postos de vigilância armada no final do período-base, considerando-se como uma 

unidade o posto ocupado por mais de um vigilante (unid) 23

11 LIMPEZA

11.1
Valor totalizado da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos no período de referência 

(anterior ao período-base) (R$) 1.269.125,27

11.2
Valor totalizado de despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos no período-base (cumputa-

se serviços de jardinagem e limpeza de vidros) (R$)         1.270.499,47 

11.3 Área contratada (especificada nos instrumentos de contrato de manutenção e limpeza) (m²) 43.525,90

11.4
Valor gasto com aquisição de material de limpeza, mesmo que o contratante forneça o material (R$) 60.125,23

12 VEÍCULOS

12.1
Quant total de veículos movidos exclusivamente a gasolina, próprios ou locados, no final do período-

base

                              4 

12.2 Quant total de veículos movidos exclusivamente a etanol, próprios ou locados, no final do período-base
                             -   

12.3 Quant total de veículos flex, movidos a etanol e gasolina, próprios ou locados, no final do período-base
                           27 

12.4 Quant total de veículos movidos exclusivamente a diesel, próprios ou locados, no final do período-base
                              2 

12.5
Quant total de veículos movidos exclusivamente a Gás Natural Veicular - GNV, próprios ou locados, no 

final do período-base

                             -   

12.6
Quant total de veículos hibridos (eletricidade e combustíveis), próprios ou locados, no final do período-

base

                             -   

12.7 Quant total de veículos elétricos, próprios ou locados, no final do período-base                              -   

12.8 Quant total de veículos da frota em condições de uso no final do período-base (unid) 28

12.9
Quant de veículos utilizados no transporte de servidores e demais atividades funcionais (excetua-se os 

veículos dos magistrados) (unid) 14

12.10 Quant de veículos utilizados exclusivamente no transporte de magistrados (unid) 16

12.11
Valor total da fatura de contratos de manutenção veicular no período-base (inclui-se peças, pneus, 

lubrificantes, oficina, seguro, lavagem, serviços terceirizados, etc) (R$)               37.516,26 

12.12 Gasto com contratos de motoristas (R$) 0,00



13 LAYOUT/REFORMAS

13.1
Valor gasto com reformas, manutenção ou mudança de layout nas unidades no ano vigente (período-

base) (R$)               75.102,64 

14 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

14.1
Quant de ações de sensibilização e capacitação do corpo funcional e da força de trabalho auxiliar 

realizada pelo órgão ou em parcerias                               1 

14.2 Quant total de participantes em ações de sensibilização e capacitação no período-base                               9 

15 FORÇA DE TRABALHO

15.1 Número total de magistrados (de todos os graus de jurisdição) no final do período-base                            22 

15.2
Número total de servidores do quadro efetivo no final do período-base (todos os graus de jurisdição e 

área administrativa)

279

15.3
Número total de pessoas que ingressaram por cessão ou requisição no final do período-base (todos os 

graus de jurisdição e na área administrativa)                            64 

15.4
Número total de pessoal comissionado sem vínculo efetivo no final do período-base (todos os graus de 

jurisdição e na área administrativa)                               4 

15.5 Número total de terceirizados lotados no órgão no final do período-base                          120 

15.6 Número total de estagiários no final do período-base                            45 

15.7 Número total de conciliadores                            47 

16 ÁREA DO ÓRGÃO

16.1
Total da área construída de todos os prédios, próprios ou não, no final do período-base (incluir 

estaciomento, jardim) (m²)                    51.948 

17 COPOS DESCARTÁVEIS E ÁGUA ENGARRAFADA

17.1 Quant de copos de 200ml utilizados (consumidos) no período-base (centos)                       1.800 

17.2 Valor gasto com compra de copos de 200ml no período-base (R$)  - 

17.3 Quant de copos de 200ml adquiridos no período-base (centos)  - 

17.4 Quant copos de 50ml utilizados no período-base (centos)                            50 

17.5 Valor gasto com compra de copos de 50ml no período-base (R$)  - 

17.6 Quant de copos de 50ml adquiridos no período-base (centos)  - 

17.7 Quant de água envasada em embalagem descartável consumida no período-base (unid)  - 

17.8 Valor gasto com aquisição de água envasada em embalagem descartável no período-base (R$)

17.9 Quant de água envasada em embalagem descartável adquirida no período-base (unid)

17.10 Quant de garrafões de água de 20 litros consumidos no período-base (unid)                       2.596 

17.11 Quant de garrafões de água de 20 litros adquiridos no período-base (unid)                       2.096 

17.12 Valor gasto com compra de garrafões de 20 litros no período-base (R$)                 8.890,50 

18 ENERGIA - NEGOCIAÇÃO TARIFÁRIA

18.1 Possui iniciativas de negociação de melhores tarifas junto à concessionária de energia elétrica? N
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