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INTRODUÇÃO
Trata-se da apresentação do Relatório de Desempenho do Plano de Logística Sustentável do
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, referente aos resultados obtidos em 2019, atendendo à
exigência do artigo 23, § 1°, da Resolução CNJ n.º 201/2015.
Art. 23. Ao final de cada ano deverá ser elaborado por cada órgão e conselho do
Poder Judiciário relatório de desempenho do PLS-PJ, contendo:
I – Consolidação dos resultados alcançados;
II – a evolução do desempenho dos indicadores estratégicos do Poder Judiciário
com foco socioambiental e econômico, de acordo com o previsto no Anexo I;
III – identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano
subsequente.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a implantação do Plano de Logística Sustentável, no
âmbito da Justiça Eleitoral teve início em 2016, com o advento da Resolução TSE n.º
23.474/2016, que dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos
socioambientais, com o fim de se adequar à nova realidade mundial de conservação do meio
ambiente, adoção de práticas de sustentabilidade e, ainda, para estruturação e desenvolvimento
de metas efetivas voltadas ao incremento de alguns indicadores (qualidade de vida no
ambiente de trabalho e capacitação de servidores em educação socioambiental) e ao consumo
e/ou utilização consciente dos seguintes itens: água e esgoto, água envasada em embalagens
plásticas, combustível, copos descartáveis, energia elétrica, gestão de resíduos, impressão de
documentos, limpeza, papel, reformas, telefonia, veículos e vigilância.
Naquele mesmo ano, nos termos da Resolução TRE/RR n.º 288/2016, este Regional, em
obediência à norma acima referenciada, instituiu seu primeiro Núcleo Socioambiental, através
da Portaria DG n.º 119/2016 (evento SEI 0264973), que apresentou o Plano de Logística
Sustentável, a fim de organizar, aprimorar e sistematizar as boas práticas de sustentabilidade
já em andamento no Tribunal Regional Eleitoral do Roraima e fornercer diretrizes para novas
ações (evento SEI 0347530). Resolução 369/2018 (evento SEI 0388752) alterou a Res.
288, mexendo na estrutura do NUSA e suas atribuições.
A Portaria 344 (evento sei 0489788) constituiu a atual composição do NUSA.
Ainda, em obediência à Resolução TSE n.º 23.474/2016, em seu art. 12, foi contituída a
Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional Eleitoral de
Roraima, atualmente constituida pela Portaria 369 (evento SEI 0493907).
Merece destaque o fato de que em 2019 houve alteração do PLS, com integração de novos
indicadores, totalizando 17.
O atual “Plano de Logística Sustentável 2016-2021” encontra-se no evento SEI 0478878.
O Glossários PLS (0347643) subsidia o entendimento do presente relatório.
A evolução do desempenho nos indicadores numéricos e monetários foi feita pela seguinte
fórmula: subtrair o valor inicial do valor final, dividindo-se pelo valor inicial, multiplicado por
100.
Os indicadores 1, 2, 3, 4, foram obtidos dos processos 0001626-72.2017.6.23.8000.
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Os indicadores 6 a 8, e 10 a 14 foram obtidos do processo 0001621-50.2017.6.23.8000, do
evento
0521329.
O indicador 6 foi obtido do processo 0001665-69.2017.6.23.8000
A área total do TRE-RR, segundo informado no evento 0447146 é e 23.192 m².
Considerou-se como ano base o ano de 2019, pois é o ano objeto do presente relatório,
enquanto que se considerou ano referência o ano de 2018, por ser ano anterior. Futuramente
poderá ser revista esta sistemática de modo que melhor contemple a sazonalidade dos
processos eleitorais.
O número dos servidores do quadro efetivo, dos que se encontram cedidos ou requisitados e
dos comissionados sem vínculo do órgão é de 145, em dezembro de 2019. Totalizam 15
magistrados. Terceirizados, incluindo estagiários remontam a 87. Portanto a força total de
trabalho é de 247.
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1. PAPEL
O tema objetiva o monitoramento do consumo geral de papel, considerando a implantação
definitiva do Processo Administrativo Eletrônico (PJe) na Secretaria Judiciária (2ª Instância) e
nas zonas.

Unidade de Consumo Consumo
medida
2018
2019

Indicador

Definição

Consumo de papel
não-reciclado
próprio

Quantidade consumida de resmas
de papel não-reciclado adquiridas
pelo órgão

Resmas

517

334

Consumo de papel
reciclado próprio

Quantidade consumida de resmas
de papel reciclado adquiridas pelo
órgão

Resmas

193

132

Consumo de papel
próprio

Quantidade total consumida de
resmas de papel adquiridas pelo
órgão

Resmas

710

466

Consumo de papel
não-reciclado
contratado

Quantidade consumida de resmas
de papel não-reciclado fornecidas
por contratos de terceirização

Resmas

0

0

Quantidade consumida de resmas
Consumo de papel
de papel não-reciclado fornecidas
reciclado contratado
por contratos de terceirização

Resmas

0

0

Consumo de papel
contratado

Quantidade total consumida de
resmas de papel fornecidas por
contratos de terceirização

Resmas

0

0

Consumo de papel
total

Quantidade total consumida de
resmas de papel adquiridas pelo
órgão ou fornecidas por contratos
de terceirização

Resmas

710

466

Gasto com papel
não-reciclado
próprio

Despesa com aquisição de resmas
de papel não-reciclado adquiridas
pelo órgão

Reais

8.336,55

5.618,05

Gasto com papel
reciclado próprio

Despesa com aquisição de resmas
de papel reciclado adquiridas pelo
órgão

Reais

3.871,89

2.716,44

Gasto com papel

Despesa total com aquisição de

Reais

12.208,44 8.334,49
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Indicador

Definição

próprio

resmas de papel adquiridas pelo
órgão

Unidade de Consumo Consumo
medida
2018
2019

Evolução do Desempenho:
Consumo de papel não-reciclado próprio houve uma redução de 35,59%.
Consumo de papel reciclado próprio houve uma redução de 31,6%.
Gasto com papel não-reciclado próprio houve uma redução de 32,6%.
Gasto com papel reciclado próprio houve uma redução de 29,84%.
Identificação das Ações Futuras:
Intensificação da campanha para imprimir somente o estritamente necessário, dando
preferência pela comunicação via meio eletrônico.
Cadastramento de todas as empresas e pessoas físicas contratadas como usuários externos do
SEI de modo que possam ser intimados por via eletrônica, evitando emissão de papel.

2. COPOS DESCARTÁVEIS
O tema objetiva o monitoramento da geração de resíduos oriundos do consumo de copos
descartáveis, de plásticos ou outros materiais.

Indicador

Definição

Unidade de Consumo Consumo
medida
2018
2019

Quantidade consumida de
Consumo de copos
copos descartáveis usualmente
descartáveis para água
utilizados para consumo de
água

Centos

1.000

786

Consumo de copos
descartáveis para café

Quantidade consumida de
copos descartáveis usualmente
utilizados para consumo de
café

Centos

221

275

Consumo de copos
descartáveis total

Quantidade total consumida de
copos descartáveis usualmente
utilizados para consumo de
água e café

Centos

1221

1061
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Indicador

Definição

Unidade de Consumo Consumo
medida
2018
2019

Despesa com aquisição de
Gasto com copos
copos descartáveis usualmente
descartáveis para água destinados para consumo de
água

Reais

2.440,00

2.428,74

Gasto com copos
descartáveis para café

Despesa com aquisição de
copos descartáveis usualmente
destinados para consumo de
café

Reais

240,89

299,75

Gasto com copos
descartáveis total

Despesa total com aquisição de
copos descartáveis usualmente
destinados para consumo de
água e café

Reais

2.680,89

2.728,49

Evolução do Desempenho:
Para o período de 2016 a 2021 foi prevista como meta a redução de 20% no consumo total de
de copos descartáveis, em relação ao consumo de 2015.
No exercício de 2017, foi adotada a “Campanha Adote uma Caneca”, quando todos os
servidores e colaboradores receberam canecas retornáveis, a fim de substituir o uso de copos
descartáveis.
Entretanto, apenas quanto ao uso de copos descartáveis para café, é necessária uma intesificação
da campanha, de forma a reverter o respectivo aumento do consumo.
Em 2019 conseguiu-se uma redução no uso de copos descartáveis de 27,22%. Mas para os
copos de café houve aumento de 24,43%. Tal decorreu talvez pelo fato de que em razão da
diminuição da disponibilização de copos descatáveis as pessoas passaram a usar os copos de
café para beber água.
O gasto com copos se manteve praticamente o mesmo, enquanto que o gasto com copos de café
aumentou 24,43%, acompanhando o aumento no uso.
Identificação das Ações Futuras:
Promoção de campanhas de sensibilização para conscientizar os servidores a reduzirem o
consumo de copos descartáveis.
Verifica-se que a meta de redução de 20% nos copos descartáveis em relação a 2015 se mostra
de pouca expressividade. Sendo que o ideal seria o total abandono de descartáveis. Assim, será
encaminhado à CGPLS para deliberação e revisão do indicador.

3. ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS
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O tema objetiva o monitoramento da geração de resíduos oriundos do consumo de água mineral
envasada em embalagens plásticas descartáveis e retornáveis.

Unidade Consumo Consumo
de medida em 2018 em 2019

Indicador

Definição

Consumo de embalagens
descartáveis para água
mineral

Quantidade consumida de
embalagens plásticas
descartáveis para água
mineral envasada, com ou
sem gás

Unidades

520

392

Consumo de embalagens
retornáveis para água
mineral

Quantidade consumida de
embalagens plásticas
retornáveis para água
mineral envasada

Unidades

2.524

2081

Gasto com água mineral
em embalagens
descartáveis

Despesa com aquisição de
água mineral envasada em
embalagens plásticas
descartáveis

Reais

4.160,00

3.057,60

Gasto com água mineral
em embalagens
descartáveis

Despesa com aquisição de
água mineral envasada em
embalagens plásticas
descartáveis

Reais

20.444,40 14.567,00

Evolução do Desempenho:
Acompanhamento e controle eficaz do consumo de água mineral em embalagens descartáveis.
O Consumo de embalagens descartáveis para água mineral reduziu em 24,61%
Consumo de embalagens retornáveis para água mineral reduziu em 17,55%
O Gasto com água mineral em embalagens descartáveis reduziu 26,5%
Gasto com água mineral em embalagens descartáveis reduziu 28,74%
Identificação das Ações Futuras:
Fornecimento de água mineral em embalagens descartáveis de 350 ml, apenas para atendimento
dos gabinetes.
Instalação dos bebedouros adquiridos no processo 0001098-67.2019.6.23.8000, os quais
reduzirão o consumo de água envasada.
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4. IMPRESSÃO
O tema objetiva maior eficiência na gestão de impressões, tendo em vista a difusão do uso do
processo administrativo eletrônico.

Indicador

Definição

Unidade
de medida

Consumo 2018

Consumo 2019

Gasto com
aquisições
de
suprimento
s

Despesa com
aquisição de
suprimentos de
impressão

Reais

25.253,00

23.691,50

O TRE/RR não
conta com
Quantidade
ferramenta de
Quantidade total de
de
Impressões
contagem de
impressões realizadas
impressões
impressões e não há
previsão para a
implantação
Quantidade
Quantidade de
de
equipamentos de
Equipame
equipament
impressão instalados,
ntos
os de
próprios ou alocados
impressão

O TRE/RR não
conta com
ferramenta de
contagem de
impressões e não há
previsão para a
implantação

66

O TRE/RR não
conta com
Impressões
ferramenta de
/
contagem de
Equipame
impressões e não há
nto
previsão para a
implantação

60

O TRE/RR não
conta com
ferramenta de
contagem de
impressões e não há
previsão para a
implantação

Performanc
e dos
equipament
os
instalados

Quantidade de
impressões em
relação ao total de
equipamentos
instalados

Gasto com
aquisição
de
impressoras

Despesa com
aquisição de
equipamentos de
impressão

Reais

18.200,00

0

Gasto com
contratos
de
terceirizaçã
o de

Despesa com o
pagamento de
serviços de
terceirização
(outsourcing) de
impressão e

Reais

NSA*

NSA*
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Indicador

Definição

impressão

reprografia

Unidade
de medida

Consumo 2018

Consumo 2019

*NSA – Não se aplica
Evolução do Desempenho:
Houve uma diminuição considerável das impressões após a implantação do Sistema SEI e
Processo Judicial Eletrônico (PJe) na Secretaria Judiciária bem como nas zonas, limitando-se a
impressão de documentos administrativos ao estritamente necessário.
Vale ressaltar que a implantação do PJE nas Zonas eleitorais deu-se apenas por volta de setembro,
momento em que o uso de papéis começou a cair efetivamente. Expectiva de redução maior de
impressões para o ano de 2020, tendo em vista que ainda há muitos processos físicos em tramitação
nas zonas e alguns em grau de recurso na Secretaria do TRE-RR.
Identificação das Ações Futuras:
Impressão em frente e verso nos procedimentos administrativos e processo judiciais não
eletrônicos.
Campanhas de concientização dos servidores para impressão de documentos estritamente
necessários.

5. TELEFONIA
O tema objetiva o monitoramento dos consumos e gastos com serviços de telefonia, tendo em
vista outros mecanismos de comunicação com a mesma funcionalidade e menores gastos (Voip,
e-mail, aplicativos gratuitos de comunicação). São consideradas todas as Subseções da SJMS.

Unidade de Consumo Consumo
medida
2018
2019

Indicador

Definição

Gasto com
telefonia fixa

Despesa com serviços de telefonia
fixa (inclusive tecnologia VoIP)

Reais

Total de linhas de
telefonia fixa

Quantidade de linhas de telefonia
fixa que atendem o Órgão, seus
anexos e unidades vinculadas

Linhas
telefônicas

136

136

Gasto relativo
Despesa com serviços de telefonia
com telefonia fixa fixa (inclusive tecnologia VoIP)

Reais por
Linha
Telefônica

225,95

116,44

26.211,00 15.835,87
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Unidade de Consumo Consumo
medida
2018
2019

Indicador

Definição

Gasto com
telefonia fixa

Despesa com serviços de telefonia
fixa (inclusive tecnologia VoIP)

Reais

Gasto com
telefonia móvel

Despesa com serviços de telefonia
móvel (voz, dados e assinatura)

Reais

NSA*

NSA*

Quantidade de linhas de telefonia
Total de linhas de
móvel que atendem o Órgão, seus
telefonia móvel
anexos e unidades vinculadas.

Linhas
Telefônicas

NSA*

NSA*

Despesa com serviços de telefonia
móvel (voz, dados e assinatura),
em relação ao total de linhas
móveis

Reais por
Linha
Telefônica

NSA*

NSA*

Gasto relativo
com telefonia
móvel

26.211,00 15.835,87

*NSA – Não se aplica
Evolução do Desempenho:
Conforme se verifica, houve uma economia de 38,58% no gasto com telefonia fixa em 2019,
relativo ao ano anterior
Identificação das Ações Futuras:
Campanhas para utilização de outras formas de comunicação externa e que não demandem
gasto telefônico.

6. ENERGIA ELÉTRICA
O tema objetiva o monitoramento do consumo e gasto com energia elétrica, para que seja
verificada a possibilidade de eventuais ajustes contratuais com a concessionária de energia
visando a maior eficiência do gasto. São considerados todos os edifícios e unidades que
compõem o órgão.
A área total do TRE-RR, segundo informado no evento 0447146 é e 23.192 m².
Indicador

Definição

Unidade de
medida

Consumo
2018

Consumo
2019

Consumo de
energia
elétrica

Consumo total de energia
elétrica fornecida pela
concessionária

kwh

845.924

658.939

11

Relatório de Desempenho 2019

Núcleo Socioambiental/Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima
Indicador

Definição

Unidade de
medida

Consumo
2018

Consumo
2019

Consumo
relativo de
energia
elétrica

Consumo total de energia
elétrica fornecida pela
concessionária, em relação à
área total do órgão

kWh/m²

34,47

28,41

Gasto com
Energia
Elétrica

Valor bruto da fatura

reais

474.607,19

482.569,10

Gasto relativo
com energia
elétrica

Valor da fatura de energia
elétrica, em valores brutos,
em relação à área total do
órgão

Reais/m²

20,46

20,80

Evolução do Desempenho:
Passou-se ao monitoramento dos dados de consumo e gasto (kwh e R$).
O consumo de energia diminuiu 23,16%, contudo esse mesmo gasto aumentou 1,67%. Esta
aparente discrepância se deu em razão dos reajustes aplicados ao valor do contrato, conforme
se verifica nos autos do processo 0003320-42.2018.6.23.8000.
Identificação das Ações Futuras:
Adoção de critérios de sustentabilidade, optando pela aquisição de eletrodomésticos, aparelhos
de ar condicionado e equipamentos de informática mais eficientes.
Realização de campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao uso racional da
energia.
Configuração de 80% dos computadores para desligar o vídeo em 15 min e suspender as
atividades em 30 min.
Manter a conscientização do uso racional de energia.

7. ÁGUA E ESGOTO
O tema objetiva o monitoramento do consumo e gasto com água para que seja verificada a
possibilidade de eventuais ajustes e efetividade de ações de sustentabilidade. São considerados
todos os edifícios e unidades que compõem o órgão.
A área total do TRE-RR, segundo informado no evento 0447146 é e 23.192 m².
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Indicador

Definição

Unidade de
medida

Consumo de
água

Consumo total de água fornecida
pela concessionária

m³

1068

994

Consumo
relativo de
água

Consumo total de água fornecida
pela concessionária, em relação à
área total do órgão

m³ de água/m²
de área

0,04

0,04

Gasto com
água

Valor da fatura de água e esgoto, em
valores brutos

Reais

Valor da fatura de água e esgoto, em
Gasto relativo
valores brutos, em relação à área total
com água
do órgão

Consumo Consumo
em 2018 em 2019

11.890,57 10.869,21

Reais/m²

0,51

0,46

Evolução do Desempenho:
Levantamento, monitoração e divulgação dos dados de consumo de água (m³ e R$).
Houve uma redução de 6,92% no consumo de água, o que resultou num gasto a menor de 8,58%.
Identificação das Ações Futuras:
Revisões periódicas nas instalações sanitárias e hidráulicas com vistas a identificar possíveis
vazamentos (trimestral).
Realização de campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao uso racional da
água.
Implantação de torneiras temporizadas e/ou econômicas na medida em que as atuais forem
danificadas e substituídas.
Inserção de critérios de sustentabilidade nas instalações hidráulicas e sanitárias dos novos
projetos do Tribunal (obras e reformas).
Promover a racionalização dos gastos públicos e combater o desperdício com água, através de
conscientização dos colaboradores.

8. GESTÃO DE RESÍDUOS
O tema objetiva o monitoramento da geração de resíduos e sua destinação pelos órgãos, em
observância à legislação e às normas pertinentes, como a Lei n° 12.305/2012, Decreto Federal
n° 5.940/2006, Decreto Federal n° 7.404/2010, ABNT, NBR 10.004/2004, Resolução Anvisa
n° 358/2005, entre outras.
O objetivo deste indicador é estimular a redução da geração de resíduos e aumentar sua
destinação ambientalmente correta.
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Indicador

Definição

Quantidade de papel, papelão e
Destinação de papel
derivados destinados à
reciclagem

Unidade Destinação Destinação
de medida
2018
2019
Kg

0

50

Destinação de
plásticos

Quantidade de plásticos
destinados à reciclagem

Kg

0

0

Destinação de
metais

Quantidade de metais
destinados à reciclagem

Kg

0

0

Destinação de vidros

Quantidade de vidros
destinados à reciclagem

Kg

0

0

Total de materiais
destinados à
reciclagem

Quantidade total de resíduos
recicláveis destinados à
reciclagem

Kg

0

0

Destinação de
resíduos de saúde

Quantidade total de resíduos de
serviços de saúde
encaminhados para
descontaminação e tratamento

Kg

0

0

Destinação de
resíduos de
informática

Quantidade de resíduos de
informática destinados à
reciclagem, reaproveitamento
ou outra destinação correta

Kg

0

0

Destinação de
suprimentos de
impressão

Quantidade de suprimentos de
impressão destinados a
empresas de logística reversa

Unidades

0

0

Kg

0

10kg

Quantidade de pilhas e baterias
Destinação de pilhas
enviadas para descontaminação
e baterias
e destinação correta
Destinação de
lâmpadas

Quantidade de lâmpadas
enviadas para descontaminação
e destinação correta

Unidades

0

0

Destinação de
resíduos de obras e
reformas

Quantidade de resíduos de obra
enviados para o aterro de
resíduos da construção civil

m³

0

0

Evolução do Desempenho:
14

Relatório de Desempenho 2019

Núcleo Socioambiental/Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima
Durante o ano de 2019, foram distribuídos materiais recicláveis para a cooperativa conveniada.
Infelizmente não houve registro dos quantitativos exatos, tendo-se certeza apenas da destinação
de pilhas e papelão.
Muito embora não apareçam números oficiais, este Tribunal vem trabalhando em parceria com
a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Terra Viva sempre que há necessidade de
descarte de material apto ao descarte sustentável.
O TRE/RR está retomando gradativamente as ações quanto à destinação correta e sustentável
dos resíduos gerados pelo Tribunal. Novo Termo de Compromisso com associações e
cooperativas de catadores de lixo estão sendo estudadas.
Identificação das Ações Futuras:
Promover a destinação sustentável dos resíduos gerados no Tribunal.
Realizar diagnóstico da situação atual da gestão dos resíduos.
Adquirir materiais estruturantes para implantação da Coleta Seletiva.
Manter a Coleta Seletiva Solidária, em parceria com cooperativas de catadores, implantada em
Boa Vista, e estender para as zonas eleitorais, onde for possível.
Promover a destinação ecologicamente correta dos resíduos gerados.
Realizar campanhas de sensibilização e conscientização para os servidores e colaboradores
quanto à gestão adequada de resíduos e reciclagem.
Promover orientações e treinamentos para os funcionários responsáveis pelos serviços de
limpeza e conservação predial.
Dar continuidade à gestão adequada dos resíduos de saúde.
Reaproveitar o verso das folhas impressas sem utilização para confecção de blocos de rascunho.
Monitorar e divulgar os dados dos resíduos gerados.
Identificar os materiais ociosos (de expediente e permanentes) e realizar a redistribuição e/ou
doação deles.

9. REFORMAS
O tema objetiva o monitoramento dos gastos relacionados a obras, para que seja verificada a
sua real necessidade e priorização do atendimento à Resolução CNJ n° 114/2010. São
consideradas ne
ste tema as obras de pequeno porte, ou seja, reformas e alterações de
leiaute (mobiliários e divisórias).

Indicador

Definição

Unidade
de medida

Gastos com Reforma
no Período Base

Despesas realizadas com
reformas e mudanças de

Reais

486.058,39
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Indicador

Unidade
de medida

Definição
leiaute durante o períodobase.

Despesas realizadas com
Gastos com Reforma
reformas e mudanças de
no Período de
layout durante o período de
Referência
referência
Variação dos gastos com
reformas e mudanças de
layout em relação ao ano
anterior

Variação dos gastos
com reformas

Reais

529.544,99

%

8,21

Ações implementadas:
No exercício de 2019, houve reforma em todas as Zonas Eleitorais, exceto da 7ª Zona, cujo
contrato não teve pagamento de despesa neste ano.
Evolução do Desempenho:
Durante o ano de 2019 houve uma redução no gasto com reformas no importe de 8,21%.
Identificação das Ações Futuras:
Pretende-se realizar uma avaliação criteriosa da necessidade das novas reformas.

10. LIMPEZA
O tema objetiva o monitoramento dos gastos relacionados aos serviços de limpeza para que seja
verificada a possibilidade de eventuais ajustes de gestão, conforme instruções normativas sobre
o tema.

Indicador

Definição

Unidade
de
medida

Gastos com
Contratos de
Limpeza no
Período-Base

Despesa realizada
com os contratos
e/ou termos aditivos
dos serviços de
limpeza durante o
período-base.

Reais

565.963,66
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Indicador

Definição

Unidade
de
medida

Área Contratada

Área especificada
nos instrumentos de
contrato de
manutenção e
limpeza.

M2

24.247

Gasto relativo com
Contratos de
limpeza

Despesa total com o
contrato de limpeza
em relação à área
contratada

Reais/m²

23,34

Reais

564.297,73

Despesa realizada
Gastos com
com os contratos
Contratos de
e/ou termos aditivos
Limpeza no Período
dos serviços de
de Referência
limpeza durante o
período de referência
Variação dos gastos
com contratos de
limpeza

Variação dos gastos
com contratos de
limpeza em relação
ao ano anterior

%

0,29

Gasto com material
de limpeza

Despesa total com a
aquisição de
materiais de limpeza

Reais

59.463,52

Evolução do Desempenho:
O aumento do valor do contrato foi mínimo, contudo, não obstante não se tratar de ano eleitoral,
verifica-se um aumento de despesas com material de limpeza de 13,35%, o que precisa ser
investistigado.
Identificação das Ações Futuras:
Identificação da possibilidade de otimizar os serviços oferecidos com consequente impacto no
número de postos de trabalho, com vistas ao próximo planejamento de contratação de serviços.

11. VIGILÂNCIA
O tema objetiva o monitoramento dos gastos relacionados aos serviços de vigilância, segundo
critérios da real necessidade por área, tipo de postos (modelos, horários, armada e desarmada)
e uso de tecnologias de apoio (vigilância eletrônica), sem comprometimento dos padrões de
17
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segurança.

Indicador

Definição

Unidade de
medida

Gastos com
Contratos de
Vigilância Armada
no Período-Base

Despesa realizada com
os contratos e/ou
termos aditivos dos
serviços vigilância
armada durante o
período-base.

Reais

1.909.552,80

Quantidade de
Postos de
Vigilância Armada
no Período-Base

Quantidade total de
postos de vigilância
desarmada ao final do
período-base.,

Postos
Armados

18

Despesa total com o
Gasto relativo com
Reais/
contrato de vigilância
Contratos de
em relação a cada posto posto armado
Vigilância armada
de vigilância armada

106.086,26

Gastos com
Contratos de
Vigilância
Desarmada no
Período-Base

Despesa realizada com
os contratos e/ou
termos aditivos dos
serviços vigilância

Reais/postos
armados

NSA

Quantidade de
Postos de
Vigilância
Desarmada no
Período-Base

Quantidade total de
postos de vigilância
desarmada ao final do
período-base.

Reais

NSA

Despesa total com o
Gasto relativo com contrato de vigilância
vigilância
em relação a cada posto
desarmada
de vigilância
desarmada
Gasto Total com
Contratos de
Vigilância no
Período de
Referência

Totalização da despesa
realizada com os
contratos e/ou termos
aditivos dos serviços de
vigilância, armada e
desarmada, durante o
período de referência

Reais/
posto
desarmado

NSA

Reais

1.864.377,00
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Indicador

Definição

Unidade de
medida

Variação dos
gastos com
contratos de
vigilância

Variação dos gastos
com contratos de
vigilância em relação
ao ano anterior

%

2,42

Ações implementadas:
Acompanhamento e controle eficaz dos gastos relacionados aos custos com serviços de
vigilância.
Evolução do Desempenho:
Houve um aumento nos gastos 2.42%, devido a reajustes
Novas ações ou ações corretivas a serem implementadas:
Redução no número de postos para 2020, com a implantação de vigilância remota.

12. VEÍCULOS
O tema objetiva o monitoramento dos gastos relacionados aos custos com veículos, levando-s
em conta 145 usuários.

Indicador

Definição

Unidade de
medida

2018

2019

Quilometragem

Quilometragem percorrida
pelos veículos

Km

278.404,00

110.756

Total de veículos movidos
Quantidade de
exclusivamente a gasolina
Veículos a Gasolina
ao final do ano.

Veículos

14

14

Quantidade de
Veículos a Etanol

Total de veículos movidos
exclusivamente a etanol
ao final do ano.

Veículos

NSA*

NSA*

Quantidade de
Veículos Flex

Total de veículos Flex,
movidos a gasolina ou
etanol, ao final do ano.

Veículos

NSA*

NSA*
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Indicador

Definição

Unidade de
medida

2018

2019

Quantidade de
Veículos a Diesel

Total de veículos movidos
exclusivamente a diesel ao
final do ano.

Veículos

24

24

Quantidade de
Veículos a Gás
Natural

Total de veículos movidos
exclusivamente a Gás
Natural Veicular (GNV)
ao final do ano.

Veículos

NSA*

NSA*

Quantidade de
Veículos Híbridos

Total de veículos híbridos,
ou seja, elétrico e
combustíveis, ao final do
ano.

Veículos

NSA*

NSA*

Quantidade de
Veículos Elétricos

Total de veículos elétricos
ao final do ano.

Veículos

NSA*

NSA*

Quantidade de
Veículos

Quantidade de veículos ao
final do ano

Veículos

38

38

Usuários por
veículo de serviço

Quantidade de usuários
por veículos de serviço

Usuários /
veículo

-

3,8

Usuários por
veículo de
magistrado

Quantidade de usuários
por veículos de
magistrado

Usuários /
veículo

0

0

Gastos com
Manutenção de
Veículos

Despesa realizada com
pagamento de serviços de
manutenção dos veículos
do órgão, seus anexos e
unidades vinculadas.

Reais

243.499,29

68.392,09

Gasto relativo com
manutenção dos
veículos

Despesa total com
manutenção de veículos
em relação à quantidade
total de veículos

6.407,87

1.799,79

Gastos com
Contratos de
Motoristas

Despesa total com
contratos de motoristas
nos órgãos, seus anexos e
unidades vinculadas.

424.395,60

232.869,20

11.168,30

6.128,13

Gasto relativo com
Despesa total com
contrato de
contratos
de motoristas em
motoristas

Reais/
Veículo

Reais

Reais/
Veículo
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Indicador

Definição

Unidade de
medida

2018

2019

relação à quantidade total
de veículos
*NSA – Não se aplica
Ações implementadas:
Acompanhamento e controle eficaz dos gastos relacionados aos custos com veículos.
Evolução do Desempenho:
Houve uma redução de 60,21% na quilometragem, em razão de não ser ano eleitoral.
Houve uma expressiva redução no gasto com manutenção de veículos de 71,91%, enquanto que
o contrato com motoristas também teve redução de 45,12%.
Novas ações ou ações corretivas a serem implementadas:
Promover a racionalização dos gastos públicos e combater o desperdício com veículos, através
de conscientização dos colaboradores.
Será implementado o desfazimento de veículos em 2020, após o regular processo.
Estudar novas formas de contratação de veículos, com o fim de reduzir os gastos.

13. COMBUSTÍVEL
O tema objetiva o monitoramento do consumo dos diversos tipos de combustíveis utilizados na
frota de veículos oficiais.
Indicador

Definição

Unidade de
medida

2018

2019

Consumo de
gasolina

Quantidade consumida de
litros de gasolina

Litros

7.420

3.349

Consumo de
etanol

Quantidade consumida de
litros de etanol

Litros

NSA*

NSA

Consumo de
diesel

Quantidade consumida de
litros de diesel

Litros

25.894

12.655

Consumo de gás
natural

Quantidade consumida de
metros cúbicos de GNV

m³

NSA*

NSA
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Indicador

Unidade de
medida

2018

2019

Consumo
Quantidade de litros de álcool
relativo de
e gasolina consumidos por Litros/veículos
álcool e gasolina
cada veículo

530

239,21

Consumo
Quantidade de litros de diesel
Litros/veículos
relativo de diesel consumidos por cada veículo

1078,91

527,29

NSA

NSA

Consumo
relativo de gás
natural

Definição

Quantidade de metros cúbicos
de GNV consumidos por cada Litros/veículos
veículo

*NSA – Não se aplica
Ações implementadas:
Melhor planejamento das diligências a serem cumpridas pela Seção de Transporte e Segurança,
concentrando- se a cada deslocamento o maior número de atos.
Implementação da notificação através do aplicativo whatsapp em alguns tipos de ações
judiciais.
Justifica-se o aumento do consumo de gasolina por se tratar de ano eleitoral, quando há um
aumento significativo de deslocamento dos servidores, seja em razão da logística de preparação
das eleições, seja em razão do aumento de notificações judiciais.
Evolução do Desempenho:
Houve uma redução de 54,86% no consumo de gasolina.
Houve uma reduçao de 51,12 no no consumo de diesel.
A redução do consumo se deu em razão de ser ano não eleitoral.
Novas ações ou ações corretivas a serem implementadas:
Garantir que novos contratos de terceirização de serviços de vigilância possuam cláusulas
específicas sobre critérios de sustentabilidade.

14. QUALIDADE DE VIDA
O tema objetiva o monitoramento da participação da força de trabalho total em ações de
qualidade de vida e solidárias e da quantidade de ações de inclusão de forma a estimulá-las,
para fomentar a política de valorização do corpo funcional.
FTT – Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares: 247
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Indicador

Definição

Unidade de
medida

2018

2019

Participações da
Força de Trabalho
em Ações de
Qualidade de Vida

Total de participações de
servidores, magistrados e
força de trabalho auxiliar
em eventos de ações de
qualidade de vida no
trabalho.

Participantes

329

1743

Quantidade de Ações
de Qualidade de
Vida

Quantidade de ações de
qualidade de vida no
trabalho organizadas e
realizadas pelo próprio
órgão ou em parceria.

Ações

4

10

Participação relativa
em ações de
qualidade de vida

Percentual de
participações em ações de
qualidade de vida no
trabalho

% por ação

33,29

70,56

160

90

Participações em
Ações Solidárias

Total de participações de
servidores, magistrados e
força de trabalho auxiliar Participantes
em eventos de ações
solidárias.

Quantidade de Ações
Solidárias

Quantidade de ações
solidárias organizadas e
realizadas pelo próprio
órgão ou em parceria.

Ações

2

2

Participação relativa
em ações solidárias

Percentual de
participações em ações
solidárias

% por ação

32,38

18,21

Ações de inclusão

Quantidade de ações de
inclusão realizadas.

Ações

3

3

Ações implementadas:
Durante o ano de 2019, foram desenvolvidas as seguintes ações, distribuida nas 3 temáticas:
QUALIDADE DE VIDA


Massagens Relaxantes, realizadas de Agosto/2019 a Dezembro/2019;
23

Relatório de Desempenho 2019

Núcleo Socioambiental/Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima


Ginástica Laboral, no período de Agosto/2019 a Dezembro/2019;



Workshop Meditação (Setembro/2019);



Palestra: A importância da ergonomia na otimização das condições de trabalho
(Agosto/2019);



Palestra: Depressão e seu impacto nas relações sociais e profissionais (Agosto/2019);



Palestra: A influência da alimentação e do estresse nos problemas gástricos
(Agosto/2019);



Palestra: Saúde mental e Qualidade de Vida (Outubro/2019);



Palestra: O poder da ação (Outubro/2019);



Vacinação contra a influenza -H1N1- (Junho/2019);



Palestra: A prática do exercício físico no cotidiano da mulher moderna (Março/2019);

AÇÕES SOLIDÁRIAS



Campanha de Arrecação contra o câncer, voltada à servidor



Campanha de Arrecadação para aquisição de prótese ortopédica

AÇOES DE INCLUSÃO



Curso de Atendimento à PcD



Inclusão nas comunidades indígenas



Visita da Associação Anjos de Luz com esclarecimentos de cidadania

Evolução do Desempenho:
Em 2019, houve uma aumento significativo nas ações de Qualidade de Vida, sobretudo, no
quantitativo de participações.
Tal aumento, ocorreu devido ao incio de 2 projetos que passaram a ser desenvolvidos
sistematicamente: Ginástica Laboral e Massagens relaxantes. Ambos obtiveram uma boa
adesão dos servidores, fazendo com que a frequencia de 329 participações em 2018, passasse
para 1743 participações em 2019.
Novas ações ou ações corretivas a serem implementadas:
Manter os projetos de Ginástica Laboral e Massagens Relaxantes no exercício 2020.
Aumentar o quantitativo de ações solidárias e de inclusão social, promovendo parcerias com
outros órgãos/instituições.
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15. SENSIBILIZAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL

E

CAPACITAÇÃO

EM

EDUCAÇÃO

O tema objetiva o monitoramento da participação do corpo funcional em ações de capacitação
e sensibilização relacionada ao tema sustentabilidade, de forma a subsidiar a tomada de decisões
quanto ao estímulo dessa temática.

Indicador

Definição

Unidade de
medida

2018

2019

Ações de
capacitação e
sensibilização

Quantidade de ações de
capacitação e sensibilização
realizadas

Ações

1

3

2

39

0,8

5,2

Participação em
Ações de
sensibilização e
capacitação

Total de participações de
servidores, magistrados e
força de trabalho auxiliar em
Participantes
eventos de ações de
Capacitação e Sensibilização
Socioambiental

Participação relativa
em capacitação e
sensibilização
socioambiental

Percentual de participações
em ações de capacitação e
sensibilização

% por ação

Ações implementadas:
Curso de gestão de resíduos, com enfase em descate de urnas eletrônicas.
Oficina de decoração com materiais reciclados.
Evolução do Desempenho:
Com pode se perceber, em 2019 houve o triplo de eventos de capacitação em educação
ambiental, sendo o total de 39 pessoas capacitadas. O percentual de participação também
aumentou.

Novas ações ou ações corretivas a serem implementadas:
Pretende-se realizar novos cursos e treinamentos para 2019
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16. COMPRAS SUSTENTÁVEIS
Contratações sustentáveis.
1. Estimular contratações sustentáveis, ou seja, com a inserção de critérios de sustentabilidade
na especificação do objeto.
2. Realizar análise de consumo antes da contratação para avaliação da real necessidade de
aquisição.

Indicador

Definição

Unidade
de
medida

Novos contratos
com cláusulas
que disponham
critérios de
sustentabilidade

Garantir, até dezembro de
2019, 100% dos novos
contratos e terceirização de
serviços de limpeza e
conservação, copa, vigilância e
manutenção predial possuam
cláusulas específicas sobre
critérios de sustentabilidade

%

-

29,03

Licitações com
cláusulas que
disponham
critérios de
sustentabilidade

Garantir que, até dezembro de
2019, 50% das licitações do
Tribunal possuam critérios de
sustentabilidade na
especificação do objeto

%

-

40

2018

2019

Ações implementadas:
29,03% das contratações contiveram cláusulas de sustentabilidade.
Oficina de decoração com materiais reciclados.
Evolução do Desempenho:
Não houve este indicador no relatório de desempenho de 2018, sendo impossível aferir a
evolução.

Novas ações ou ações corretivas a serem implementadas:
Sugere-se que para 2020, seja alterado o PLS de modo que além dos contratos com objeto já
delimitados no indicador, seja incluído um outro campo, abrangendo todas as outras
contratações, com percentual de pelo menos 50% de contratações com cláusulas de
sustentabilidade.
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17: COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
O tema objetiva a divulgação e comunicação das ações de capacitação e sensibilização
relacionada ao tema sustentabilidade, de forma a fomentar a criação de uma cultura
organizacional voltada aos temas do núcleo sócioambiental.

Indicador

Definição

Unidade
de medida

Comunicação e
divulgação de
Quantidade de divulgações de
temas
ações relacionados a
relacionados a
Acessibilidade e inclusão,
Acessibilidade e
divulgações
ações sociais,
inclusão, ações
sustentabilidade, qualidade de
sociais,
vida
sustentabilidade,
qualidade de vida

2018

2019

-

171

Ações implementadas:
Divulgação e comunicação em redes sociais, emails.
Evolução do Desempenho:
Vale ressaltar que este indicativo foi incluído por ocasião da aprovação do PLS, conforme
consta do evento 478878, razão pela qual não era medido no ano de 2018, não sendo possível
aferir a evolução do desempenho

Novas ações ou ações corretivas a serem implementadas:
Pretende-se ampliar o número de comunicações em 2020, especialmente em razão de ser ano
eleitoral, ocasião em que surgem muitas dúvidas acerca do período eleitoral.
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