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RELATÓRIO ANUAL E INDICADORES MÍNIMOS DO PLS - ANO BASE 2019 

 
 
Em atendimento ao comando do art. 23 da Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de 
Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Regional consolidou suas informações nos 
tópicos a seguir:  
  
Consolidação dos resultados alcançados; 
  

INDICADOR DEFINIÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
REALIZADO 

2019 

2. COPOS 
DESCARTÁVEIS 

      

 Consumo de copos 
descartáveis para água 

Quantidade consumida de copos 
descartáveis usualmente utilizados 
para consumo de água 

Centos 1048 

 Consumo de copos 
descartáveis para café 

Quantidade consumida de copos 
descartáveis usualmente utilizados 
para consumo de café 

Centos 380 

 Consumo de copos 
descartáveis total 

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

Centos 1428 

 Gasto com copos 
descartáveis para água 

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

Reais 3.160 

 Gasto com copos 
descartáveis para café 

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

Reais 454,10 

 Gasto com copos 
descartáveis total 

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

Reais 3614,10 

3. ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA 

 Consumo de embalagens 
descartáveis para água 
mineral 

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

Unidades Não se aplica 

 Consumo de embalagens 
retornáveis para água 
mineral 

Quantidade consumida de embalagens 
plásticas retornáveis para água 
mineral envasada 

Unidades 5.876 

 Gasto com água mineral 
em embalagens 
descartáveis 

Despesa com aquisição de água 
mineral envasada em embalagens 
plásticas descartáveis 

Reais Não se aplica 

 Gasto com água mineral 
em embalagens 
retornáveis 

Despesa com aquisição de água 
mineral envasada em embalagens 
plásticas retornáveis 

Reais 24.706,12 

4. IMPRESSÃO 

 Quantidade de impressões Quantidade total de impressões 
realizadas Impressões 1.270.500 

 Quantidade de 
equipamentos de 
impressão 

Quantidade de equipamentos de 
impressão instalados, próprios ou 
alocados 

Equipamentos 265 

 Performance dos 
equipamentos instalados 

Quantidade de impressões em relação 
ao total de equipamentos instalados 

Impressões / 
Equipamento 4.794 



 Gasto com aquisições de 
suprimentos 

Despesa com aquisição de 
suprimentos de impressão Reais 80.320,84 

 Gasto com aquisição de 
impressoras 

Despesa com aquisição de 
equipamentos de impressão Reais 12.960,00 

 Gasto com contratos de 
terceirização de impressão 

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

Reais 35.000,00 

6. ENERGIA ELÉTRICA 

 Consumo de energia 
elétrica 

Consumo total de energia elétrica 
fornecida pela concessionária kWh 2.047.307 

 Consumo relativo de 
energia elétrica 

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

kWh / m² 83,82 

 Gasto com energia elétrica Valor da fatura de energia elétrica, em 
valores brutos Reais 1.253.650,96 

 Gasto relativo com energia 
elétrica 

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

Reais / m² 51,33 

7. ÁGUA E ESGOTO 

 Consumo de água Consumo total de água fornecida pela 
concessionária m³ 8.736 

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

m³ de água / 
m² de área 0,35 

 Gasto com água Valor da fatura de água e esgoto, em 
valores brutos Reais 178.908,45 

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

Reais / m² 7,32 

8. GESTÃO DE RESÍDUOS 

 Destinação de resíduos de 
informática 

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

kg 0 

 Destinação de 
suprimentos de impressão 

Quantidade de suprimentos de 
impressão destinados a empresas de 
logística reversa 

Unidades 202 

 Destinação de pilhas e 
baterias 

Quantidade de pilhas e baterias 
enviadas para descontaminação e 
destinação correta 

kg 0 

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

Unidades 677 

 Destinação de resíduos de 
obras e reformas 

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

m³ 120 

9. REFORMAS 

Gastos com Reforma no 
Período Base 

Despesas realizadas com reformas e 
mudanças de layout durante o 
período-base. 

Reais  16.781,72 



Gastos com Reforma no 
Período de Referência 

Despesas realizadas com reformas e 
mudanças de layout durante o período 
de referência. 

Reais  1.914.871,03 

Variação dos gastos com 
reformas 

Variação dos gastos com reformas e 
mudanças de layout em relação ao 
ano anterior 

%  Redução de 
87% 

10. LIMPEZA 

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 1.314.024,20 

Área Contratada Área especificada nos instrumentos de 
contrato de manutenção e limpeza. m2 27.893,91 

 Gasto relativo com 
Contratos de limpeza 

Despesa total com o contrato de 
limpeza em relação à área contratada Reais / m² 47,10 

Gastos com Contratos de 
Limpeza no Período de 
Referência 

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

Reais 1.330.968,38 

 Variação dos gastos com 
contratos de limpeza 

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

1,29% 

 Gasto com material de 
limpeza 

Despesa total com a aquisição de 
materiais de limpeza Reais Não se aplica 

11. VIGILÂNCIA 

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 3.899.226,04 
 

Quantidade de Postos de 
Vigilância Armada no 
Período-Base 

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

Postos 
Armados 42 

 Gasto relativo com 
Contratos de Vigilância 
armada 

Despesa total com o contrato de 
vigilância em relação a cada posto de 
vigilância armada 

Reais /  
92.838,71 

posto armado 

Gastos com Contratos de 
Vigilância Desarmada no 
Período-Base 

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

Reais Não se aplica 

Quantidade de Postos de 
Vigilância Desarmada no 
Período-Base 

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

Postos 
Desarmados Não se aplica 

 Gasto relativo com 
vigilância desarmada 

Despesa total com o contrato de 
vigilância em relação a cada posto de 
vigilância desarmada 

Reais /  
Não se aplica posto 

desarmado 

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 3.620.285,31 

 Variação dos gastos com 
contratos de vigilância 

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

7,7% 

12. VEÍCULOS 

 Quilometragem Quilometragem percorrida pelos 
veículos km 111.193 



Quantidade de Veículos a 
Gasolina 

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

Veículos 4 

Quantidade de Veículos a 
Etanol 

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

Veículos 0 

Quantidade de Veículos 
Flex 

Total de veículos Flex, movidos a 
gasolina ou etanol, ao final do ano. Veículos 14 

Quantidade de Veículos a 
Diesel 

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

Veículos 4 

Quantidade de Veículos a 
Gás Natural 

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

Veículos 0 

Quantidade de Veículos 
Híbridos 

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

Veículos 0 

Quantidade de Veículos 
Elétricos 

Total de veículos elétricos ao final do 
ano. Veículos 0 

 Quantidade de Veículos Quantidade de veículos ao final do ano Veículos 22 

 Usuários por veículo de 
serviço 

Quantidade de usuários por veículos 
de serviço 

Usuários /  
 60,10 

Veículo 

 Usuários por veículo de 
magistrado 

Quantidade de usuários por veículos 
de magistrado 

Usuários /  
 4,17 

Veículo 

Gastos com Manutenção 
de Veículos 

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

Reais                                                                
18.449,86  

 Gasto relativo com 
manutenção dos veículos 

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

Reais /  
1.467,29 

Veículo 

Gastos com Contratos de 
Motoristas 

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

Reais Não se aplica 

 Gasto relativo com 
contrato de motoristas 

Despesa total com contratos de 
motoristas em relação à quantidade 
total de veículos 

Reais /  
Não se aplica 

Veículo 

13. COMBUSTÍVEL 

 Consumo de gasolina Quantidade consumida de litros de 
gasolina litros 10.470,81 

 Consumo de etanol Quantidade consumida de litros de 
etanol litros 0 

 Consumo de diesel Quantidade consumida de litros de 
diesel litros 5.258,14 

 Consumo de gás natural Quantidade consumida de metros 
cúbicos de GNV m³ 0 

 Consumo relativo de 
álcool e gasolina 

Quantidade de litros de álcool e 
gasolina consumidos por cada veículo 

litros /  
581,71 

veículo 

 Consumo relativo de 
diesel 

Quantidade de litros de diesel 
consumidos por cada veículo 

litros /  
1.314,53 

veículo 

 Consumo relativo de gás 
natural 

Quantidade de metros cúbicos de GNV 
consumidos por cada veículo 

litros /  
0 

veículo 

14. QUALIDADE DE VIDA 



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 2773 

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 17 

 Participação relativa em 
ações de qualidade de vida 

Percentual de participações em ações 
de qualidade de vida no trabalho. % por ação 25 

Participações em Ações 
Solidárias 

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

Participantes 24 

Quantidade de Ações 
Solidárias 

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

Ações 15 

 Participação relativa em 
ações solidárias 

Percentual de participações em ações 
solidárias. % por ação 0,24 

 Ações de inclusão Quantidade de ações de inclusão 
realizadas. Ações 1 

15. CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

 Ações de capacitação e 
sensibilização 

Quantidade de ações de capacitação e 
sensibilização realizadas Ações 3 

Participação em Ações de 
sensibilização e 
capacitação 

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

Participantes 92 

 Participação relativa em 
capacitação e 
sensibilização 
socioambiental 

Percentual de participações em ações 
de capacitação e sensibilização % por ação 4,70 

 
 
Evolução do desempenho dos indicadores estratégicos do Poder Judiciário com foco 
socioambiental e econômico, de acordo com o previsto no Anexo I; 
  
O Plano Estratégico Institucional 2015-2020 do TRT/AL estabeleceu 6 indicadores 
estratégicos no intuito de atender aos macrodesafios do Poder Judiciário com foco 
socioambiental e econômico. 
 
Nesse contexto, este Regional Trabalhista conseguiu resultados bastante significativos nos 
resultados das metas de consumo de energia elétrica, dos serviços públicos de água e 
esgoto, de material de consumo e do custo da frota por quilômetro rodado: 
 
NÚMERO DA 

META DO 
TRT19 

INDICADOR META EM 
31/12/2019 

RESULTADO EM 
31/12/2019 

SITUAÇÃO 
DA META 

17 Consumo de energia elétrica 
(em Kw/h) por mês 182.247 Kw/h 170.609 Kw/h Cumprida 

18 Consumo de água (em m3) 
por mês 883 m3 728 m3 Cumprida 

19 Consumo de material de 
expediente por mês R$ 37.410,25 R$ 22.395,67 Cumprida 



20 Custo por Km rodado (em 
reais) R$ 1,51 R$ 2,03 Não Cumprida  

21 

Quantidade de eventos 
dedicados ao Direito, à 
Justiça do Trabalho e à 
memória institucional 

6 eventos 16 eventos Cumprida 

22 
Quantidade de eventos 
dedicados a promover ações 
socioambientais 

5 eventos 10 eventos Cumprida 

 
 
No intuito de despertar a responsabilidade social na comunidade do TRT/AL, foram 
desenvolvidas e aprimoradas 3 ações socioambientais dedicadas a essa finalidade: 
 
1 - Feiras Agroecológicas: 
     Em 5 edições no ano de 2019, foram registradas a presença de 537 participantes. Essa 
ação visa a promoção social dos produtores da agricultura familiar da região, incentivando o 
consumo de produtos saudáveis, livres de agrotóxicos pelos colaboradores do Regional. 
 
 
2 - Coleta Seletiva: 
     Os resíduos sólidos decorrentes das atividades do Regional, somados aos que os 
servidores trazem das suas residências, são separados para que possam ser 
reaproveitados e gerar renda para os catadores de material reciclado de Maceió. No ano de 
2019 foram destinados 11.047 kg (11,05 toneladas) de material reaproveitável (papel, 
plástico, Metal, Vidro) às cooperativas credenciadas pelo Regional. 
 
 
3 - TRT Solidário: 
     Programa de arrecadação de doações financeiras entre servidores e magistrados para 
compra de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e outros, com respectiva distribuição 
entre instituições de assistência social do Estado. No ano de 2019 foram arrecadados R$ 
9.097,76, sendo esse valor totalmente convertido em doações.  
 
Passando para a análise dos indicadores do PLS desta Corte, Resolução Administrativa nº 
105/2016, observa-se os seguintes dados: 
 
I - Material de Consumo 
 
a) Desafio nº 01 - Reduzir em, pelo menos, 10% o valor total do acervo: 
 
Valor de Referência: R$ 1.129.618,77 
Valor em Dezembro de 2019: R$ 576.745,00 
 
b) Desafio nº 02 - Reduzir em 5% a diversidade de itens (classe) em estoque: 
 
Valor de Referência: 921 itens 
Valor em Dezembro de 2019: 645 itens 
 
c) Desafio nº 03 - Reduzir em 70% o percentual de materiais inservíveis no estoque: 
 
Valor de Referência: 93 itens 
Valor em Dezembro de 2019: 11 itens 
 
d) Desafio nº 04 - Reduzir o consumo médio por unidade: 
 
Valor de Referência: R$ 6.988,23  
Valor em Dezembro de 2019: R$ 2.687,48 



 
 
II - Energia Elétrica 
 
a) Desafio nº 01 - Reduzir o consumo de energia elétrica em horário de ponta e fora de 
ponta: 
 
Valor de Referência - 2018: - Ponta: 87.262 kWh 
                                             - Fora de Ponta: 1.708.564 kWh 
 
Valor acumulado até Dezembro de 2019: - Ponta: 83.280 
                                                                   - Fora de Ponta: 1.698.099 
 
III - Água e Esgoto 
 
a) Desafio nº 01 - Conscientização para o consumo responsável de água: 
 
Foi realizada pela Coordenadoria de Comunicação Social deste Tribunal campanha no 
sentido de promover o uso consciente e o consumo responsável de água, tendo como 
resultado a redução do consumo de água comparando com o ano de 2015, como se 
observa na tabela abaixo: 
 

ANO META (m3) RESULTADO (m3) 
2015 11.157 11.397 
2016 10.257 10.747 
2017 10.713 7.960 
2018 10.656 8.324 
2019 10.596 8.736 

 
 
b) Desafio nº 02 - Reduzir ou eliminar vazamentos nas edificações: 
 
No ano de 2019 foram realizados serviços preventivos e corretivos para eliminar os 
vazamentos nas tubulações de todas as unidades deste Regional, contribuindo 
substancialmente para o resultado obtido na redução do consumo de água em comparação 
aos anos anteriores. 
 
IV - Coleta Seletiva e Ações Socioambientais 
 
a) Desafio nº 01 - Aumentar a quantidade de materiais secos recolhidos junto aos 
magistrados e servidores: 
 
Valor de Referência: 9.179 Kg 
Valor em Dezembro de 2019: 11.047 Kg 
 
b) Desafio nº 02 - Aumentar a quantidade de materiais especiais recolhidos junto aos 
magistrados e servidores: 
 
Valor de Referência: 70 kg 
Valor em Dezembro de 2019: 18 kg 
 
c) Desafio nº 03 - Aumentar a participação de membros da Comunidade-19 em projetos 
sociais, bem como a quantidade destes: 
 
O desafio foi atendido conforme as ações supramencionadas nos itens 1 a 3 deste tópico. 
 
V - Qualidade de Vida 



 
O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região promoveu no ano de 2018 ações/atividades 
relacionadas à Qualidade de Vida dos seus servidores, magistrados e colaboradores. 
Segue abaixo a relação: 
 
a) Corrida de Rua - Trabalho Seguro (131 participantes entre servidores e magistrados); 
b) Campanha de Vacinação contra a Gripe (400 participantes); 
c) Campanha Janeiro Branco (430 participantes); 
d) "Educação Financeira: Os primeiros passos para vencer o endividamento" (distribuição 
de 38 folders); 
e) Comemoração do dia do Trabalho (50 participantes); 
f) Cuidado com os olhos (38 participantes); 
g) Momento relaxante (37 participantes); 
h) I Seminário de Saúde Mental (63 participantes); 
i) Oficina de Culinária Saudável (29 participantes); 
j) Campanha Setembro Amarelo (650 participantes entre magistrados e servidores); 
k) Campanha Outubro Rosa (35 participantes); 
l) Semana do Servidor (55 participantes); 
m) Campanha Novembro Azul (18 participantes); 
n) Campanha de enfrentamento ao Aedes aegypti (38 participantes) 
o) Feira Agroecológica - 5 realizações (537 participantes); 
p) Oficina faça sua horta (48 participantes); 
q) Passeio Ecológico (176 participantes); 
r) Capacitação anual do PLS (44 participantes). 
 
VI - Deslocamentos da frota 
 
a) Desafio nº 01 - Reduzir em 30% a quantidade de quilômetros rodados por mês, não 
devendo ultrapassar 7.899,94 KM/mês: 
 
Valor de Referência: 10.979 KM/mês   
Valor em dezembro de 2019: 9.315 KM/mês 
 
b) Desafio nº 02 - Reduzir o custo do KM rodado:  
 
Custo total (variáveis e fixos) -R$ 225.605,09;  
km rodado total (todos os veículos) -111.193 KM;  
Custo do km rodado por carro: R$ 2,03. 
 
VII - Sensibilização, Capacitação e Divulgação 
 
a) Desafio nº 01 - Oferecer treinamentos e/ou cursos acerca do tema sustentabilidade e 
consumo responsável, abrangendo, no mínimo 20% da comunidade do Tribunal: 
 
Foram realizadas duas oficinas sustentáveis com o tema “Faça sua horta”, nos dias 18/03 e 
25/07, com o total de 48 participantes. No dia 24/10/2019 aconteceu a Capacitação anual 
do Plano de logística Sustentável, abordando os impactos das atividades do Tribunal no 
meio ambiente e como o comportamento de magistrados e servidores pode colaborar para 
o alcance dos resultados institucionais. Participaram 47 pessoas, sendo 44 servidores 
capacitados e 3 servidores palestrantes. 
 
b) Desafio nº 02 - Veicular pelo menos 12 matérias acerca do tema sustentabilidade e 
consumo responsável: 
 
Foram veiculadas 52 matérias na Intranet relacionadas aos ramos previstos no PLS do 
TRT/19: feiras agroecológicas, descarte correto de medicamentos vencidos, eventos do 
TRT Solidário, capacitação do PLS, uso correto dos bens e recursos do Tribunal. 



  
   
Identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano 
subsequente. 
  
Para o ano de 2020 foram planejadas algumas novas ações e atividades de aprimoramento 
às iniciativas já desenvolvidas. Outrossim, o TRT19 pretende melhorar os bons resultados 
alcançados nas metas estratégicas ambientais e revisar os ramos e as metas do Plano de 
Logística Sustentável para adequação à nova realidade orçamentária da Justiça do 
Trabalho.   

 
 

Maceió, 28 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

COMISSÃO GESTORA DO PLS 
Tribunal Regional do Trabalho 19ª Região 


