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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS12 - Consumo e 
Produção Responsáveis TRT12  

Estrutura física de incentivo ao 
uso de bicicletas (bicicletário, 
vestiário) 
 

2020 
 

Mobilidade 
urbana 

Estrutura física de incentivo ao uso de bicicletas 
(bicicletário, vestiário), o que repercute em uma melhor 
qualidade de vida do servidor e na melhora da mobilidade 
urbana. 

PROAD 7828/2020 

ODS12 - Consumo e 
Produção Responsáveis 

----------------- 

Doação de materiais/bens 
irreversíveis/irrecuperáveis 
para Autarquia de 
Melhoramentos da Capital 
(COMCAP), Comitê para 
Democratização da Informática 
(CPDI) e demais instituições 
que reaproveitam e reciclam 
materiais/bens 

2020 Sustentabilidade 

Realizar a doação de materiais/bens 
irreversíveis/irrecuperáveis para Autarquia de 
Melhoramentos da Capital (COMCAP), Comitê para 
Democratização da Informática (CPDI) e demais instituições 
que reaproveitam e reciclam materiais/bens, com o objetivo 
de auxiliar no cumprimento dos seguintes objetivos: ODS 
11 para tornar as cidades e os assentamentos. 

PROAD 7833/2020 

ODS12 - Consumo e 
Produção Responsáveis TRT12  Presidente reforça necessidade 

de economizar energia 2020 Economia de 
recursos 

Reforça a necessidade para o consumo consciente e 
sustentável dos recursos do Tribunal. Solicita providências 
de todos no sentido da economia de energia elétrica em 
todos os horários, principalmente a partir das 17h30min, 
desligando-se lâmpadas e equipamentos e dando-se 
especial atenção aos condicionadores de ar. 

-------------------------- 

ODS12 - Consumo e 
Produção Responsáveis 

TRT12  Notícia "O último apaga a luz" 
(15/01/2020) 

2020 Economia de 
recursos 

Reforça a necessidade para o consumo consciente e 
sustentável dos recursos do Tribunal. Solicita que no 
término do expediente, o último servidor a deixar o setor 
seja responsável por vistoriar as instalações e, se for o 
caso, fechar as janelas, desligar computadores, aparelhos 
condicionadores de ar, luzes e demais equipamentos. 
 

-------------------------- 

ODS12 - Consumo e 
Produção Responsáveis TRT12  

Notícia "É hora de economizar!" 
(31/01/2020) 
 

2020 Economia de 
recursos 

Reforça a necessidade para o consumo consciente e 
sustentável dos recursos do Tribunal. Além de banners na 
intranet, na próxima semana as Varas do Trabalho vão 
receber cartazes com dicas de economia de energia 
elétrica. As peças devem ser fixadas em lugares com 
grande visibilidade nas unidades para estimular a adoção 
de hábitos mais conscientes e, como consequência, a 
redução de gastos. 
 

-------------------------- 
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS12 - Consumo e 
Produção Responsáveis SEDE 

Substituição dos vasos 
sanitários acionados por válvula 
hidra por sistema de caixas 
acopladas com válvula de duplo 
acionamento 

2020 
Economia de 
recursos 

A iniciativa foi motivada pela entrega do prédio alugado na 
Avenida Rio Branco e pelo retorno dos Gabinetes dos 
Desembargadores ao prédio-sede do Tribunal, localizado na 
rua Esteves Júnior, 395. Com a mudança foi possível realizar 
a reforma dos banheiros e essa ação, ao longo do tempo, irá 
gerar economia de recursos hídricos e financeiros. 

 
 
10002/2020 

ODS12 - Consumo e 
Produção Responsáveis SAÚDE 

Serviços de coleta, tratamento 
e destinação final de resíduos 
hospitalares. 

2020 Sustentabilidade 

Contratação de empresa responsável pelo serviço de coleta, 
tratamento e correta destinação final dos resíduos 
hospitalares produzidos na Coordenadoria de Saúde deste 
Tribunal, com periodicidade de 01 (uma) vez por semana, na 
forma abaixo prevista: 
I - Coleta semanal e transporte dos resíduos de saúde dos 
Grupos A, B/Classe I e E. 
II - Tratamento e destinação final dos resíduos de saúde dos 
Grupos A e E, acondicionados em saco branco leitoso para 
até 1350 litros/mês (conforme RDC 306/2004-ANVISA). 
III - Tratamento e destinação final dos resíduos 
especiais/RSS, Grupo B/Classe I, (revelador, fixador e 
medicamentos vencidos) acondicionados em saco preto, na 
quantidade de até 1 (um) litro/mês (1 litro equivale 1Kg) 
(conforme ABNT NBR 1004/2004). 
 

-------------------------- 

ODS12 - Consumo e 
Produção Responsáveis TRT12  

Matéria "Tribunal implanta 
tecnologia que usa internet 
como base para ligações 
telefônicas" (07/04/2020) 

2020 Economia de 
recursos 

Adoção de ramais virtuais, facilitando a comunicação entre 
as unidades e o público externo. A tecnologia, que 
redireciona as ligações de ramais físicos para celulares ou 
computadores, uma das vantagens do sistema é permitir 
um número ilimitado de ligações simultaneamente, sem 
ocupar a linha. 

-------------------------- 

ODS12 - Consumo e 
Produção Responsáveis 

TRT12  Matéria "redução do consumo 
de alguns serviços e bens”. 

2020 Economia de 
recursos 

Redução das despesas com telefonia fixa e móvel, da 
quantidade de impressões (toner de tinta e papel), 
consumo de água. 

-------------------------- 

ODS12 - Consumo e 
Produção Responsáveis 

TRT12  

Pesquisas patrimoniais do NPP: 
alteração da forma de 
tramitação do meio físico para 
o eletrônico 

2020 Sustentabilidade Redução do uso de papel, agilidade na tramitação e 
melhoria quanto à segurança da informação 

-------------------------- 

 


