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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 NURSA/TJGO

NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL (NURSA)
COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE NO
PODER JUDICIÁRIO GOIANO

A  COMISSÃO  GESTORA  DO  PLANO  DE  LOGÍSTICA  SUSTENTÁVEL,  por
intermédio do Núcleo de  Responsabilidade Social e Ambiental, com esteio no Plano de
Logística Sustentável, biênio 2021/2023, torna público o presente edital de chamamento
público visando à seleção de projetos de sustentabilidade no Poder Judiciário  goiano, a
serem  apresentados  por  magistrados(as),  servidores(as)  e  demais  colaboradores(as),
mediante as condições a seguir estabelecidas.

1. APRESENTAÇÃO

1.1. Diante do desafio de promover as ações de sensibilização do corpo funcional, força
de trabalho auxiliar e de outras partes interessadas, nas práticas de sustentabilidade,
racionalização  e  consumo  consciente  visando  o  estímulo  e  apoio  à  manutenção  e
promoções de padrões sustentáveis que propiciem maior economia de papel,  copos
descartáveis,  água  envasada  em  embalagem plástica,  impressão,  telefonia,  energia
elétrica,  água  e  esgoto,  gestão  de  resíduos,  reformas,  limpeza,  vigilância,  veículos,
combustível, qualidade de vida e capacitação socioambiental, o NURSA/TJGO propõe
um novo modelo para implementação das políticas sustentáveis no âmbito do Poder
Judiciário goiano que passa a ser o mediador e facilitador de propostas que solucionem
ou minimizem problemas socioambientais.

1.2.  É  com  este  intuito  que  o  NURSA/TJGO  lança  esta  seleção  de  projetos  de
sustentabilidade no Poder Judiciário goiano que poderão ser selecionados e avaliados
pela Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável, no qual os 3 (três) melhores
projetos serão premiados.

1.3.  Este  edital  visa  apoiar  projetos  que  sejam  factíveis  de  execução  no  biênio
2021/2023,  conforme  disposto  no  Item  3.1.  A  proposta  é  mobilizar  os(as)
magistrados(as), servidores(as) e demais colaboradores(as) a serem protagonistas do
desenvolvimento sustentável no âmbito do Poder Judiciário goiano.

1.4. Os projetos de sustentabilidade no Poder Judiciário goiano consistem em propostas
que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e a redução
da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos para a conservação e preservação
ambiental por meio de ações práticas, integradas e sustentáveis para a melhoria das
condições socioambientais nas comarcas.



1.5. Os projetos devem contemplar o uso dos recursos naturais, visando o consumo
consciente, tanto em termos de racionalidade dos recursos orçamentários, quanto de
eficiência  no  gasto  público.  Visando  à  melhoria  contínua  do  Plano  de  Logística
Sustentável, biênio 2021/2023, que propõe metas prioritárias, com enfoque nos eixos
temáticos.

1.6. Os projetos aprovados pela Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável,
conforme descrito no Item 6.1, serão selecionados e divulgados pelo NURSA/TJGO com
objetivo  de  reunir  uma  coletânea  de  propostas  aderentes  ao  Plano  de  Logística
Sustentável, biênio 2021/2023.

1.7.  Estes  projetos  serão  incorporados  ao  Plano  de  Logística  Sustentável,  biênio
2021/2023, disponibilizado no sítio eletrônico http://www.tjgo.jus.br.

2. DO OBJETIVO DO EDITAL

2.1. A finalidade do presente edital é a seleção de projetos para composição de portfólio
de projetos do Plano de Logística Sustentável, biênio 2021/2023, tendo como motivação
ações planejadas e continuadas vinculadas à mobilização e sensibilização de todo o
corpo funcional para questões socioambientais no âmbito do Poder Judiciário goiano.

2.2. Ao final da seleção, serão apoiados 3 (três) projetos, com foco nas práticas de
sustentabilidade e racionalização das atividades do Poder Judiciário goiano.

3. DO ESCOPO DOS PROJETOS

3.1.  Ações  que  impactam  nas  perspectivas  economicidade,  técnica  e  ético-social,
dispostas no Plano de Logística Sustentável, biênio 2021/2023.

3.2. São passíveis de serem propostos projetos com foco nas práticas de sustentabilidade,
contemplando pelo menos 1 dos seguintes eixos temáticos:

I - Racionalização dos recursos orçamentários: instituir novas práticas de
sustentabilidade e racionalização dos recursos orçamentários, pautados
na  eficiência  do  gasto  público  e  na  melhoria  contínua  da  gestão  dos
serviços prestados do Poder Judiciário do Estado de Goiás;

II - Sensibilização  e  capacitação:  capacitar  a  força  de  trabalho,
objetivando sensibilizar  acerca  da  importância  do  consumo consciente,
combate  ao  desperdício,  redução  de  custos,  economia  e  eficiência  na
aplicação dos recursos;

III - Obras e serviços de engenharia: adotar permanentemente tecnologias
e processos de trabalho sustentáveis nas obras e serviços de engenharia
para  à  manutenção  das  instalações  existentes  e  construção  de  novas
edificações do Poder Judiciário goiano;

IV -  Gestão dos resíduos gerados:   adequar  à  gestão do descarte  de
resíduos, promovendo a coleta seletiva, com estímulo a sua redução, ao
reuso e à reciclagem de materiais decorrentes das atividades do Poder
Judiciário  Goiano,  e  à  inclusão  socioeconômica  dos  catadores  de
resíduos;

V - Qualidade de vida no ambiente de trabalho e solidariedade: promover
participações da força de trabalho dos(as) magistrados(as), servidores(as)



e demais colaboradores(as) em ações de qualidade de vida e em ações
solidárias, mantendo o equilíbrio entre o trabalho, saúde e a vida pessoal;

VI -  Licitações e contratos  da Administração:  revisar  continuamente  os
contratos  de  compra  ou  aquisições  de  serviços  para  manutenção  dos
critérios, práticas e diretrizes de sustentabilidade e de responsabilidade
socioambiental nas contratações realizadas pelo Poder Judiciário goiano;

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.  Poderão  participar  da  seleção  magistrados(as),  servidores(as)  e  demais
colaboradores(as), devidamente inscritos:

I - Formulário de participação (Anexo I);

II - Projeto de sustentabilidade no Poder Judiciário goiano (Anexo II);

III - Termo de Ciência, Responsabilidade e Autenticidade do Projeto (Anexo
III).

4.2. O(s) participante(s) proponente(s) deverá(ão) preencher(rem) os Anexos I, II e III.

4.3. O participante proponente poderá apresentar mais de um projeto. É desejável que o
projeto esteja inserido em outros eixos temáticos (ver item 3.1). 

4.4.  A(s)  proposta(s)  de projeto(s)  deverá(ão)  ser(rem) registrada(as)  no  formulário  de
participação,  conforme modelo de Proposta (Anexo I).

4.5. Os projetos deverão ter um detalhamento expresso de todos os itens listados abaixo:

I  -  Descrição  da  realidade  que  será  objeto  do  projeto,  devendo  ser
demonstrado o  nexo entre  essa realidade e   as  atividades e metas  a
serem atingidas;

II -  Descrição  de  metas a  serem  atingidas e  de  atividades a serem
executadas;

III - Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução
dos projetos;

IV - Forma de execução  dos  projetos  e  de  cumprimento  das metas a
eles atreladas;

V  -  Definição  dos  parâmetros  a  serem  utilizados  para  a  aferição  do
cumprimento das meta;

VI  -  Definição  do  cronograma  compatível  com  as metas  a   serem
atingidas e  de  atividades a serem executadas;

VII -  A unidade de medida para monitoramento deverá ser indicada pelo
proponente.

4.6. As ações de racionalização dos recursos orçamentários, sensibilização e capacitação,
obras  e  serviços  de  engenharia,  gestão  dos  resíduos  gerados,  qualidade  de  vida  no
ambiente  de  trabalho  e  solidariedade  e  de  licitações  e  contratos  da  Administração,
propostas nos projetos  de sustentabilidade, serão incluídas no portfólio de projetos do
Plano de Logística  Sustentável,  biênio  2021/2023,  executados,  discricionariamente,  no
âmbito do Poder Judiciário goiano.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO



 

5.1. O NURSA/TJGO, visando garantir lisura e transparência ao processo, encaminhará as
propostas de Projeto  de sustentabilidade no Poder Judiciário  goiano para a Comissão
Gestora do Plano de Logística Sustentável, que será responsável pela avaliação.

5.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável
poderá  solicitar  assessoramento  técnico  de  especialista  que  não  seja  membro  da
Comissão.

5.3.  A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável poderá realizar, a qualquer
tempo,  diligências para verificar  a  autenticidade das informações apresentadas pelo(s)
proponente(s)  para  esclarecer  dúvidas  e  omissões.  Em qualquer situação,  devem ser
observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.

5.4.  A  Comissão  Gestora  do  Plano  de  Logística  Sustentável terá  como incumbência,
homologar  as  inscrições  dos(as)  magistrados(as),  servidores(as)  e  demais
colaboradores(as),  obedecendo parâmetros  previstos  nos Anexos I,  II  e  III,  outrossim,
pontuar os projetos seguindo os seguintes parâmetros:

Nº Critérios de Julgamento
Pontuação

Máxima

1.
O(s)  proponente(s)  apresentaram condições  materiais  e
capacidade  técnica  e  operacional  para  o  desenvolvimento  das
atividades do projetos (anexo II)

10.

2.

Todas as metodologias estão suficientemente detalhadas para o
entendimento da execução de cada etapa; e todos os insumos
(bens e serviços) orçados são compatíveis com as metodologias
propostas, em especificação e quantidade.

10.

3.
As  etapas  consistem de  atividades  que  levam ao  alcance  das
metas do Plano de Logística Sustentável, biênio 2021/2023.

10.

4.
Todos  os  eixos  temáticos  (item  3.2)  e  orientações  do
detalhamento expresso (item 4.5) do Edital estão contempladas
no projeto;

10.

5.
Indicadores  físicos  estão  adequados,  ou  seja,  não  estão
superestimados ou subestimados, sendo possível alcançá-los;

10.

6. O projeto é factível de execução no biênio 2021/2023, conforme
disposto no Item 3.2.

10.

7.

A metodologia de monitoramento dos resultados é factível com a
proposta de mobilizar os magistrados(as), servidores(as) e demais
colaboradores(as)  a  serem  protagonistas  do  desenvolvimento
sustentável no âmbito do Poder Judiciário goiano.

10.



8. As  ações  propostas  impactam  nas  perspectivas  de
sustentabilidade (item 3.1).

10.

5.5.  Os projetos serão recebidos no período estabelecido no item 6.1, e analisados em
fluxo contínuo, posteriormente, os projetos aprovados serão ranqueados e disponibilizados
no sítio do TJGO.

5.6. Os(as) magistrados(as), servidores(as) e demais colaboradores(as) proponentes cujos
projetos forem aprovados por meio deste chamamento público serão incluídas no portfólio
de  projetos  do  Plano  de  Logística  Sustentável,  biênio  2021/2023,  para  execução,
discricionária pela Administração do Poder Judiciário goiano.

5.7. A nota final da proposta será composta pela soma aritmética dos pontos obtidos em
cada parâmetro (considerando uma pontuação mínima de 6). Serão aprovados todos os
projetos que obtiverem pontuação total igual  ou superior à 60.

5.8.  O conjunto de projetos aprovados será classificado a partir da pontuação recebida
(dos mais pontuados para os menos pontuados). Os projetos mais bem pontuados serão
priorizados  para  premiação.  Os  demais projetos  aprovados  pela  Comissão,  quando
ultrapassados  os  três  melhores  pontuados,  serão  incluídos  no  Banco  de  Projetos  do
NURSA/TJGO.

5.9. Recomendamos que durante a elaboração dos projetos de sustentabilidade no Poder
Judiciário goiano, seja ressaltado pelos proponentes o impacto positivo nas perspectivas e
eixos temáticos (item 3.1 e item 3.2).

5.10  A aprovação de projetos submetidos a esse chamamento público não pressupõe
garantia de direito de ser contemplado com os recursos financeiros pelo TJGO para a
execução do projeto, cabendo a  Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável,
proceder à seleção dos projetos,  cujo autor(res)  serão contemplados  com certificado e
anotação no dossiê de magistrados(as), servidores(as) e demais colaboradores(as).

5.11.  Desta  forma  busca-se  fomentar  com  estas  propostas  ações  práticas  de
sustentabilidade,  racionalização  e  consumo  consciente  visando  o  estímulo  e  apoio  à
manutenção e  promoções de padrões sustentáveis  que propiciem maior  economia  de
papel, copos descartáveis, água envasada em embalagem plástica, impressão, telefonia,
energia  elétrica,  água  e  esgoto,  gestão  de  resíduos,  reformas,  limpeza,  vigilância,
veículos, combustível, qualidade de vida e capacitação socioambiental no âmbito do Poder
Judiciário goiano.

6. DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

6.1.  Os interessados em participar desta convocação deverão efetivar sua inscrição por
meio  do  preenchimento  dos  Anexos  I,  II  e  III  e,  envio  para  o  e-mail
resp.socioambiental@tjgo.jus.br, no período de 09 de agosto de 2021 até às 23h59min,
horário de Brasília, do dia 30 de agosto de 2021.

6.2.  As  inscrições  recebidas  após  o  horário  e  as  datas  elencadas  no  item  6.1 serão
automaticamente invalidadas.

6.3. Os Anexos I, II e III para realização da inscrição referida serão disponibilizados no sítio
eletrônico http://www.tjgo.jus.br, na data de publicação do edital.

6.4. Somente será considerada válida para a fase de habilitação, a inscrição formalizada no
prazo e com os requisitos previstos neste Edital.
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7. PRAZOS

7.1 O presente Edital obedecerá ao seguinte cronograma:

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS

1 Inscrições.
09/08/2021 a
30/08/2021

2
Análise dos projetos pela Comissão Gestora do Plano de
Logística Sustentável.

01/09/2021 a
20/09/2021

3 Divulgação do resultado preliminar. 23/09/2021

4 Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
27/09/2021 a
29/09/2021 

5
Análise dos recursos pela  Comissão Gestora do Plano
de Logística Sustentável.

01/10/2021 a
08/10/2021

6
Homologação  e  publicação  do  resultado  definitivo  da
fase de seleção, com divulgação das decisões recursais
proferidas (se houver).

14/10/2021

7.2.  O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás na internet http://www.tjgo.jus.br, com início das inscrições a
partir de 09 de agosto de 2021.

7.3.  Os projetos serão apresentados pelos(as) magistrados(as), servidores(as)  e demais
colaboradores(as), por meio de e-mail, e deverão ser cadastradas e enviadas para análise,
até 23h59min, horário de Brasília, do dia 30 de agosto de 2021.

7.4.  Após o prazo limite para apresentação dos projetos, nenhum  outro será recebido,
assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e
formalmente solicitados pela Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável.

7.5.  A análise e julgamento de cada projeto serão realizados pela  Comissão Gestora do
Plano de Logística Sustentável,  que terá total  independência técnica para exercer seu
julgamento.

7.6. A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável terá o prazo estabelecido no
item 7.1. para conclusão da análise dos projetos e divulgação do resultado preliminar do
processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada,
por até mais 10(dez) dias.

7.7.  Os projetos deverão conter  informações que  atendam aos critérios de julgamento
estabelecidos no item 5.4., observado o contido no Anexo II – Projeto de sustentabilidade
no Poder Judiciário goiano.

7.8.  A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de
julgamento apresentados no item 5.4.

7.9.  O  não  preenchimento  do  Termo  de  Ciência,  Responsabilidade  e  Autenticidade,
constante no Anexo III, acarretará a eliminação da seleção.

7.10. Os projetos não eliminados serão classificados em ordem decrescente, de acordo
com a pontuação total obtida com base no item 5.4., assim considerada a média das notas
lançadas  por  cada  um  dos  membros  da  Comissão  Gestora  do  Plano  de  Logística
Sustentável, em relação a cada um dos critérios de julgamento.

http://www.tjgo.jus.br/


7.11. No caso de empate entre dois ou mais projetos, o desempate  será feito com base na
maior pontuação obtida no critério de julgamento (2). Persistindo a situação de igualdade,
o  desempate  será  feito  com  base  na  maior  pontuação  obtida,  sucessivamente,  nos
critérios de julgamento (3), (4) e (5). Caso essas regras não solucionem o empate, será
considerada vencedora a proposta em consonância ao critério de julgamento (6).

7.12. O NURSA/TJGO divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página
do  sítio  oficial  do  Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO): http://www.tjgo.jus.br,
iniciando-se o prazo para recurso.

7.13.  Haverá  fase recursal  após a divulgação do resultado preliminar  do  processo de
seleção.

7.14.  Os  participantes  que  desejarem  recorrer  contra  o  resultado  preliminar  deverão
apresentar  recurso  administrativo,  no  período  de  27  de  setembro  de  2021  até  às
23h59min, horário de Brasília, do dia 29 de setembro de 2021, à  Comissão Gestora do
Plano de Logística Sustentável, sob pena  de preclusão. Não será  conhecido o recurso
interposto fora do prazo. 

7.15.  Os  recursos  serão  apresentados  à  Comissão  Gestora  do  Plano  de  Logística
Sustentável,  por e-mail  resp.socioambiental@tjgo.jus.br do  Núcleo de Responsabilidade
Social e Ambiental, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

7.16. É assegurado aos magistrados(as), servidores(as) e demais colaboradores(as) obter
cópia  dos  elementos  dos  autos  indispensáveis  à  defesa  de  seus  interesses,
preferencialmente por via eletrônica.

7.17.  Havendo  recursos,  a  Comissão  Gestora  do  Plano  de  Logística  Sustentável os
analisará.

7.18. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no dia 14 de
outubro de 2021. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração  de  concordância  com  fundamentos  de  anteriores  pareceres,  informações,
decisões ou propostas,  que,  neste  caso,  serão parte  integrante  do ato  decisório.  Não
caberá novo recurso contra esta decisão.

7.19.  O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento,  após  o  julgamento  dos  recursos  ou  o  transcurso  do  prazo  sem
interposição de recurso, a  Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável deverá
homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial as decisões recursais proferidas e o
resultado definitivo do processo de seleção.

7.20. A homologação não gera direito para ser contemplado com os recursos mobilizados
pelo NURSA/TJGO.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A inscrição do projeto implica a aceitação do disposto nesta Chamada.

8.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital,  com antecedência mínima de 05
(cinco) dias  da  data-limite  para  envio  dos  projetos,  de  forma  eletrônica,  pelo  e-mail:
resp.socioambiental@tjgo.jus.br. A resposta às impugnações caberá à Comissão Gestora do
Plano de Logística Sustentável por intermédio da Secretária do Núcleo de Responsabilidade
Social e Ambiental (NURSA).

8.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão comunicados à



Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.

8.4.  Eventual  modificação  no  edital,  decorrente  das  impugnações  ou  dos  pedidos  de
esclarecimentos,  ensejará  divulgação  pela  mesma  forma  que  se  deu  o  texto  original,
alterando‐se  o  prazo  inicialmente  estabelecido  somente  quando  a  alteração  afetar  a
formulação das propostas ou o princípio da isonomia.

8.5.  A  qualquer  tempo,  o  presente  Edital  poderá  ser  revogado por  interesse público  ou
anulado,  no  todo  ou  em  parte,  por  vício  insanável,  sem  que  isso  implique  direito  a
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

8.6. O participante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos  documentos  apresentados  em  qualquer  fase  da  seleção.  A  falsidade  de  qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a
eliminação  do  interessado,  a  aplicação  das  sanções  administrativas  cabíveis  e  a
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento
de eventual crime.

8.7. O NURSA/TJGO não cobrará dos participantes taxa para participar desta seleção.

8.8. Todos os custos decorrentes da elaboração dos projetos e quaisquer outras despesas
correlatas à participação na seleção serão de inteira responsabilidade dos participantes, não
cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte do NURSA/TJGO.

8.9. O presente Edital terá vigência de 02 (dois) anos a contar da data da homologação do
resultado definitivo.

8.10. Se, ao final do período de inscrições previsto no item 7.1 deste Edital, a quantidade de
inscritos for inferior ao número de 10 projetos, as inscrições poderão ser prorrogadas.

8.11.  Os  resultados,  avisos  sobre  possíveis  prorrogações  e  demais  notícias sobre  o
processo  de  seleção  de  projetos  de  sustentabilidade  no  Poder  Judiciário  goiano  serão
divulgados no sítio eletrônico do TJGO.

8.12. A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável resolverá  os casos omissos e
as  situações  não  previstas  no  presente  Edital,  observadas  as  disposições  legais  e  os
princípios que regem a administração pública.

8.13. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e
de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da
data-limite para envio do projeto, exclusivamente de forma eletrônica. Os esclarecimentos
serão prestados pela Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável.

_________________________________________________________________
Coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental (NURSA)

_________________________________________________________________
Secretária do Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental (NURSA)
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1.

2.

Propostas de Projeto de
Sustentabilidade no Poder Judiciário
goiano
NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL (NURSA) 
COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

A COMISSÃO GESTORA, por intermédio do Núcleo de Responsabilidade Social e 
Ambiental, com esteio no Plano de Logística Sustentável, biênio 2021/2023, torna público 
o chamamento público visando à seleção de Projetos de sustentabilidade no Poder 
Judiciário goiano, a serem apresentados por magistrados(as), servidores(as) e demais 
colaboradores(as), mediante as condições estabelecidas no Edital de Chamamento 
Público nº 001/2021 NURSA/TJGO. 

Diante do desafio de promover as ações de sensibilização do corpo funcional, força de 
trabalho auxiliar e de outras partes interessadas, nas práticas de sustentabilidade, 
racionalização e consumo consciente visando o estímulo e apoio à manutenção e 
promoções de padrões sustentáveis que propiciem maior economia de papel, copos 
descartáveis, água envasada em embalagem plástica, impressão, telefonia, energia 
elétrica, água e esgoto, gestão de resíduos, reformas, limpeza, vigilância, veículos, 
combustível, qualidade de vida e capacitação socioambiental, o NURSA/TJGO propõe um 
novo modelo para implementação das políticas sustentáveis no âmbito do Poder 
Judiciário goiano que passa a ser o mediador e facilitador de propostas que solucionem 
ou minimizem problemas socioambientais. 

Contato (62) 3216-2509 ou envie um e-mail para resp.socioambiental@tjgo.jus.br
*Obrigatório

Nome *

E-mail *

mailto:resp.socioambiental@tjgo.jus.br
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3.

4.

5.

6.

Marque todas que se aplicam.

Economicidade

Técnica

Ético-social

7.

Marque todas que se aplicam.

Racionalização dos recursos orçamentários

Sensibilização e capacitação

Obras e serviços de engenharia

Gestão dos resíduos gerados

Qualidade de vida no ambiente de trabalho e solidariedade

Licitações e contratos da Administração

Comarca *

Unidade jurisdicional ou administrativa *

Proposta de projeto de sustentabilidade no Poder Judiciário goiano *

Perspectiva *

Eixo Temático *
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8.

Arquivos enviados:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Projetos de sustentabilidade no Poder Judiciário goiano *
Os projetos de sustentabilidade no Poder Judiciário goiano consistem em propostas que propiciem
maior economia de energia, água e outros recursos naturais e a redução da emissão de gases de efeito
estufa e de resíduos para a conservação e preservação ambiental por meio de ações práticas, integradas
e sustentáveis para a melhoria das condições socioambientais nas comarcas. Os projetos devem
contemplar o uso dos recursos naturais, visando o consumo consciente, tanto em termos de
racionalidade dos recursos orçamentários, quanto de eficiência no gasto público. Visando à melhoria
contínua do Plano de Logística Sustentável, biênio 2021/2023, que propõe metas prioritárias, com
enfoque nos eixos temáticos.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL (NURSA)
COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

ANEXO II - Projeto de Sustentabilidade no Poder Judiciário goiano.

CONSIDERAÇÕES GERAIS (máximo 01 folha)

Explicitar, de maneira sucinta, proposta de projetos de sustentabilidade no Poder Judiciário goiano consis-
tem em propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e a redução da
emissão de gases de efeito estufa e de resíduos para a conservação e preservação ambiental por meio de ações
práticas, integradas e sustentáveis para a melhoria das condições socioambientais nas comarcas.

Os projetos devem contemplar o uso dos recursos naturais, visando o consumo consciente, tanto em termos
de racionalidade dos recursos orçamentários, quanto de eficiência no gasto público. Visando à melhoria contínua
do Plano de Logística Sustentável, biênio 2021/2023, que propõe metas prioritárias, com enfoque nos eixos te -
máticos.

1. Identificação

Nome do Projeto

Responsável pelo Projeto:

Nome Ramal E-mail Lotação

Equipe do Projeto

1. Justificativa

Visa apoiar projetos que sejam factíveis de execução no biênio 2021/2023, conforme disposto no Item 3.1 do
edital  de chamamento público nº  001/2021.  A proposta é mobilizar  os(as)  magistrados(as),  servidores(as)  e
demais colaboradores(as) a serem protagonistas do desenvolvimento sustentável no âmbito do Poder Judiciário
goiano.

2. Objetivos

Objetivo Geral

Projetos para composição de portfólio de projetos do Plano de Logística Sustentável, biênio 2021/2023, tendo
como motivação ações planejadas e continuadas vinculadas à mobilização e sensibilização de todo o corpo
funcional para questões socioambientais no âmbito do Poder Judiciário goiano. 

Objetivos Específicos:

Apoiar 3 projetos, que impactam nas perspectivas economicidade, técnica e ético-social, dispostas no Plano de
Logística Sustentável, biênio 2021/2023, com foco nas práticas de sustentabilidade, contemplando pelo menos 1
dos seguintes eixos temáticos:

Anexo  II – Projeto de Sustentabilidade no Poder Judiciário goiano.
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I - Racionalização  dos  recursos  orçamentários:  instituir  novas  práticas  de
sustentabilidade e racionalização dos recursos orçamentários, pautados na eficiência do
gasto  público  e  na  melhoria  contínua  da  gestão  dos  serviços  prestados  do  Poder
Judiciário do Estado de Goiás;

II - Sensibilização e capacitação: capacitar a força de trabalho, objetivando sensibilizar
acerca da importância do consumo consciente,  combate ao desperdício,  redução de
custos, economia e eficiência na aplicação dos recursos;

III - Obras e serviços de engenharia: adotar permanentemente tecnologias e processos
de trabalho sustentáveis nas obras e serviços de engenharia para à manutenção das
instalações existentes e construção de novas edificações do Poder Judiciário goiano;

IV -  Gestão  dos  resíduos  gerados:   adequar  à  gestão  do  descarte  de  resíduos,
promovendo a coleta seletiva, com estímulo a sua redução, ao reuso e à reciclagem de
materiais  decorrentes  das  atividades  do  Poder  Judiciário  Goiano,  e  à  inclusão
socioeconômica dos catadores de resíduos;

V - Qualidade de vida no ambiente de trabalho e solidariedade: promover participações
da força de trabalho dos(as) magistrados(as), servidores(as) e demais colaboradores(as)
em ações de qualidade de vida e em ações solidárias, mantendo o equilíbrio entre o
trabalho, saúde e a vida pessoal;

VI -  Licitações e contratos da Administração:  revisar continuamente os contratos de
compra ou aquisições de serviços para manutenção dos critérios, práticas e diretrizes de
sustentabilidade e de responsabilidade socioambiental nas contratações realizadas pelo
Poder Judiciário goiano.

3. Escopo do Projeto

Como o Projeto será executado:

Explicar de forma detalhada todas as ações a serem desenvolvidas no projeto. Explicar o tipo de trabalho, o
instrumental a ser utilizado (questionário, entrevista etc.), o tempo previsto, a equipe de projetos e a divisão do
trabalho, enfim, tudo aquilo que será utilizado para a execução do projeto.

Resultados esperados: 

Execução  de  ações  de  sensibilização  do  corpo  funcional,  força  de  trabalho  auxiliar  e  de  outras  partes
interessadas, nas práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente visando o estímulo e apoio
à  manutenção  e  promoções  de  padrões  sustentáveis  que  propiciem  maior  economia  de  papel,  copos
descartáveis,  água envasada em embalagem plástica,  impressão,  telefonia,  energia  elétrica,  água e esgoto,
gestão  de  resíduos,  reformas,  limpeza,  vigilância,  veículos,  combustível,  qualidade  de  vida  e  capacitação
socioambiental.

4. Cronograma

Detalhar o resultado, o produto, fixando as datas estimadas para início e término das atividades.
Desdobrar o objeto do projeto em realizações de acordo com os resultados preestabelecidos. 
Deverá ser indicado o conjunto de produtos que compõem o resultado.
Indicar cada uma dos resultados com suas respectivas datas de cumprimento. 

Estrutura Analítica do Projeto
Cronograma

Área responsável
Início Término

Resultado 1

Produto 1.1

Produto 1.2

Resultado 2
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Produto 2.1

Produto 2.2

Resultado 3

Produto 3.1

Produto .3.2

5. Orçamento do Projeto

Item Descrição*
Custo

estimado
1.
2.
3.
4.
5.

Total Geral do Projeto R$ 0,00

* Descrição completa dos itens necessários para execução do projeto;

6. Responsável(eis), autor(res), co autor(res)

Nome

Ramal Correio Eletrônico Lotação
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Anexo III - Termo de Ciência, Responsabilidade e Autenticidade do Projeto.

Por este instrumento, eu (nós), (nome por extenso do autor(res) e coautores seguidos
de CPFs), venho (vimos) me (nos) responsabilizar(mos) perante a legislação do ordenamento
jurídico brasileiro, e nos termos da Lei nº 9.610/1998 c/c Lei nº 12.853/2013 pelos direitos
autorais patrimoniais do projeto indicado abaixo, assumindo toda a responsabilidade de dados
documentais, gráficos, tabelas e outros assemelhados perante a COMISSÃO GESTORA DO
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL, por intermédio do Núcleo de Responsabilidade
Social e Ambiental, com esteio no Plano de Logística Sustentável, biênio 2021/2023.

Declaro(amos),  outrossim, que o conteúdo deste projeto é de minha(nossa) autoria,
inédito  e  em  colaboração  com  o(s)  (co)autor(es)  acima  mencionados,  pela  qual
assumo(mimos)  qualquer  responsabilidade  moral  e/ou  material  em  conformidade  com  a
legislação brasileira em virtude de possível impugnação do projeto por parte de terceiros.

                                                          ,           de                                 de 2021.

Nome(s) por extenso do autor(res)  e coautores

                                                                                                                                         

(assinatura a próprio punho) extenso
CPF

Telefone para contato com DDD

Nome(s) por extenso do autor(res)  e coautores

                                                                                                                                         

(assinatura a próprio punho) extenso
CPF

Telefone para contato com DDD

Nome(s) por extenso do autor(res)  e coautores

                                                                                                                                         

(assinatura a próprio punho) extenso
CPF

Telefone para contato com DDD

*Observação 1: Preenchimento digitalizado, apenas a(s) assinatura(s) é(são) à próprio punho.


