RELATÓRIO DE GESTÃO DO PLS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
MARANHÃO
2016

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Com a publicação em 3 de março de 2015, da Resolução CNJ n° 201,
que determinou a criação de unidades ou núcleos socioambientais, o
estabelecimento de suas competências e a implantação do respectivo Plano
de Logística Sustentável (PLS), e em atendimento também a Resolução TSE
n° 23.474 de 2016, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, instituiu a
Comissão Gestora do PLS em maio de 2016 via Resolução n° 8.917, bem
como criou o Núcleo Socioambiental pela Resolução n° 8.925 de junho de
2016. O Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão já havia sido aprovado pelo pleno em 07 de dezembro de 2015.
O artigo n° 23 da Resolução n° 23.474 do TSE, bem como do CNJ
estabelece que ao final de cada ano, seja elaborado um relatório de
desempenho com a consolidação dos resultados obtidos a partir da
implantação das ações definidas no PLS, com a evolução do desempenho
dos indicadores estratégicos com foco socioambiental e económico e com as
ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente. Esse
documento deve ser publicado no sitio eletrônico do Tribunal e encaminhado
ao CNJ.

OBJETIVO

Este relatório não compara os dados levantados em 2015 com os
estabelecidos em 2016, devido a determinação levantada pela Resolução do
TSE que orienta não contemplar ano eleitoral e ano não eleitoral para efeitos
de comparação, criando assim duas series históricas, eleitoral e não eleitoral.
Devido a determinação destas series históricas, e os dados que
contemplamos no PLS vem desde 2015, este relatório trará as ações e
projetos socioambientais que trouxeram ganhos sustentáveis ao Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão.
Importante destacar que o ano de 2016 foi ano eleitoral, nosso Tribunal
é de pequeno porte e os recursos neste período são direcionados às eleições,
o que impediu a implementação de vários projetos já programados.

PROJETOS IMPLEMENTADOS
 ECOLIGA - REDE DE SUSTENTABILIDADE

Em junho de 2016 o Tribunal Regional do Maranhão tomou a iniciativa junto ao
Tribunal de Justiça do Maranhão e criou um Termo de Cooperação Técnica denominado
ECOLIGA. Foi assinado num Seminário de Sustentabilidade que contou com a presença
do Conselheiro Norberto Campelo do CNJ e os Assessores Chefes de Gestão
Socioambiental do TSE e STJ. O Evento formalizou a adesão ao termo da Secção
Judiciaria Federal do Maranhão, Tribunal Regional do Trabalho da 16° Região e
Universidade Federal do Maranhão.
Atualmente o Ministério Público do Estado do Maranhão está em processo de
adesão, a Prefeitura de São Luís e o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão já
solicitaram adesão ao termo de cooperação Técnica, que trata de cinco eixos principais.
o
o
o
o
o

Racionalização e redução e custos;
Logística integrada de veículos;
Capacitação e produção cientifica;
Destinação adequada de resíduos;
Compras sustentáveis e compartilhadas.

Com a futura adesão da Prefeitura de São Luís e do Tribunal de Contas do Estado,
a ECOLIGA se torna uma das maiores redes de sustentabilidade de órgão públicos do
pais.

 NETMONITOR

Após um relatório solicitado pelo Núcleo Socioambiental, percebeu-se que
centenas de computadores permaneciam ligados fora do horário de expediente, incluindo
finais de semana, o que diminui a vida útil do equipamento e onera a conta de energia.
Nas 111 zonas eleitorais do Estado do Maranhão, cerca de 170 equipamentos
permaneciam ligados durante o final e semana, e durante a semana à noite cerca de 300
maquinas eram deixadas ligadas pelos servidores por descuido ou desleixo.
Com base nessa informação, foi instituída uma Instrução Normativa da Direção
Geral, que cria regras para o monitoramento e permite punições em caso de reincidências.
Como cada computador possui um n IP e este via número de patrimônio a um servidor
especifico, o sistema NETMONITOR envia automaticamente um e-mail ao servidor que
deixou sua máquina ligada com uma mensagem e aviso. Esses registros são analisados
mensalmente para ações cabíveis.

 PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Por meio do Edital de Chamada Pública da Companhia Energética do Maranhão
– CEMAR, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão teve seu projeto aprovado e
obteve recursos da ordem de R$ 300 mil reais para troca de 2990 lâmpadas fluorescentes,
por lâmpadas de led, sem nenhum custo ao Tribunal. A Economia anual gerada pela troca
das lampadas é de cerca de R$ 80 mil por ano.
O Programa de Eficiência energética é uma determinação normatizada pela
ANEEL e o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão foi o único órgão público
contemplado em 2016.
Dentro deste programa também foi ministrado um curso para os servidores sobre
o uso racional e seguro da energia elétrica.

 QUALIDADE DE VIDA

Foi realizada palestra com o Coach Cidinho Marques sobre qualidade de vida no
trabalho, enfatizando a responsabilidade social

DADOS DO PLS 2016 (CONSOLIDAÇÃO ANUAL)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que a peculiaridade da Justiça Eleitoral, principalmente nos
Tribunais de pequeno porte impede que o PLS seja tradado como ferramenta
de gestão interna importante. A impossibilidade de muitos em crias suas
unidades com servidores exclusivos para tratar do tema é o principal
problema, e aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão em 2015
e 2016.
Porém não impediu que ações, principalmente ligadas a economicidade
de energia elétrica fossem implementadas gerando considerável redução de
custos, e que parcerias e capacitações fossem realizadas.
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