
EIXO 
TEMÁTICO AÇÃO ODS META 

ODS
SETOR 

RESPONSÁVEL ESCOPO INÍCIO FIM INDICADOR META

Acessibilidade Adquirir software com recursos 
de acessibilidade

10 10.2

Comissão de 
Sustentabilida- 

de / GPA / 
SGA

Implementação de 
ferramenta de acessibilidade 
na intranet e internet

JAN/23 DEZ/23

Ferramenta 
disponível no 

site e na 
intranet

100%

Água Reduzir o consumo de água 6 6.4 DGS Consumo eficiente de água JAN/23 DEZ/23
Percentual de 
redução em 

relação a 2022
5%

Atividade-fim

Realizar fiscalização relacionada 
à Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade

1 1.3 1ª IGE
Auditoria operacional 
iniciada em 2022

JAN/23 NOV/23
Auditoria 
realizada

100%

Realizar fiscalização relacionada 
à Violência de Gênero 
OLACEFS

5 5.2 1ª IGE
Auditoria operacional 
iniciado em 2022 
desencadeada pela OLACEFS

JAN/23 JUN/23
Auditoria 
realizada

100%

Plano Anual de Sustentabilidade - 2023

ODS 1 - Erradicação da Pobreza
1.3 - Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos 
pobres e vulneráveis.

ODS 5 - Igualdade de Gênero
5.2 - Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros 
tipos.

ODS 6 - Água Potável e Saneamento
6.4 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce 
para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água.

ODS 10 - Redução das Desigualdades
10.2 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, 
religião, condição econômica ou outra.
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RESPONSÁVEL ESCOPO INÍCIO FIM INDICADOR META

Atividade-fim

Avaliar crítérios de 
sustentabilidade em editais de 
concorrência do Município do 
Rio de Janeiro que envolvam o 
tema água potável e 
saneamento

6

6.1 
6.2
6.3
6.4
6.5 
6.6

7ª IGE

Nos editais de concorrências 
públicas cujos objetos 
envolvam implantação e/ou 
recuperação de redes de 
abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, 
analisar se a solução adotada 
atende adequadamente à 
população local, bem como 
se recai na alternativa mais 
sustentável

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
editais de 

concorrência 
analisados

100%

ODS 6 - Água Potável e Saneamento
6.1 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos.
6.2 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as 
necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade.
6.3 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, 
reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente.
6.4 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para 
enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água.
6.5 - Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado.
6.6 - Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos.

Plano Anual de Sustentabilidade - 2023
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Atividade-fim

Avaliar crítérios de 
sustentabilidade em editais de 
concorrência do Município do 
Rio de Janeiro que envolvam o 
tema obras/serviços de 
infraestrutura

9 
11

9.1 e 
11.3

7ª IGE

Quando o objeto licitado 
envolver obras/serviços de 
infraestrutura analisar se a 
solução adotada pela 
jurisdicionada é a mais 
ecológica/sustentável dentre 
outras opções existentes no 
mercado

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
editais de 

concorrência 
analisados

100%

Analisar a distância média de 
transporte de material ("bota- 
fora")  em editais de
concorrência do Município do 
Rio de Janeiro, de forma a 
otimizar o gasto de combustível 
e reduzir a emissão de 
poluentes

12 - 7ª IGE

Análise da distância média de 
transporte de material 
("bota-fora") adotada para 
fins orçamentários quanto ao 
atendimento da metodologia 
da súmula 09 do TCMRJ

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
editais de 

concorrência 
analisados

100%

Plano Anual de Sustentabilidade - 2023

ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura
9.1 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento 
econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos.

ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis
11.3 - Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, 
integrados e sustentáveis, em todos os países.

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis
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Atividade-fim

Realizar auditorias integradas 
(conformidade e financeira), 
para subsidiar o exame das 
Contas de Governo do Prefeito

16 16.6 CAD

Realização de auditorias a fim 
de verificar a gestão fiscal, a 
situação orçamentária, 
financeira e patrimonial, e o 
cumprimento dos limites 
constitucionais e legais, pela 
Administração Pública 
Municipal

JAN/23 DEZ/23
Auditorias 
realizadas

100%

Capacitação e 
Sensibilização

Capacitar os servidores da 7ª 
IGE em temas relacionados à
sustentabilidade

12 12.8 7ª IGE / DTC

Participação em 1 
treinamento sobre a 
aplicabilidade dos Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
servidores 

capacitados no 
setor

50%

Capacitar/conscientizar os 
servidores do TCMRJ

12 12.8
Comissão de 

Sustentabilida- 
de  / DTC

Promoção de ações para 
capacitação/conscientização 
no tema Sustentabilidade 
para os servidores em geral

JAN/23 DEZ/23

Número de 
cursos e 
eventos 

promovidos

2

Plano Anual de Sustentabilidade - 2023

ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes
16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis
12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
em harmonia com a natureza.
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Capacitação e 
Sensibilização

Capacitar os membros da 
Comissão de Sustentabilidade

12 12.8
Comissão de 

Sustentabilida- 
de  / DTC

Participação dos integrantes 
da Comissão de 
Sustentabilidade em pelo 
menos 2 cursos ou 
treinamentos

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
servidores 

integrantes da 
Comissão que 

participaram de 
cursos ou 
eventos

80%

Capacitar os servidores dos 
serviços de apoio executados 
pelo DGS em temas que 
vinculem sustentabilidade a 
suas atividades

12 12.8 DGS  / DTC

Capacitação dos servidores 
atuantes na linha de frente 
dos serviços de apoio 
executados pelo DGS

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
servidores 

capacitados no 
setor

100%

Capacitar os servidores do 
GCS-7 em temas relacionados à 
sustentabilidade

12 12.8 GCS-7 / DTC
Capacitação sobre o tema 
Sustentabilidade

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
servidores 

capacitados no 
setor

100%

Capacitar servidores da SAJ em 
legislação ambiental e normas 
de sustentabilidade

12 12.8 SAJ / DTC
Capacitação em legislação 
ambiental

JAN/23 DEZ/23
Quantitativo de 
servidores do 

setor
1

Plano Anual de Sustentabilidade - 2023

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis
12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
em harmonia com a natureza.
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Compras 
Públicas 

Sustentáveis

Inserir critérios de 
sustentabilidade nos Termos de 
Referência elaborados pelo 
DGS

12 12.7 DGS

Garantia de parâmetros 
mínimos de sustentabilidade 
nas contratações de serviços 
continuados de 
responsabilidade do DGS

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
Termos de 

Referência com 
atributos 

sutentávies 
elaborados pelo 

DGS

20%

Adquirir material permanente 
solicitado pelo DGS com 
atributos sustentáveis, sempre 
que possível

12 12.7 DGS

Otimização do processo de 
aquisição, disponibilização e 
uso de material permanente, 
incluindo os critérios de 
sustentabilidade

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
material 

permanente 
com atributos 
sustentáveis 

solicitado pelo 
DGS

10%

Adquirir material de consumo 
solicitado pelo DGS com 
atributos sustentáveis, sempre 
que possível

12 12.7 DGS

Otimização do processo de 
aquisição, disponibilização e 
uso de material de consumo, 
incluindo os critérios de 
sustentabilidade

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
material de 

consumo com 
atributos 

sustentáveis 
solicitado pelo 

DGS

5%

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais.

Plano Anual de Sustentabilidade - 2023
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RESPONSÁVEL ESCOPO INÍCIO FIM INDICADOR META

Compras
públicas 

sustentáveis

Elaborar minutas de contratos 
com observância de normas e 
critérios sustentáveis, sempre 
que possível

12 12.7 SAJ

Inserção de parâmetros 
mínimos de sustentabilidade 
nas minutas padrão e demais 
contratações

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
minutas 

sustentáveis / 
termos de 
referência 

sustentaves 
elaborados

20%

Consumo 
consciente e 

gerenciamento 
de resíduos

Confeccionar blocos de 
anotações a partir de papéis 
reutilizados

12 12.5

Comissão de 
Sustentabilida- 

de / DGS / 
ACS

Adaptação de caixas de 
papelão, distribuição de 
caixas nos setores para
depósito do papel a ser 
reutilizado, confecção dos 
blocos

JAN/23 DEZ/23
Percentual de 

implementação
100%

Reduzir o consumo de copos 
plásticos

12 12.5
Comissão de 

Sustentabilida- 
de / DGS

Avaliação do consumo por 
andar, promoção de 
campanha, reuniões com
setores, desenho do fluxo de 
distribuição, redimensiona- 
mento do quantitativo de 
reposição

JAN/23 DEZ/23
Percentual de 
redução em 

relação a 2022
10%

Plano Anual de Sustentabilidade - 2023

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais.
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SETOR 

RESPONSÁVEL ESCOPO INÍCIO FIM INDICADOR META

Energia Modernizar os elevadores 16 16.6
SGA / Coode- 

nadoria de 
Obras

Desenvolvimento e 
implementação do projeto de 
modernização de elevadores 
pela empresa contratada

JAN/23 DEZ/23
Quantitativo de 

elevadores 
trocados

1

Gerenciamento 
de resíduos Aprimorar a coleta seletiva 12 12.5

Comissão de 
Sustentabilida- 
de / DGS

Revisão de processos atuais, 
desenho do fluxo dos 
procedimentos internos, 
pacto de ajustes necessários 
com envolvidos, realização 
de reuniões diretamente com 
os setores e demais atores, e 
conscientização

JAN/23 DEZ/23
Percentual de 
conclusão do 

escopo
100%

Gestão para a 
sustentabilidade

Promover a integração dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável ao Boletim de 
Jurisprudência

16 16.10

COJUS e 
Núcleo de 
Jurisprudência 
(SES)

Transparência e 
categorização de enunciados 
de jurisprudência

JAN/23 DEZ/23

Percentual de 
Boletins 

Jurisprudenciais 
publicados com 
as imagens dos 

ODS 
relacionados

100%

Plano Anual de Sustentabilidade - 2023

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.

ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes
16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
16.10 - Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais.
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RESPONSÁVEL ESCOPO INÍCIO FIM INDICADOR META

Gestão para a 
sustentabilidade

Propor a inclusão do tema 
sustentabilidade no mapa 
estratégico da Corte

16 16.6
Comissão de 

Sustentabilida- 
de e NPG

Realização de pesquisa para 
embasamento técnico e 
proposição de inclusão da 
sustentabilidade no mapa 
estratégico do Tribunal

JAN/23 DEZ/23
Percentual de 
conclusão do 
documento

100%

Realizar pesquisa e proposta 
para elaboração de Painel ODS

16 16.6

Comissão de 
Sustentabilida- 

de / SGCE / 
STI

Comunicação 
insterinstitucional e pesquisa 
para elaboração de Painel 
ODS da atividade-fim

JAN/23 DEZ/23
Percentual de 
conclusão do 
documento

100%

Saúde e bem-
estar

Promover a  "Semana de 
Prevenção da Hipertensão"

3 3.4 CMU
Verificação da pressão 
arterial dos servidores em 
seus setores

JAN/23 DEZ/23
Percentual de 
servidores de 

cada setor
10%

Plano Anual de Sustentabilidade - 2023

ODS 3 - Saúde e Bem-estar
3.4 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem- 
estar.

ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes
16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
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Saúde e bem-
estar

Imunizar os servidores contra 
influenza

3 3.8 CMU

Imunização dos servidores 
contra influenza em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Saúde do RJ

JAN/23 DEZ/23
Percentual de 
servidores do 

Tribunal
10%

Realizar a "Semana da Saúde" 3 3.4 CMU

Convocação dos servidores 
para medições de peso, 
gordura corporal e glicose, 
aferição de pressão arterial e 
revisão bucal com a 
finalidade de rastrear e 
prevenir doenças

JAN/23 DEZ/23
Percentual de 
servidores do 

Tribunal
10%

Oferecer curso de atendimento 
de urgência e emergência

3 - CMU

Oferecimento de curso de 
Suporte Básico de Vida e 
Primeiros Socorros a fim de 
multiplicar conhecimentos 
básicos que salvam vidas

JAN/23 DEZ/23
Quantitativo de 

cursos 
oferecidos

1

Dar publicidade ao programa de 
atendimento psicológico

3 3.4 CMU

Realização de campanha para 
divulgação do atendimento 
psicológico disponibilizado 
aos servidores

JAN/23 DEZ/23
Quantitativo de 

divulgações
2

ODS 3 - Saúde e Bem-estar
3.4 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem- 
estar.
3.8 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a 
medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos.

Plano Anual de Sustentabilidade - 2023
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