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Metodologia
Referencial: Cartilha A3P;
Composto de 6 etapas:

Objetivo do PLS MMA
Objetivo Geral

•

Visa o estabelecimento de diretrizes e um conjunto de
projetos para inserção de atributos de sustentabilidade na
gestão da logística do MMA;

Diretrizes
A serem observadas na gestão e iniciativas de logística:

•
•
•

•

Atendimento ao princípio dos 5 R’s (Repensar, Reduzir,
Recusar, Reutilizar e Reciclar);
Promoção e adoção de práticas de consumo sustentável e do
pensamento em ciclo de vida;
Atendimento às normas ligadas à sustentabilidade e aos
sistemas de gestão socioambiental;
Opção pela ação que melhor se adeque aos requisitos de
sustentabilidade.

Diretrizes

Betiol et al. (2012). Compra Sustentável.

Diretrizes

Betiol et al. (2012). Compra Sustentável.

Projeto de Compras Sustentáveis
Material de Consumo
Objetivo: otimizar o processo de aquisição, disponibilização e
uso de material de consumo, incluindo os critérios de
sustentabilidade.

Iniciativas:
1 Reduzir o fornecimento de papel per capita conforme metas a
serem definidas por setor;
2 Comprar, no mínimo, 70% de papéis reciclados e 10% de
papéis não clorados;
3 Especificar e adquirir itens com critérios de sustentabilidade,
de acordo com disponibilidade no mercado, e observando a
tabela 1 das diretrizes deste PLS;

Projeto de Compras Sustentáveis
Material de Consumo
Meta geral: adquirir pelo menos 90% dos itens de material de
consumo do órgão com atributos sustentáveis, até 2015.
Identificação de riscos: falta de opções no mercado de
materiais que atendam aos critérios de sustentabilidade.
Previsão de recursos:
Servidores do quadro;
Recursos financeiros.

Projeto de Compras Sustentáveis
Cronograma de implementação, resultados esperados e responsabilidades
MMA
Resultados
Esperados

Unidade
Responsável

Servidor
Responsável

1

Fornecimento de papel
per capita reduzido

Almoxarifado

2

Compra de, no mínimo,
70%
de
papéis
reciclados e 10% de
papéis não clorados

3

Iniciativa

Data Início

Data Fim

Edmilson
Brandão

jun/13

dez/13

Almoxarifado

Edmilson
Brandão

jun/13

dez/15

Especificação
e
aquisição de itens com
critérios
de
sustentabilidade;

Almoxarifado

Edmilson
Brandão

jun/13

dez/13

4

Materiais sustentáveis
adquiridos

Almoxarifado

Edmilson
Brandão

jun/13

dez/14

5

Materiais
identificados
distribuídos

ociosos
e

Almoxarifado

Edmilson
Brandão

jun/13

dez/13

6

Materiais
não
reaproveitados no órgão
doados

Almoxarifado

Edmilson
Brandão

jun/13

dez/13

Projeto de Compras Sustentáveis
Material de Consumo
Linha de base

algumas outras iniciativas e projetos
Material Permanente
Realizar um planejamento de compra anual
Obras e Manutenção
Realizar um planejamento de obras anual
A partir de um diagnóstico de demanda, implantar bicicletário
coberto e estrutura de apoio como vestiário e outros;
Estudar a viabilidade de teto verde nos edifícios utilizados,
preferencialmente com espécies nativas;
Estudar a viabilidade de obras para retenção e infiltração no
solo de águas pluviais com o objetivo de evitar o escoamento
superficial e alagamentos em áreas circundantes ao edifício;

algumas outras iniciativas e projetos
Energia Elétrica
Elaborar estudo das instalações elétricas com o diagnóstico
das perdas reais;
Implantar as mudanças sugeridas pelo diagnóstico PROCEL
para certificação predial;
Água e Esgoto
Estudar viabilidade de sistema de fitodepuração para
tratamento de águas residuais do bloco B;
Implantar sistema de reaproveitamento de águas cinzas

algumas outras iniciativas e projetos
Processamento de Dados
Tornar padrão o uso de fonte que economize tinta
Substituir, gradativamente, o uso de impressoras a jato de
tinta individuais por ilhas de impressão
Estudar viabilidade de implantar projeto “Papel Zero” e o
sistema de gestão documental (digital)

Qualidade de Vida
Inserir a ginástica laboral à rotina ministerial
Realizar eventos específicos de promoção do uso da bicicleta
Realizar a vacinação periódica dos servidores e colaboradores
do MMA

algumas outras iniciativas e projetos
Deslocamento

Realizar estudo de viabilidade para uso de carro elétrico
Disponibilizar transporte coletivo para os servidores, entre a
rodoviária e o MMA, com preferência por combustível
menos ou não poluente
Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços de
entrega de documentos utilizando motocicletas ou bicicletas
Criar um projeto-piloto com o Ministério da Justiça de
responsabilidade socioambiental para inserção de jovens
carentes e/ou jovens infratores nos serviços de entregas de
documentos

Monitoramento do PLS-MMA
Passo 1: Estabelecimento de Coordenadores de Projetos e suas
competências:

•Coleta de informações relativas aos resultados alcançados;
•Visitas periódicas para verificar o cumprimento da rotina;
•Análise da evolução da implementação das ações com base em
indicadores;
•Apresentação de relatórios semestrais e anuais à Comissão
Gestora do PLS;
•Divulgação dos resultados alcançados.
Passo 2: Estabelecimento de Indicadores para cada Meta de
Projeto e periodicidade de apuração

Monitoramento do PLS-MMA
Projeto/
Subprojeto

Coordenador

Compras
Sustentáveis para
material de
consumo

MMA: Edmilson
Brandão

Compras
Sustentáveis para
material
permanente

MMA: Alexandre
Souto

Obras sustentáveis

MMA: Lucia Reis

SFB: Tatiane
Souza

SFB: Sandro
Neves

SFB: Mickail
Eirado

Meta Geral

Indicador

Apuração

90% dos itens de
material de
expediente com
atributos
sustentáveis até
dez/2015

nº de itens de material de
consumo comprados com
atributos de sustentabilidade /
nº total de itens de material
de consumo comprados

trimestral e anual

50% dos itens de
material
permanente com
atributos
sustentáveis até
dez/2015

nº de itens de material
permanente comprados com
atributos de sustentabilidade /
nº total de itens de material
permanente comprados

trimestral e anual

obtenção de selo
verde predial até
dez/2015

presença de selo

anual

Governança
Criação de Comissão de Sustentabilidade
Composição:
•Membros da ASSEMMA, ASCOM, CGGP, CGTI e demais áreas
estratégicas para implementação do PLS-MMA
Atribuições:
•Implementar, acompanhar e divulgar as ações do PLS-MMA;
•Criar Grupos Executivos para realizar atividades específicas;
•Realizar o monitoramento e avaliação semestral de
implementação do PLS MMA;
•Incluir o processo participativo em momentos de revisão.

Sugestões
- Definir claramente escopo e abrangência;
- Estabelecer bom arranjo de governança
Envolver áreas-chave, incluindo Spoa/Secex, Gestão de pessoas,
especialistas em sustentabilidade, associação de servidores, A3P etc.

- Validar sumário completo;
- Utilizar ferramenta colaborativa de edição;
- Entender que é a primeira versão do PLS
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Contatos:

•

Coordenação do PLS-MMA:
claudia.lopes@mma.gov.br ; a3p@mma.gov.br

•

Fernanda Capdeville: fernanda.capdeville@mma.gov.br

•

Thiago Uehara: thiago.uehara@mma.gov.br

