Anexo à Resolução nº 180 – Conselho Diretor, de 28 de dezembro de 2016
Plano de Gestão de Logística Sustentável – Plano de Ações 2017
OBJETIVOS

AÇÃO

RESPONSÁVEL

CRONOGRAMA

INDICADOR

META

RECURSOS

Macroárea: Energia Elétrica – Meta estratégica: reduzir em 2% o consumo global (em Kwh) em relação a área construída

Promover a eficiência das
Instalações elétricas em geral

Melhorar a organização e o
controle da manutenção

Estimular o uso eficiente de
energia elétrica

Promover a eficiência do
sistema elétrico

Propor projeto de reformulação do
sistema elétrico para permitir
operação e controle do uso mais
eficiente

DIEE/CEM/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

Propor projeto para utilização de
fontes de energia renovável

DIEE/CEM/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

DIEE/CEM/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Financeiro

DIEE/CEM/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Financeiro

Elaborar e revisar procedimentos para
serviços em subestações

DIEE/CEM/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

Desenvolver campanhas junto à
comunidade universitária para o uso
eficiente do consumo de energia

DIEE/CEM/PROINFRA

12 meses

Número de campanhas
realizadas

2

Humano

Propor projeto de especificações de
equipamentos sistema de telemetria

DIEE/CEM/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano

Revisar os contratos de energia
elétrica

DIEE/CEM/PROINFRA

12 meses

Número de contratos
revistos

Sob demanda

Humano

Propor a aquisição de equipamentos
para controle do uso de carga
Propor projeto de especificações de
equipamentos de segurança
(EPI/EPC)

1
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OBJETIVOS

AÇÃO

RESPONSÁVEL

CRONOGRAMA

INDICADOR

META

RECURSOS

Propor projeto de alternativas para
suprimento de energia em caso de
falha no sistema principal

DIEE/CEM/PROINFRA

12 meses

Número de projeto
proposto

1

Humano e financeiro

Macroárea: Coleta Seletiva – Meta estratégica: reduzir em 10% (em kg) o quantitativo de resíduos recicláveis gerados
Analisar os resíduos gerados na
instituição e proposição de medidas
para redução dos mesmos

Estabelecer sistema de gestão
para resíduos sólidos da
UFMS

Institucionalizar, promover e
divulgar boas práticas
sustentáveis em coleta
seletiva.

DICM/COA/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

Propor medidas para reduzir o volume
DICM/COA/PROINFRA
de resíduos de poda gerados na
instituição

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

DICM/COA/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

DICM/COA/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

DICM/COA/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano

Propor medidas para melhorar a
segregação de resíduos gerados na
UFMS
Propor medida para melhorar a
segregação de resíduos gerados nos
refeitórios
Incluir dados na plataforma visual/site
para divulgar o sistema de resíduos
sólidos e propiciar sua interação com
a comunidade universitária
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OBJETIVOS

AÇÃO

RESPONSÁVEL

CRONOGRAMA

INDICADOR

META

RECURSOS

12 meses

Ação realizada

Sob demanda

Humano

12 meses

Ação realizada

1

Humano

12 meses

Quantidade de
relatórios gerados

12

Humano

12 meses

Quantidade de
divulgação realizada

2

Humano

Macroárea: Deslocamento de Pessoal e de Material – Meta estratégica: reduzir em 5% o consumo global de combustíveis
Incluir exigência em cláusula no
Introduzir critérios de
processo licitatório, para aquisição de
sustentabilidade na compra de
veículos leves com motores do ciclo
veículos automotores e/ou
OTTO, para que os mesmos tenham
suas manutenções
classificação A ou B do PBE veicular
Inventariar as emissões dos
gases poluentes de efeito
estufa produzidas pelo
deslocamento de pessoal e
material

COA/PROINFRA e
DICT/PRAD

Aprimorar o projeto de inventário das
emissões de gases de efeito estufa
DITL/COA/PROINFRA
produzidas pelo deslocamento de
pessoal e material

Divulgar eletronicamente o controle de
combustíveis dos veículos oficiais
DITL/COA/PROINFRA
Conscientizar a comunidade
universitária sobre o uso
eficiente da frota de veículos

Divulgar a aplicabilidade do § 2º do
Art. 10 da Resolução 071/2013CD/UFMS sobre a racionalização do
agendamento de veículos

DITL/COA/PROINFRA
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OBJETIVOS

AÇÃO

RESPONSÁVEL

CRONOGRAMA

INDICADOR

Macroárea: Água e Esgoto – Meta estratégica: reduzir em 1% o consumo global (em m³) em relação à área construída
Detectar vazamentos na rede
Promover a redução de
subterrânea de distribuição de água
Quantidade de
CEM/PROINFRA
12 meses
desperdício de água potável através de equipamento denominado
vazamentos detectados
Geofone
Monitorar o consumo das unidades
CEM/PROINFRA e
para detecção preventiva de
12 meses
Relatório gerado
Gestores de Contrato
anomalias e respectivas correções
Divulgar através de site específico as
Promover um sistema de
informações relativas ao consumo de
CEM/PROINFRA
informações sobre o consumo
12 meses
Ação realizada
água, custos e medidas de
de água e esgoto
eficientização oriundas da UFMS
Macroárea: Compras e Contratações Sustentáveis – Meta estratégica: incrementar em 5% o total de contratos com itens sustentáveis
Revisar os principais itens dos
pregões para que na aquisição de
materiais, seja dada preferência
Quantidade de editais
CGM/PRAD
àqueles compostos por materiais
12 meses
com cláusulas de
reciclados, biodegradáveis e com
sustentabilidade
menor quantidade de produtos
perigosos
Promover aquisições com
∑Copos descartáveis
Adquirir copos para consumo de
itens sustentáveis
sustentáveis
CGM/PRAD
líquidos frios e quentes, elaborados a
12 meses
adquiridos/∑copos
partir de amido, papel ou bagaço

META

RECURSOS

Sob demanda

Humano

12

Humano

1

Humano

100%

Humano

5%

Humano

Sob demanda

Humano

descartáveis adquiridos

Adquirir equipamentos disponíveis no
mercado com maior eficiência
energética selo PROCEL e
Classificação Nivel A ou mais eficiente
(purificador de água, aparelhos de ar

CGM/PRAD

12 meses

∑de equipamentos
ecologicamente mais
eficientes adquiridos
em substituição ao
menos eficientes
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AÇÃO

RESPONSÁVEL

CRONOGRAMA

INDICADOR

META

RECURSOS

CGM/PRAD

12 meses

Quantidade de
processos licitatórios
unificados

Sob demanda

Humano

CGM/PRAD

12 meses

Quantidade de editais
com cláusulas de
sustentabilidade

Sob demanda

Humano e financeiro

CGM/PRAD

12 meses

Quantidade de
notificações aplicadas

Sob demanda

Humano

DIRP/CGM//PRAD

12 meses

Ação realizada

1

Humano

DIAX/CGM/PRAD

12 meses

∑de itens de materiais
sustentáveis
adquiridos/∑ total de
itens adquiridos

5%

Humano e financeiro

DIPM/CGM/PRAD

12 meses

Ação realizada

1

Humano

condicionado, etc)

Atualizar o sistema de
Inventário e de descarte de
bens

Estimular compras conjuntas (várias
unidades administrativas) cujos
objetos sejam comuns em uma só
licitação
Exigir, na aquisição de produtos ou
subprodutos da madeira, que a origem
dos insumos seja de manejo
sustentável em conformidade com o
Programa Brasileiro de Certificação
Florestal do Inmetro (Cerflor)
Aplicar penalidades aos contratos, em
caso de descumprimento das
especificações técnicas de
sustentabilidade acordadas na
licitação
Aprimorar a metodologia na execução
do controle (digital), de modo a reduzir
a quantidade de impressão de papel
Adquirir itens de materiais de
consumo sustentáveis (conforme
classificação CATMAT) em novas
aquisições
Aprimorar a metodologia para na
execução do Inventário Anual de Bens
Móveis de forma a reduzir a
quantidade de impressão de papel
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OBJETIVOS

Aprimorar as contratações
sustentáveis

AÇÃO

RESPONSÁVEL

Incluir cláusula de exigência em edital,
para que a empresa vencedora adote
DIPM/CGM/PRAD
logística reversa, quanto aos cuidados
para descarte dos bens inservíveis.
Ajustar o sistema de almoxarifado
para que seja possível identificar itens
sustentáveis, nas solicitações e
DIAX/CGM/PRAD
atualizar o inventário de material de
consumo sustentáveis e não
sustentáveis.
Adequar os novos contratos de
prestação de serviços ao Decreto
5.940/2006 a incluir cláusula sobre
DICT/PRAD e
segregação de resíduos recicláveis e
CGM/PRAD
sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis
Incluir cláusula contratual que
contemple a capacitação de seus
DICT/PRAD e
DICM/COA/PROINFRA
funcionários, por parte da empresa
contratada, sobre a correta
segregação de resíduos
Inserir nos editais de contratação de
serviços, cláusulas sobre saúde,
DICT/PRAD
segurança no trabalho e critérios de
sustentabilidade.
Revisar os critérios e especificações
de sustentabilidade ambiental nos
DICT/PRAD e
CPO/PROINFRA
contratos de terceirização dos
serviços de obras/engenharia

CRONOGRAMA

INDICADOR

META

RECURSOS

12 meses

Quantidade de editais
com inclusão de
cláusula de logística
reversa

Sob demanda

Humano

12 meses

Ação realizada

1

Humano

12 meses

Quantidade de
contratos adequados

Sob demanda

Humano e financeiro

12 meses

Quantidade de edital
com a inclusão de
cláusula

Sob demanda

Humano

12 meses

Quantidade de edital
com a inclusão de
cláusula

Sob demanda

Humano

12 meses

Ação realizada

Sob demanda

Humano
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OBJETIVOS

AÇÃO

RESPONSÁVEL

CRONOGRAMA

INDICADOR

META

RECURSOS

Macroárea: Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho – Meta estratégica: avaliar a satisfação dos servidores com a qualidade de vida no trabalho, com classificação boa e ótima no
mínimo em 70% (n=400)
Identificar as fontes de riscos
potenciais à saúde e a segurança

DIST/PROGEP

12 meses

Número de ambientes
inspecionados

400

Humano

Avaliar, por meio de equipe
Número de exames
multiprofissional em saúde, as
médicos e
DIAS/PROGEP
12 meses
1000
Humano
situações de risco à saúde no trabalho
atendimentos
dos servidores
psicológicos e sociais
Capacitar servidores para as boas
práticas de sustentabilidade, através
Número de servidores
DIEC/PROGEP
Aprimorar o Programa de
12 meses
600
Humano
de inserção da temática nos
capacitados
Qualidade de Vida na UFMS
conteúdos de cursos e treinamentos
Desenvolver indicadores de satisfação
Relatório de
GAB/PROGEP
e bem-estar coletivo da comunidade
12 meses
1
Humano
indicadores gerado
Universitária
Inserir cláusulas no contrato de
aquisição de materiais e
Quantidade de
DIST/PROGEP
equipamentos para o atendimento no
12 meses
contratos com inserção
Sob demanda
Humano
mínimo aos critérios de segurança e
de cláusula
saúde no trabalho
Macroárea: Práticas de Sustentabilidade – Meta estratégica: avaliar a percepção da sustentabilidade institucional, com classificação boa e ótima em, no mínimo, 70% (n=400)
Ampliar áreas ecologicamente
equilibradas

Ampliar/substituir áreas arborizadas
nos campi

Elaborar projeto-piloto para captação
Captar água pluvial para reúso e reúso da água pluvial no Campus de
Campo Grande

DICM/COA/PROINFRA

12 meses

Quantidade de mudas
plantadas

250

Humano e financeiro

CPO/PROINFRA

12 meses

Projeto-piloto elaborado

1

Humano e financeiro
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AÇÃO

RESPONSÁVEL

CRONOGRAMA

INDICADOR

META

RECURSOS

Disponibilizar informações de
sustentabilidade à sociedade

Sintetizar e publicar trimestralmente
no site institucional, relatórios com
informações das macroáreas do PLS

PROINFRA, PRAD,
PROGEP e PROPLAN

12 meses

Relatório gerado

4

Humano

Evitar o assoreamento do
Lago do Amor

Promover a limpeza do lago do Amor

DICM/COA/PROINFRA

12 meses

Toneladas de resíduos
retirados

4

Humano e financeiro

Aplicar novas tecnologias de
menor impacto ambiental

Substituir lâmpadas convencionais por
lâmpadas de led em projeto-piloto de
eficiência

DIEE/CEM/PROINFRA

12 meses

Quantidade de salas de
aula com iluminação
artificial através de
lâmpadas de led

30

Humano e financeiro

Inserir banners para a conscientização
ACS/RTR, NTI e PRAD
dos usuários de e-mail institucional
sobre as práticas de sustentabilidade

12 meses

Ação realizada

2

Humano

ACS/RTR e PRAD

12 meses

Campanha realizada

1

Humano e financeiro

ACS/RTR e
CEM/PROINFRA

12 meses

Campanha realizada

1

Humano e financeiro

ACS/RTR e
DITL/COA/PROINFRA

12 meses

Campanha realizada

4

Humano e financeiro

Promover campanha de
conscientização do usuário "Imprima
só o necessário” nas unidades.
Promover a conscientização
Promover campanha de
sobre as práticas sustentáveis
conscientização para a redução de
desperdício de água, orientando o uso
de maneira consciente nas unidades
Promover campanha incentivando o
uso de transporte coletivo e veículos
não-motorizados nos Campi
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OBJETIVOS

Promover a melhoria contínua
da Governança da
Sustentabilidade Institucional

AÇÃO

RESPONSÁVEL

CRONOGRAMA

INDICADOR

META

RECURSOS

Promover campanha de
conscientização para o uso eficiente
de energia elétrica nas unidades

ACS/RTR e
DIEE/COA/PROINFRA

12 meses

Campanha realizada

1

Humano e financeiro

Aperfeiçoar o Sistema de Governança
da Sustentabilidade

PROINFRA, PRAD,
PROGEP e PROPLAN

12 meses

Documento revisto

1

Humano

Formalizar a adesão à Agenda
Ambiental na Administração Pública
(A3P)

RTR

12 meses

Adesão realizada

1

Humano
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