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APRESENTAÇÃO

As últimas duas décadas foram importantes para a consolidação do envolvimento das
instituições de ensino superior na temática sustentabilidade, bem como no forte comprometimento dessas
organizações através das cartas, declarações e outras iniciativas para o Desenvolvimento Sustentável.
Pelo seu posicionamento estratégico, a gestão da sustentabilidade nas universidades públicas brasileiras
ganhou várias iniciativas e normatizações, como a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), o
Projeto Esplanada Sustentável (PES) e o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS).
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul implementou seu PLS no ano de 2014,
participa da consolidação de informações no PES e é postulante à adesão à A3P, o que demonstra um
forte interesse institucional para consolidar sua gestão da sustentabilidade.
O Plano de ações do ciclo 2016 do Plano de Gestão de Logística Sustentável institucional foi
desenvolvido e implementado na perspectiva do trabalho multidisciplinar e da co-responsabilização na
execução das ações e iniciativas propostas. Algumas dificuldades pontuais enfrentadas, em especial lidar
com a escassez de recursos financeiros e humanos, impediram a plena execução do plano de ações
aprovado no ano anterior. Ainda assim, 2/3 das metas das ações pactuadas foram alcançadas entre
plenamente e parcialmente, o que revela, por um lado, que seus pontos de qualidade estão sendo
aprimorados e por outro, que seus pontos de melhoria devem ser reavaliados e compreendidos para o
cumprimento da responsabilidade ambiental, social e econômica.
A instituição, por fazer parte da gama de organizações que têm a educação, a investigação
científica e a disseminação do conhecimento como atividades-fim, tem papel preponderante na
exemplificação da sustentabilidade e de grande indutor das transformações inovadoras na gestão pública
em níveis regional e nacional. O desempenho do PLS está intrinsicamente atrelado ao desempenho das
pessoas envolvidas direta e indiretamente, cabendo aos gestores o papel de liderança nessa evolutiva
mudança de paradigma.
Apresentamos a seguir, o relatório do plano de ações do PLS da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, referente ao ciclo 2016.

Adm. Claudio Zarate Max
Presidente da Comissão Gestora
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1. ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS RESULTADOS E DOS INDICADORES

De forma geral, obteve-se um bom desempenho através da execução das ações previstas
no plano, para o ciclo de 2016. Das 41 ações planejadas, 75,61% (n=31) obtiveram o atingimento pleno ou
parcial de metas, o que revela, apesar do necessário aprimoramento, que há um processo de
amadurecimento nas questões da sustentabilidade na instituição. 24,39% (n=10) das ações não foram
implementadas, o que exige especial atenção para minimizar as causas principais apontadas pelos
responsáveis: falta de recursos humanos e financeiros. A falta da abrangência territorial do Plano de Ações,
em face da característica multicampi da instituição, também é uma oportunidade de melhoria do PLS,
devendo assim, aprimorar-se para alcançar todos os campi do interior.
A mobilização das pessoas das unidades para compreender e executar com consciência as
ações do Plano de Gestão de Logística Sustentável é fundamental para transformar o tema sustentabilidade
em práticas de gestão inovadoras e de convivência coletiva na universidade.

Desempenho das ações PLS/UFMS
Ciclo 2016
(Atingimento de Metas)
PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
COMPRAS E CONTRATAÇÕES

0
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Gráfico 1 – Desempenho das ações do PLS/UFMS – Ciclo 2016
Fonte: Comissão Gestora (elaboração)
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2. SÉRIES HISTÓRICAS – DESEMPENHO DE CONSUMO
Item

2015

Papel de Impressão* (resma)
Copos Descartáveis* (unidade)
Energia Elétrica** (KWh)
Água** (m³)
Esgoto** (m³)
Combustíveis – Gasolina*** (litro)
Combustíveis – Diesel *** (litro)

17.123
726.200
8.900.802
89.369
103.020
46.439,87
118.149,74

2016

16.888
363.300
8.982.576
217.178
81.548
57.832,64
125.325,22

Variação

-1,37%
-50,03%
0,91%
243,01%
-20,84%
24,53%
6,07%

Outros dados
Item

2015

Quilômetros Rodados *** (km)
Coletiva Seletiva**** (kg)
Mudas de árvores plantadas*** (un)
Área Construída****

1.277.189
10.276
S/I
256.302,85

2016

1.365.614
8.715
220
257.966,16

Variação

6,92%
-15,20%
0,65%

Fonte: (*) CGM/PRAD; (**) CEM/PROINFRA (***) DITL/COA/PRAD; (****) DIPO/CPO/PROADI
(****)CPO/PROADI
(S/I) Sem informação

2.1 ANÁLISES DE DESEMPENHO DO CONSUMO:
Papel de Impressão*: apesar de não ter havido uma campanha abrangente, houve uma
pequena redução no consumo em 2016, em relação a 2015, mesmo com o crescimento físico da
Universidade.
Copos Descartáveis*: A Divisão de Almoxarifado realizou a conscientização dos requisitantes
nas ocasiões dos pedidos de material de consumo e produziu uma expressiva eficiência de consumo.
Cartuchos de Impressão* – Não houve aquisição de cartuchos de impressão pelo
almoxarifado em 2016, considerando o contrato com empresa terceirizada para soluções em impressões e
digitalizações.
Energia Elétrica**: houve um acréscimo no consumo em 0,91%, considerando o aumento da
área construída de 0,65%. Considera-se também que o período de greve do pessoal docente no ano
anterior (2015) tenha favorecido o registro menor do consumo de energia elétrica naquele ano.
Água**: O expressivo aumento no consumo de água ocorreu em função da contratualização
de fornecimento realizada com a concessionária Águas Guariroba para o Campus de Campo Grande, a
partir de março de 2015. Até então o abastecimento era feito por captação própria do corpo de água
subterrânea através de poços artesianos. O período de greve do pessoal docente (15 de junho a 12 de
4

outubro) no ano de 2015 também pode ter favorecido o registro menor do consumo de água naquele ano.
Ressalta-se que apenas os Campi de Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Coxim e Três Lagoas
possuem o fornecimento de água através de concessionárias, sendo que os demais não mensuram esse
consumo por se tratar de captações próprias.
Esgoto** O item de despesa Esgoto refere-se apenas ao Campus de Campo Grande e a
redução do consumo de 20,34% em relação ao ano anterior deve-se aos reparos ocorridos na rede
realizados pela concessionária, o que possibilitou melhor acurácia de registro pelos medidores instalados.
Combustíveis***: De acordo com a divisão responsável, os deslocamentos entre a sede e os
municípios do interior e para outros estados, promovidas pelas atividades de ensino (aulas de campo e
viagens interestaduais), atividades administrativas e atividades de ensino à distância, constituíram-se nas
principais demandas de transportes e logística em 2016, lembrando que os 119 dias de greve do corpo
docente da instituição podem ter influenciado relativamente uma diminuição na utilização dos serviços de
transportes no ano anterior.
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República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO FINAL - 2016
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

ATINGIMENTO
DA META

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Macroárea: Energia
Projetar a reformulação do sistema
elétrico para permitir operação e
controle do uso mais eficiente

DIEE/CEM

12 meses

Ação realizada

SIM, TOTALMENTE

Instalação elétrica
geral
Propor especificações de
equipamentos para controle do uso
de carga

DIEE/CEM

12 meses

Ação realizada

SIM, TOTALMENTE

Propor especificações de
equipamentos de segurança
(EPI/EPC)

DIEE/CEM

12 meses

Ação realizada

NÃO

Organização da
manutenção
Elaborar procedimentos para
serviços em subestações

DIEE/CEM

12 meses

Ação realizada

SIM,
PARCIALMENTE

Redimensionamento do sistema
elétrico do Laboratório de
Microbiologia/CCBS;
Orientação para Instalação de
banco de capacitores na Unidade II
do Campus de Três Lagoas para
correção do fator de potência;
Orientação para substituição do
sistema de destilação comum de
água por um mais eficiente com
equipamentos de purificação por
Osmose reversa no Campus de
Campo Grande, instalados no
INQUI, CCBS, DHT e FAODO.
Redimensionamento dos
sistemas de refrigeração
especificando aparelhos tipo
Inverter ou selo Procel A para
ESAN e CCBS.
Necessidade de mais um
colaborador/servidor com
conhecimento de área na divisão.
Programação de limpeza e
manutenção das cabines de média
tensão da UFMS - Campus
Campo Grande.
Necessidade de mais um
colaborador/servidor com
conhecimento de área na divisão.
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO FINAL - 2016
OBJETIVOS

AÇÕES

Estimular boas
práticas sustentáveis
sobre energia elétrica

Desenvolver campanhas junto à
comunidade universitária para
redução do consumo de energia

RESPONSÁVEIS

DIEE/CEM

CRONOGRAMA

INDICADORES

12 meses

Número de
campanhas
realizadas

Especificar equipamentos para um
sistema de telemetria

DIEE/CEM

12 meses

Revisar os contratos de energia
elétrica

DIEE/CEM

12 meses

Eficiência do sistema Projetar estudo de alternativas para
elétrico
suprimento de energia em caso de
falha no sistema principal

Mapear o uso da energia através de
medidores

DIEE/CEM

DIEE/CEM

12 meses

12 meses

Ação realizada

ATINGIMENTO
DA META

NÃO

SIM,
PARCIALMENTE

Número de contratos
SIM, TOTALMENTE
revistos

Número de estudos
desenvolvidos

Ação realizada

SIM, TOTALMENTE

SIM, TOTALMENTE

ANÁLISE DE DESEMPENHO
Necessidade de mais um
colaborador/servidor com
conhecimento de área na divisão;
Falta de Recursos financeiros.
Análise da viabilidade técnica e
financeira para implementar o
sistema.
Necessidade de mais um
colaborador/servidor com
conhecimento de área na divisão.
NOD-FAODO
Campus Campo Grande,
Campus de Naviraí e
Campus de Corumbá.
Dimensionamento
de
grupo
gerador e orientação para compra
e instalação. Destinado a atender
as cargas que necessitam de
energia ininterrupta no Biotério.
Setor 1 e Setor 3 mapeados.
 Necessidade de mais um
colaborador/servidor
com
conhecimento de área na
divisão.
 Falta de equipamentos de
análise e medição elétrica.
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO FINAL - 2016
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

ATINGIMENTO
DA META

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Macroárea: Resíduos Sólidos

Estabelecer sistema
de gestão para
resíduos sólidos da
UFMS

Institucionalizar,
promover e divulgar
boas práticas
sustentáveis.

Analisar diagnósticos dos resíduos
gerados na UFMS e proposição de
medidas para redução de geração
de rejeitos

DICM/COA

12 meses

Ação realizada

NÃO

Implementar e propor melhorias ao
projeto de logística interna dos
resíduos sólidos que prime pela
segregação para reaproveitamento
dos resíduos e redução da
quantidade para disposição final

DICM/COA

12 meses

Ação realizada

SIM,
TOTALMENTE

Propor medidas para melhorar a
segregação de resíduos gerados na
UFMS

DICM/COA

12 meses

Ação realizada

Incluir dados na plataforma
visual/site para divulgar o sistema
de resíduos sólidos e propiciar sua
interação com a comunidade
universitária

DICM/COA

12 meses

Ação realizada

SIM,
PARCIALMENTE

SIM,
TOTALMENTE

Esta proposta foi realizada pelo
antigo Engenheiro e não foi
cumprida. Para ser cumprida é
necessária uma equipe para
execução.

Ação realizada com melhoria
satisfatória

A empresa ganhadora não
cumpriu o contrato e, portanto,
as lixeiras não foram
entregues.
Ação realizada com próatividade informacional no site
da Pró-reitoria de Infraestrutura
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Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO FINAL - 2016
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

Inserir cláusulas contratuais e
fiscalizar os serviços de terceiros,
relacionados aos resíduos, para que
as suas atividades estejam em
conformidade com as observâncias
ambientais instituídas

DICM/COA

12 meses

Promover campanha para redução
do consumo de copos descartáveis,
incentivando o uso de canecas e
garrafinhas, e de papel A4,
orientando para o reuso e
encaminhamento para reciclagem

DICM/COA

12 meses

Incluir cláusula de exigência em
processo licitatório, para que a
empresa vencedora adote logística
reversa, quanto aos cuidados para
descarte dos bens inservíveis.

DIPM/CGM/PRAD

12 meses

INDICADORES

ATINGIMENTO
DA META

Número de cláusulas SIM,
contratuais inseridas TOTALMENTE

Número de
campanhas

SIM,
TOTALMENTE

Cláusula inserida em
NÃO
contratos

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1

Redução comprovada
conforme séries históricas
comparativas de consumo

Não houve processo licitatório
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO FINAL - 2016
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

ATINGIMENTO
DA META

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Macroárea: Água e Esgoto

Criar uma base de
informação que
possibilite a rápida
formulação de um
parecer técnico,
informativo e
corretivo

Projetar o mapeamento da rede de
esgoto, bem como das caixas de
gorduras, caixas de inspeção, poços
de visita e tubulação geral

CEM

12 meses

Ação realizada

SIM,
PARCIALMENTE

Ação iniciada, porém, não
finalizada

Projetar o mapeamento da rede de
abastecimento de água na UFMS

CEM

12 meses

Ação realizada

SIM,
PARCIALMENTE

Ação iniciada, porém, não
finalizada

Divulgar através de site específico
as informações relativas ao
consumo de água, custos e medidas
de eficientização oriundas da UFMS

CEM

12 meses

Ação realizada

SIM, TOTALMENTE

Informações lançadas
mensalmente, disponibilizada
para os tomadores de
decisões institucionais
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República Federativa do Brasil
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO FINAL - 2016
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

Incentivar a
promoção de boas
práticas sustentáveis

Promover campanhas de
conscientização para a redução de
desperdício de água, orientando o
uso de maneira consciente.

CEM

12 meses

Número de
campanhas

ATINGIMENTO
DA META

NÃO

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Falta de recursos financeiros
inviabilizou a campanha

Macroárea: Deslocamento de Pessoal e de Material
Introduzir critérios de
sustentabilidade na
compra de veículos
automotores e/ou
suas manutenções

Inventariar as
emissões dos gases
poluentes de efeito
estufa produzidas
pelo deslocamento
de pessoal e material

Incluir exigência em cláusula no
processo licitatório, para aquisição
de veículos leves com motores do
ciclo OTTO, para que os mesmos
tenham classificação A ou B do PBE
veicular

Projetar o inventário das emissões
de gases de efeito estufa
produzidas pelo deslocamento de
pessoal e material

COA/PROINFRA e
DICT/PRAD

DITL/COA/PROINFRA

12 meses

12 meses

Ação realizada

Projeto elaborado

SIM,
PARCIALMENTE

SIM, TOTALMENTE

Ação a ser realizada sob
demanda. Como não houve
licitação de veículo no ano de
2016, os critérios não foram
aplicados. Porém os critérios
utilização do PBE Veículos
foram realizados.

O inventário de emissão de
gases poluentes pelos veículos
da UFMS foi realizado,
utilizando os parâmetros do
GHG Protocol Brasil.
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO FINAL - 2016
OBJETIVOS

AÇÕES

Estimular a utilização
de transportes
Instituir campanhas incentivando o
coletivos e
uso de transporte coletivo e veículos
alternativos pela
não-motorizados nos Campi
comunidade
universitária

RESPONSÁVEIS

DITL/COA/PROINFRA

CRONOGRAMA

12 meses

INDICADORES

Número de
campanhas

ATINGIMENTO
DA META

SIM,
PARCIALMENTE

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Os cartazes da campanha
foram idealizados, porém
algumas alterações solicitadas
não foram realizadas em
tempo hábil para que a
campanha iniciasse em 2016.

Macroárea: Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
Identificar as fontes de riscos
potenciais à saúde e a segurança

Fortalecer o
Programa de
Qualidade de Vida na
UFMS

Avaliar, por meio de equipe
multiprofissional em saúde, as
situações de risco à saúde no
trabalho dos servidores

DIST/CAS/PROGEP

DIAS/CAS/PROGEP

12 meses

12 meses

Número de
SIM,
ambientes
TOTALMENTE
inspecionados (400)

Número de exames
médicos e
atendimentos
psicológicos e
sociais (1000)

SIM,
TOTALMENTE

432 ambientes
Os acompanhamentos foram
divididos da seguinte forma:
Junta Médica (302); Perícia
Médica Singular (1057);
Exames Periódicos (559);
Licença Gestante (45); Licença
Adotante (1); Licença
Acompanhamento Familiar
(210); Atendimento Assistentes
Sociais (298), totalizando
2.472 exames médicos
e atendimentos psicológicos
e sociais realizados.
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO FINAL - 2016
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

Estimular e ampliar a cultura de
capacitação e aprimoramento dos
servidores para o cumprimento
adequado de suas atribuições

DIEC/CDR/PROGEP

12 meses

Número de
servidores
capacitados (400)

Desenvolver indicadores de
satisfação e bem-estar coletivo da
comunidade Universitária

GAB/PROGEP

12 meses

Relatório de
Indicadores gerado

Buscar amparo legal para poder
introduzir os servidores inativos nas
atividades de capacitação da UFMS

GAB/PROGEP e
DIEC/CDR/PROGEP

12 meses

Inserir cláusulas no contrato de
aquisição de materiais e
equipamentos para o atendimento
no mínimo aos critérios de
segurança e saúde no trabalho

DIST

12 meses

ATINGIMENTO
DA META

NÃO

SEM
INFORMAÇÃO

Número de
atividades realizadas NÃO
por inativos

Objetos adquiridos
com critérios de
segurança e saúde
no trabalho
(sob demanda)

SIM,
TOTALMENTE

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Para a meta total de vagas
ofertadas, em três cursos não
houve procura e em outros
dois cursos não foram
oferecidos por falta de
estrutura física.
Não informado

Não foi detectada legislação de
amparo aos inativos
Não foram adquiridos no
decorrer do ano, mas no mês
de novembro de 2016, foram
liberados recursos para a
aquisição dos seguintes
Equipamentos de Proteção
Individual e Coletiva: 125
Botinas de Segurança do
Trabalho, 180 Luvas de
Proteção, 230 Máscaras de
Proteção, 170 Filtros para
Máscaras, 80 Óculos de
Proteção, 200 Protetores
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO FINAL - 2016
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

ATINGIMENTO
DA META

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Auriculares, 30 Respiradores
Faciais, 300 Extintores de
Incêndio, 115 Mangueiras para
Hidrantes e 200 Luzes de
Emergência. Total de 1.630

Constituir Brigadas contra Incêndio
voluntárias para atuação preventiva,
prestação de primeiros socorros e
evacuações de ambientes

SIM,

DIST

12 meses

Número de unidades TOTALMENTE
atendidas (11)

Foram dimensionadas 21
Unidades de Campo Grande e
Interior. Faltaram dimensionar
6 Unidades do Interior,
promover curso de formação
de brigadista e aquisição de
equipamentos de proteção
individual para os brigadistas.
Não foram concluídas por falta
de recursos para as viagens

Macroárea: Material de Consumo
Manter a busca pela
eficiência do uso de
copos descartáveis

Adquirir Canecas Biodegradáveis
Adquirir gradativamente copos
biodegradáveis em substituição aos
copos de plástico

PRAD

PRAD

12 meses

Quantidade
Adquirida
(1000)

NÃO

12 meses

∑Copos
biodegradáveis/
∑Copos
Adquiridos

NÃO

Não foi feita aquisição devido à
diminuição do consumo de
copos plásticos
Não foi feito previsão de
compras para 2016.
Entretanto, já está sendo
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RELATÓRIO FINAL - 2016
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

ATINGIMENTO
DA META

(5%)

Propor slogan no webmail
institucional "ANTES DE IMPRIMIR

incluído nas previsões de
compra para 2017.

PRAD

12 meses

Ação realizada

SIM, TOTALMENTE

1

Replicar a campanha de
conscientização do usuário
"Imprima só o necessário" nas
unidades não atendidas
anteriormente

PRAD

12 meses

Ação realizada

SIM, TOTALMENTE

1

Incentivar a comunicação interna
digital

Todas unidades, com apoio
DIPR

12 meses

Ação realizada

SIM, TOTALMENTE

1

PENSE NA SUA RESPONSABILIDADE
E COMPROMISSO COM O MEIO
AMBIENTE"

Manter a busca pela
eficiência no
consumo de papel de
impressão

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Macroárea: Compras e Contratações Sustentáveis
Incluir itens
sustentáveis nas
Compras
institucionais

Propor a aquisição de aparelhos
purificador de água por osmose
reversa, para possibilitar a
economia de água e energia elétrica
no processo de purificação para uso
laboratorial

CGM/PRAD

12 meses

Cláusula em edital

SIM,
TOTALMENTE

Pregão 49/2016:
Licitados: 27 unidades
Empenhados: 20 unidades
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PLANO DE AÇÕES – PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO FINAL - 2016
OBJETIVOS

ATINGIMENTO
DA META

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

Propor aquisições de aparelhos de
ar condicionado com selo PROCEL
e classificação A (ou a mais
eficiente da categoria)

CGM/PRAD

12 meses

Cláusula em edital

SIM,
TOTALMENTE

Manter a revisão dos itens dos
principais pregões, adequando-os,
quando possível, aos critérios
ambientais

CGM/PRAD

12 meses

Cláusula em edital

SIM,
TOTALMENTE

ANÁLISE DE DESEMPENHO

1

1

Macroárea: Práticas de Sustentabilidade

Prover limpeza e
conservação
ambientalmente
correta

LEGENDA:

Manter a limpeza do Lago do Amor

DICM/COA

12 meses

Arborizar áreas da UFMS

DICM/COA

12 meses

Executar compostagem de resíduos
orgânicos proveniente de podas,
para produção de adubo

Meta atingida plenamente

DICM/COA

Meta atingida parcialmente

12 meses

Número de limpezas SIM,
TOTALMENTE
realizadas (4)
Número de mudas
plantadas (220)

SIM,
TOTALMENTE

Toneladas de adubo SIM,
PARCIALMENTE
produzidas
(10)

Foram redimensionadas e
realizadas 8 limpezas
220
Para ser cumprida
integralmente necessita-se de
equipe para execução e
monitoramento, além de
investimento para aquisição.

Meta não atingida
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3. ANÁLISE CRÍTICA DA ATUAÇÃO DA UNIDADE QUANTO AO TEMA

A atuação institucional em termos de sustentabilidade ambiental vem gradativamente
proporcionando resultados mais consolidados, considerando o seu caráter participativo e a importância
dada pela administração para sua implementação efetiva. No ano de 2016, a Auditoria Interna da instituição
analisou o PLS e seus planos de ação e apontou recomendações de adequações, o que favoreceu realizar
uma revisão mais substanciada para o aprimoramento das iniciativas de sustentabilidade. O investimento
em novas tecnologias ecologicamente corretas, a aproximação das atividades-fim aos propósitos de
desempenho ambiental, o aprimoramento dos indicadores, o melhoramento informacional da base de
dados e a conscientização e a participação massiva da comunidade universitária no exercício prático do
tema, representam os grandes desafios para os próximos ciclos.
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4. BASE LEGAL

Decreto nº. 5.940, de 25 de outubro de 2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados
pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta i indireta, na fonte geradora, a sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.
Instrução Normativa do MPOG nº 01, de 10 de janeiro de 2010, que dispõe critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratações de serviços ou obras pela Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
Decreto n. 7.746, de 05 de junho de 2012. Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
nas contratações realizadas pela administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de
Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP
Portaria Interministerial nº 244, de 6 de junho de 2012, que institui o Projeto Esplanada Sustentável - PES
Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do MPOG, que estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística
Sustentável de que trata o art. 16, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, e dá outras providências.
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