
SECRETARIA ESPECIAL DE
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE 
RECURSOS LOGÍSTICOS



P L A N O  D E  L O G Í S T I C A  S U S T E N T Á V E L  

P R E S I D Ê N C I A  D A  R E P Ú B L I C A   |   2 0 2 0

 



P L A N O  D E  L O G Í S T I C A  S U S T E N T Á V E L  

P R E S I D Ê N C I A  D A  R E P Ú B L I C A   |   2 0 2 0

 

DIRETORIA  DE GESTÃO DE PESSOAS - DIGEP
Manoel Augusto Alves Silva

 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS 

E CONTABILIDADE - DIROF
Sergio Cruz 

 
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS - DILOG

 Maurílio Costa dos Santos 
 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA - DITEC
Maria Clotilde Prado 

 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO - DIENP

Marcelo Eschiletti Caldas Rodrigues 
 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
JAIR MESSIAS BOLSONARO

MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL
JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCISCO

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA-GERAL
ANTONIO CARLOS PAIVA FUTURO

SECRETÁRIO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLÓVIS FÉLIX CURADO JÚNIOR



Equipe de Elaboração 

Projeto Gráfico e Redação: Fabiano Machado - DILOG/SA
Revisão: Amanda Eler Gouvea, Josefa Herculano Alves - DILOG/SA, Bruna Veiga - Estagiária /DILOG

A elaboração do PLS-PR é resultado de um trabalho de relatoria conjunto  realizado pela Subcomissão de Gestão
do Plano de Logística Sustentável da Secretaria Especial de Administração - CGPLS, da Diretoria de Recursos
Logísticos - DILOG e da Coordenação de Planejamento Logístico - COPLOG/DILOG, todos pertencentes à estrutura
da Secretaria Especial de Administração - SA/SG-PR, da Secretaria-Geral da Presidência da República. 

Maurílio Costa dos Santos  
Diretor de Recursos Logísticos - DILOG 
Manuel Augusto Alves Silva 
Diretor de Gestão de Pessoas - DIGEP 
Maria Clotilde Prado 
Diretora de Tecnologia - DITEC 
Sergio Cruz
Diretor de Orçamento, Planejamento Contabilidade e Finanças - DIROF 
Marcelo Eschiletti Caldas Rodrigues 
Diretor de Engenharia e Patrimônio - DIENP 

Comissão Gestora do PLS

Página  4



Índice
Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos 

Gestão Adequada de Resíduos 
Gerados 

Capacitação e Sensibilização 
 

Compras Públicas Sustentáveis 

Enfrentamento
COVID-19

Projetos Sustentáveis 

Água - 13  
Energia - 17
Descartáveis - 22
Papel - 26
Impressão - 29
Mobilidade - 32

Gestão de Resíduos - 39

Sensibilização e Prevenção - 47

Ações de Enfrentamento - 44
 

Compras - 59

Projeto de Arborização Ipês do Planalto - 62
Projeto Ipês do Alvorada - 63
Projeto Irrigação - 65

Página  5

13

44

39

47

59

62



De acordo com a IN 10/2012 do antigo Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Plano de

Logística Sustentável - PLS é uma ferramenta de

planejamento com objetivos e responsabilidades

definidas, ações, metas, prazos de execução e

mecanismos de monitoramento e avaliação que

permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas

de sustentabilidade e racionalização de gastos e

processos na Administração Pública.

O que é o PLS?
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A Constituição Federal determina, em seu art. 225, ao Poder Público e à coletividade, o dever de
defender e preservar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações
presentes e futuras. Ao longo do tempo de existência do Artigo, percebe-se que houve tanto uma
evolução do conceito e da legislação relacionados à sustentabilidade quanto à aplicação prática
desse assunto no desenvolvimento sustentável no Estado brasileiro. 

Com fulcro no estabelecimento de práticas de sustentabilidade e o uso racional de recursos
disponíveis, o Decreto nº 7.746, de 2012, criou os Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS).
Recentemente, o Tribunal de Contas da União, em seu Acórdão nº 1.056, de 2017 – Plenário,
consolidou o entendimento sustentável está apoiado sobre o tripé que considera questões sociais,
econômicas e ambientais, e trouxe, dentre as determinações à Administração, a exigência de
realizar a inclusão dos Planos de Logística Sustentável no planejamento estratégico de cada órgão. 

Nesse sentido, vale salientar que a Presidência da República, por meio da Secretaria Especial de
Administração, suas Diretorias, e da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável - CGPLS,
vem demonstrando de forma gradativa seu comprometimento com o tema. Isto se revela através
da elaboração e implantação de projetos sustentáveis, por meio da implementação de ações e
práticas que visam à preservação do meio ambiente, ao uso e aplicação racional dos meios, e
intervenções estratégicas nas áreas de capacitação e sensibilização de servidores e colaboradores. 
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O PLS é um plano dinâmico e periódico que adota
como metodologia de trabalho os princípios
expostos pelo ciclo PDCA, um método interativo de
gestão de quatro passos, voltado ao controle e
melhoria contínua de processos que significa:
Planejar (Melhorias), Executar (Testes), Checar
(Resultados) e Agir (implementar) - um processo
envolve planejamento (neste caso, do próprio PLS);
execução, verificação do resultado; e, finalmente,
uma inspeção abrangente que é importante para a
avaliação das medidas necessárias a serem
implementadas com vistas à correção de possíveis
erros e distorções, além de apontar as novas
perspectivas do plano. 

Metodologia 
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EIXOS TEMÁTICOS 



ÁGUA

ENERGIA

GESTÃO DE RESÍDUOS

DESCARTÁVEIS 

PAPEL 

IMPRESSÃO 

MOBILIDADE 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO  

COMPRAS SUSTENTÁVEIS

PROJETOS 

Os Eixos Temáticos norteiam o planejamento dos trabalhos do
PLS, suscitando questões relacionadas a determinado assunto
e o articulando com outros assuntos.  Importa ressaltar que os
Eixos  não são estanques, ao contrário, são abertos e estão em

constante construção. 
 

O objetivo precípuo do monitoramento desses temas é o
acompanhamento contínuo, amplo e abrangente da

problematização, do encadeamento lógico e da abordagem
dos dados obtidos por meio da análise histórica de consumo

desses temas,  possibilitando-nos verificar a aplicação das
medidas adotadas e assegurar o fiel cumprimento das metas

estabelecidas. 
 

 A base da proposta de tais análises  é, primeiramente, facilitar  a
tomada de decisão dos gestores públicos no que concerne à
economia de recursos disponíveis, com impacto nas demais

rotinas administrativas. Por intermédio do monitoramento
sistêmico dos eixos temáticos, a Administração poderá definir

parâmetros a serem seguidos na estruturação do
planejamento estratégico do Órgão.
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Com o advento do anúncio da pandemia de Covid-19 e, em decorrência disso, foi instituída uma série de
normativos federais, distritais e internos com vistas a formalizar procedimentos e regras para prevenção
à infecção e à propagação da doença. Obedecendo a recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, a
PR adotou uma série de medidas visando à preservação da vida e de sua força de trabalho, dentre as
quais estão a  implantação do regime de trabalho remoto para grande parte dos servidores e
colaboradores e a imposição de restrição do acesso de pessoas às suas dependências.  Desse modo, é
natural e esperado que eixos temáticos como geração de resíduos e o consumo de água, energia,
descartáveis e papel A4 apresentem consideráveis alterações em seu consumo. Com isso, os resultados
relacionados ao ano de 2020 para o PLS/PR, não refletirão a realidade do funcionamento normal deste
Órgão. 

Embora ainda não exista previsão do restabelecimento da normalidade quanto ao fluxo de pessoas nas
dependências da Presidência da República, a publicação do Relatório Gerencial do PLS-PR/2020 se faz
importante, pois a apuração dos resultados desse exercício fornecerá à Administração dados necessários
à análise dos impactos da pandemia no consumo de recursos naturais e financeiros nos temas
abordados pelo PLS e manterá completos os registros dos dados e das séries históricas.  Além disso, os
objetivos de sustentabilidade apresentados continuam válidos e devem ser monitorados
independentemente das circunstâncias, sempre demonstrando o compromisso da Administração com a
gestão sustentável.

Nota Prévia
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A Presidência da República vem desenvolvendo iniciativas cujo propósito primordial é a redução do
consumo de água potável. Para tanto, trabalha continuamente no monitoramento efetivo dos
dados, adotando medidas de racionalização e de qualificação do consumo. 

O sucesso do processo de racionalização desse recurso impõe duas frentes: implementação de
ações de conscientização dos usuários e ações práticas de redução do uso. A primeira se alcança
por meio de campanhas educativas junto ao público usuário, responsável pela maior fatia do
consumo relativo aos temas monitorados pelo PLS. A segunda frente ocupa-se do monitoramento
contínuo do consumo, cujos dados são publicados no Painel PR Sustentável, intervindo
diretamente nas rotinas dos serviços. Estas medidas são fundamentais para o cumprimento das
metas estabelecidas.

AÇÕES EFETIVAS
A PR vem atuando na redução do consumo do quantitativo de água por meio da revisão da
metodologia dos serviços de limpeza com o aporte de máquinas de alta performance no contrato
de prestação do serviço de asseio. São equipamentos cuja capacidade técnica lhes permite executar
a limpeza de grandes áreas de superfície por meio de reutilização de água, reduzindo
drasticamente o consumo e o tempo de execução desse tipo de operação. Cuidar do meio
ambiente e evitar o desperdício de água, que é um recurso natural limitado, é tarefa de todos.
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Água

OBJETIVO: REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA

TEMA
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Água
TEMA
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Em 2020, o consumo de água tratada na Presidência da República foi afetado pela contração do
quantitativo de servidores e colaboradores em atividade presencial. As restrições impostas às
visitas em virtude do estado de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-
19) também contribuíram para a queda na despesa. Segundo o Painel PR Sustentável, houve
economia de 29,81% em relação ao ano de 2019. Já no que diz respeito aos custos anuais com essa
demanda, a PR deixou de gastar o equivalente a R$ 566.996,44, cerca de 17,41% a menos do que foi
despendido no exercício anterior. 

2020

2019

VARIAÇÃO 

-29,81% 

91.618 m³

130.520 m³

2020

2019

VARIAÇÃO 

-17,41% 

R$ 2.689.251,21

R$ 3.256.247,65

Uso Racional dos Recursos  Naturais e Bens Públicos

Água
TEMA
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Gráfico - Evolução de Consumo 2019/2020: 
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Água

Fonte: Painel PR Sustentável

TEMA



Com o objetivo de minimizar os impactos relacionados ao uso do recurso energia elétrica, a
Presidência da República vem desenvolvendo projetos voltados ao aperfeiçoamento e à redução do
consumo desse eixo temático, bem como está promovendo, com sucesso, a responsabilidade
socioambiental por meio de ações específicas. 

Várias frentes vem sendo combatidas pela PR nesse sentido, dentre as quais tomamos como
exemplo a redução dos horários de funcionamento do sistema de ar condicionado e a comutação
de  aparelhos condicionadores de ar antigos por unidades mais modernas.  Situação semelhante
ocorre com a aquisição de eletrodomésticos, como lavadoras, geladeiras, frigobar e fornos de
micro-ondas, cuja compra obedece, dentre outros critérios, um baixo consumo energético.
Também está em curso um projeto que visa à substituição das atuais lâmpadas fluorescentes por
tecnologias mais modernas como o LED, por exemplo, estão sendo gradativamente incorporadas às
rotinas. 

Para o futuro, com vistas a suprir demandas internas de consumo, a PR vem pensando na
implantação de usinas de energia fotovoltaicas, um projeto voltado à geração e distribuição de
energia limpa e renovável, que, além de promover economia de recursos, possui um valor
simbólico significativo para a sociedade.
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Energia
TEMA

OBJETIVO: REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA



Uso Racional dos Recursos  Naturais e Bens Públicos

PROJETO DE ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL

Desde 2019, adotaram-se ações de substituição gradativa do sistema de iluminação fluorescente
por sistemas mais eficientes, com destaque para os de tecnologia em LED. 

As vantagens permeiam a redução de mão de obra com substituições, menor impacto e maior
conforto aos usuários, bem assim a redução de custos com energia elétrica. Já foram instaladas
mais de 300 (trezentas) luminárias no Pavilhão das Metas. Serão substituídas, aproximadamente,
2000 (duas mil) luminárias no Palácio do Planalto e no Pavilhão das Metas até 2023. Página  18
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Energia
TEMA

NOVAS LUMINÁRIAS FORAM INSTALADAS NO PAVILHÃO DAS METAS



Uso Racional dos Recursos  Naturais e Bens Públicos

MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS.

Foi realizada a modernização da iluminação de vias internas e estacionamento do pátio da Coenge
e do Pavilhão das Metas. A medida implementada, além dos aspectos de economia de energia e
redução de custos com manutenção, tem por objetivo proporcionar mais segurança aos agentes
que realizam a vigilância no local.

As áreas citadas também serviram como piloto para esse projeto que, pelos bons resultados
iniciais, já está sendo planejado para implementação em outras instalações externas da PR, que
serão contempladas nos próximos exercícios de 2021 e 2022.
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Energia
TEMA

PROJETO CONTEMPLOU TAMBÉM ÁREAS EXTERNAS DA PR 



2020

2019

VARIAÇÃO 

-8,02% 

19.400.103,00 kWh

21.092.350,00 kWh

2020

2019

VARIAÇÃO 

-15,98% 

R$ 14.513.613,70

R$ 17.274.211,21

A diminuição temporária do efetivo de servidores e colaboradores em face da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) teve impacto no consumo de energia elétrica na Presidência da República.
De acordo com dados obtidos do Painel PR Sustentável, depreende-se que o uso desse recurso
recuou em 8,02%. Ultime-se com a informação de que a economia no gasto anual com energia
elétrica na PR no ano de 2020 atingiu a casa dos R$ 2,76 milhões, registrando baixa de 15,98% em
relação ao exercício anterior.

Tabela de evolução do consumo de energia na PR em kwh
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Uso Racional dos Recursos  Naturais e Bens Públicos

Gráfico - Evolução de Consumo 2019/2020: 
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Energia

Fonte: Painel PR Sustentável 

TEMA



Destaca-se que em 2020 o Relatório Gerencial do PLS-PR passou a considerar os dados de consumo
provenientes do contrato terceirizado de prestação de serviços de copeiragem da Presidência da
República. Embora não haja impacto nos dados relacionados ao custo, uma vez que o material já
conste da planilha de itens fornecidos pela empresa, o aporte dessas informações ao relatório geral
permite ao PLS medir e acompanhar o consumo desse material ao passo que poderá, de acordo
com a análise realizada,  propor a adoção das medidas adequadas à diminuição de uso desses
materiais. 

Importante salientar que a nova planilha de dados absorveu, ainda, quantitativos referentes ao
consumo de copos biodegradáveis e convencionais nos formatos 200 ml (água) e 50 ml (café).  No
sítio eletrônico do Painel PR Sustentável  é possível verificar os níveis de utilização desses
materiais por UORG e por ano. Por fim, é importante frisar que apesar de reciclável, a taxa de
reaproveitamento desse material no país é baixíssima, bem próxima de zero, fato que nos convida
a repensar o consumo desse material.  

Uso Racional dos Recursos  Naturais e Bens Públicos
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Copo
Descartável

TEMA

OBJETIVO: REDUZIR O CONSUMO DE COPOS DE PLÁSTICO DE 200 ML E 50 ML NA PR 



2017 2018 2019 2020

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Uso Racional dos Recursos  Naturais e Bens Públicos

FONTE: 
CONTRATO DE
COPEIRAGEM
COAGE/DILOG

Gráfico - Evolução do Consumo Anual de Copos de 200 ml e 50 ml em centos:

Copo
Descartável

6.293 7.162
9.004

34.677
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TEMA

27.130

FONTE:
ALMOXARIFADO
COMAP/DIENP

7.547

40.334
39.195

34.229

46.627 46.357 42.233



Uso Racional dos Recursos  Naturais e Bens Públicos

Apesar dos PLS anteriores não terem mencionado
em seus relatórios gerenciais o quantitativo de
copos usados por meio do contrato de copeiragem,
tais dados estavam sendo monitorados ano a ano e
agora passam a compor a soma total de consumo
desse tipo de material na Presidência da República. 
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Copo
Descartável

TEMA

CONSIDERAÇÕES - EVOLUÇÃO DO CONSUMO ANUAL DE COPOS 

O gráfico anterior demonstra o
quantitativo anual de copos utilizados
fornecidos pelo Almoxarifado e pelo
contrato de copeiragem no período de
2017 a 2020. Pela análise dos dados
informados, infere-se que há em curso
um declive no índice de utilização
deste item, que vem decrescendo
desde 2017, fato que pode ser
considerado como resultado de um
posicionamento responsável dos
gestores na administração desses
bens, bem como permite-nos
vislumbrar um aumento da
consciência ambiental entre os
usuários. O resultado alcançado
representa milhões de copos  a menos
lançados no meio ambiente. 



JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

4 

3 

2 

1 

0 

A análise do intervalo compreendido entre março e agosto e o bimestre novembro/dezembro de
2020, revelou uma queda no índice de consumo de copos plásticos, muito provavelmente, em
decorrência das medidas preventivas adotadas pela PR no combate ao coronavírus, dentre as quais
destacam-se  o regime de trabalho remoto e a restrição de acessos e visitas guiadas ao Palácio do
Planalto. A seguir, um recorte da evolução do consumo mensal, demonstrando (em azul) os meses
nos quais houve reduçaõ na utilização desse material a PR:

  3.159        3.331      2.854        2.475       2.708       2.670         2.905        2.850       3.260        3.135       2.735       2.595
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TEMA

CONSIDERAÇÕES - EVOLUÇÃO DO CONSUMO ANUAL 2020 



A ação do PLS em relação ao tema papel para impressão é o monitoramento do consumo anual de
resmas de papel branco tipo sulfite em tamanho A4 na Presidência da República. É importante
salientar que o material vem apresentando queda no consumo em face de novas tecnologias
existentes. Uma delas, o Sistema Eletrônico de Informações - SEI,  permite a transferência  de toda a
gestão de processos administrativos para o meio eletrônico, resultando em economia de
impressões. Outro fator relevante é que o mundo está se tornando cada vez mais digital e
impressões acabam sendo menos necessárias. 

O planejamento estratégico da PR prevê a melhoria da relações de consumo de todos os eixos
temáticos monitorados pelo PLS. Assim, cabe relatar que o acompanhamento do perfil de utilização
das UORG's é fundamental para a tomada de decisões dos gestores. Por meio dessa identificação, a
PR poderá definir ações mais adequadas ao tratamento da situação, como, por exemplo,
implementar campanhas de conscientização junto aos servidores. 

O referido monitoramento permite, ainda, uma avaliação mais precisa dos resultados das ações
planejadas, visando à mitigação de possíveis inconsistências, checar sua eficácia e orientar os novos
passos a serem dados (método PDCA). 

Uso Racional dos Recursos  Naturais e Bens Públicos
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Papel para 
Impressão

TEMA

OBJETIVO: REDUÇÃO NO CONSUMO DE PAPEL A4 E AMPLIAR O PERCENTUAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
DIGITAIS NA PR



Gráfico - Evolução do Consumo Anual de Papel (Tipo Sulfite) em resmas:
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O gráfico ilustrativo anteriormente apresentado
revela que houve considerável diminuição do
consumo desse material na Presidência da
República no comparativo com os anos de 2017,
2018 e 2019. Nesse sentido é relevante afirmar
que na comparação apenas com o exercício 2019,
a economia foi de aproximadamente 25%, o que
significa uma redução de 2,24 mil resmas,
representando 1,12 milhão de folhas.  

Relevante salientar que a PR produz um Edital de
Habilitação bienal que lhe permite firmar
compromisso com associações e cooperativas de
catadores com a finalidade de realizar a coleta de
resíduos recicláveis em suas dependências. Dessa
forma, os impactos ambientais gerados por este
tipo de atividade são significativamente
amenizados por meio da coleta, reciclagem e, por
fim, a disposição final dos rejeitos de maneira
ecologicamente correta, gerando, ainda, renda e
inclusão social.

Uso Racional dos Recursos  Naturais e Bens Públicos
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Papel para 
Impressão

TEMA
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Impressão
na PR 

A Presidência da República possui um parque de impressão que conta atualmente com 655
impressoras disponíveis ao desenvolvimento de suas rotinas administrativas. Deste quantitativo,
221 unidades fazem parte do patrimônio da PR, enquanto que os 434 equipamentos restantes
estão disponibilizados por meio contrato de outsourcing nº 47/2017, firmado com a empresa
Concept Digital.

Em 2019, uma das metas do PLS para este eixo temático foi o mapeamento das impressoras  de
propriedade da Presidência da República. Assim, por meio do Processo-SEI nº 00094.000168/2019-
31, a Coordenação-Geral de Operações e Atendimento a Usuários da Diretoria de Tecnologia -
DITEC/SA informou que a PR possui 221 impressoras próprias. 

No futuro, a tendência é que a operacionalização deste tipo de serviço seja realizado
exclusivamente por meio de contratos de outsourcing, desde que observem o disposto no item 1.8
do Acórdão nº 94/2018-TCU - Plenário, orienta aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Serviços Gerais (Sisg) a observarem o Manual de Boas Práticas, orientações e vedações para a
contratação de serviços de Outsourcing de impressão, vinculado à Portaria MP/STI 20/2016.

TEMA

OBJETIVO: REDUZIR ÍNDICES DE CONSUMO DE CARTUCHOS
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Impressão
na PR 

Impressões realizadas em 2020 - Outsourcing (quantidade de impressão):

0 1 2 3 4 5

2020 

2019 

0 0,5 1 1,5

2020 

2019 

Impressões em P&B (mono) Impressões coloridas 

2.901.436

4.751.826

1.254.725

1.471.105

TEMA
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Impressão
na PR 

2020 2019
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2020 2019
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3.432,33 10.381,17

Dados Referentes ao Consumo  de Cartuchos - 
Impressoras Próprias 

Quantidade Utilizada Custos Anuais (em R$) 

TEMA
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Mobilidade
Sustentável

A Presidência da República vem desenvolvendo sua estrutura de mobilidade ao longo dos anos
pautada em um planejamento adequado à complexidade de sua estrutura organizacional. O atual
modelo de deslocamento foi adotado segundo princípios e diretrizes sustentáveis: ambientalmente
adequado, socialmente justo e, por fim, economicamente viável.  

Os resultados esperados com o monitoramento desse tema pelo PLS-PR são a diminuição do
quilômetro rodado com consequente redução na emissão de agentes poluentes na atmosfera e no
gasto público com esse tipo de serviço até 2022. Atualmente, a frota da PR é composta por 263
veículos. Este número representa: 229 veículos pertencem à frota própria; 14 são objeto de locação
e 20 atendem à Vice-Presidência - VPR. 

A mobilidade sustentável na PR é um tema atemporal e desafiador. Nesse sentido, vale salientar
que importantes ações de proteção do meio ambiente já constam do planejamento estratégico
para este eixo temático, como por exemplo a logística reversa, procedimento que permite o retorno
de produtos à empresa após seu consumo, de forma que o fabricante possa promover um descarte
correto.

TEMA

OBJETIVO: REDUZIR O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 
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Mobilidade
Sustentável

No que concerne especificamente aos lubrificantes utilizados pela Presidência da República, a
empresa contratada para fornecer este item de suprimento deve, também, proceder o
recolhimento e a destinação correta dos lubrificantes usados, de acordo com os critérios
estabelecidos na Resolução da ANP n° 20 de 18/06/2009, bem como da Resolução do CONAMA n°
362 de 23 de junho de 2005 e suas alterações, que dispõem sobre o recolhimento, coleta e
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Quanto aos pneus, a contratada para fornecer este item deve providenciar o recolhimento e o
adequado descarte dos artefatos usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os
aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento, mantidos pelo respectivo fabricante ou
importador, para fins de sua destinação final ambiental adequada, nos termos do inciso III do artigo
33 da Lei nº 12.305/10 e da Instrução Normativa IBAMA nº 01, de 18/03/2010, recebendo e
armazenando os produtos entregues pelos usuários através de pontos de coleta e centrais de
armazenamento, sem qualquer tipo de ônus para estes, de acordo com o previsto nos artigos 1º e
9º da Resolução nº 416, de 30/09/2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

Em relação às baterias veiculares, as empresas fornecedoras deste item de suprimento também
devem recolher o equipamento usado, providenciando sua correta destinação de acordo com as
normas ambientais.

Fonte: Coordenação-Geral de Transportes - COTRAN/DILOG

TEMA
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ADEQUAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL E DA OFICINA MECÂNICA 
ÀS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES

No dia 30/12/2020, foi assinado contrato com empresa de engenharia e arquitetura com vistas à
elaboração dos projetos de reforma. Em 2021, será contratada empresa para realização das obras
e, no início de 2022, espera-se que o IBRAM-DF e o Corpo de Bombeiros concedam a Licença de
Operação do Posto de Combustível, por considerarem que está adequado às normas ambientais e
de segurança operacional vigentes.

REDUÇÃO DE DESCARTE DE PNEUS E PEÇAS DE SUSPENSÃO
VEICULARES

No final de 2019, foi adquirido um equipamento alinhador
de direção de veículos, tendo em vista que o existente na
COTRAN encontrava-se inoperante há mais de 10 anos.

No primeiro ano de utilização deste novo equipamento foi
possível realizar a correta ajustagem da geometria de
direção dos veículos da frota da Presidência da República,
obtendo-se menor consumo de pneus e componentes de
suspensão e, consequentemente, redução do descarte
destes itens de suprimento.
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Mobilidade
Sustentável

TEMA
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Mobilidade
Sustentável

O objetivo pretendido pelo PLS-PR é reduzir ao máximo os custos operacionais, intensificar a gestão
de desperdícios, selecionar e manter apenas os serviços que se sejam viáveis, mantendo,
entretanto, a qualidade dos serviços prestados.  Reduzir custos e emissão de poluentes e assegurar
qualidade na locomoção, contribui para o desenvolvimento sustentável no Órgão.

2020 2019

3 

2 

1 

0 

Kilômetros Rodados Consumo de Combustível 
(Em litros)

2.348.955 2.549.387

2020 2019

300 

200 

100 

0 

272.686 288.511

TEMA
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Mobilidade 
Sustentável

Custo da Operação 
(Em R$)

2020 2019

6 

4 

2 

0 

5.134.928,00 5.276.493,00

Categoria de Veículos 2020

Serviço Comum 
53.6%

Representação 
41.1%

Serviço Especial 
5.3%

TEMA
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TAXIGOV 
É um serviço de transporte de servidores e colaboradores da Administração Pública Federal em
deslocamentos a trabalho com o uso de táxis, que começou a ser implementado em março de
2017. O TáxiGov 2.1 entrou em vigor em abril de 2019, utilizando-se da plataforma digital da Uber
Technologies Inc. empresa prestadora de serviços eletrônicos na área de mobilidade urbana,
através de um aplicativo. Em 2019, pagava-se R$ 2,00 por quilômetro rodado pelo serviço, valor
inferior à versão original, que custava R$ 3,34. A partir de setembro desse mesmo ano, o sistema
recebeu uma atualização, gerando o TáxiGov 3.0, a qual permanece em funcionamento até os dias
atuais, onde o Km rodado custa, em média, R$ 2,90. 

Uso Racional dos Recursos  Naturais e Bens Públicos

A adesão ao serviço de transporte de servidores
contratado pelo Ministério da Economia, TaxiGov,
permitiu a redução da frota de automóveis
próprios por meio da alienação de 100 veículos
nos últimos dois anos. Além disso, o serviço
permite o compartilhamento de corridas por
servidores, reduzindo o impacto ambiental. Na
análise de custos, comparando os exercícios 2019
e 2020, o resultado aponta redução de
aproximadamente 34% com o gasto deste serviço: 

Mobilidade 
Sustentável

2020

2019

VARIAÇÃO 

-34% 

R$ 529.494,23

R$ 809.262,52

TEMA
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Em observância às determinações contidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela
Lei nº 12.305, de 2010, a Presidência da República foi considerada grande geradora e, portanto,
torna-se responsável pela gestão dos resíduos produzidos, estando sujeita às sanções legais em
caso de descumprimento.

Com vistas à correta destinação dos resíduos recicláveis, a Presidência da República possui um
programa denominado Coleta Seletiva Solidária, que tem por escopo firmar, por meio de edital
público de chamamento, compromisso periódico com associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis, com vistas à coleta, segregação e correta destinação dos materiais por ela
descartados. 

Atendendo ao disposto na Lei nº 12.305, a Presidência da República possui, desde 2019, uma
contratação voltada à execução dos serviços de coleta, transporte e destinação ambientalmente
correta dos resíduos sólidos indiferenciados.  Quanto aos resíduos classificados como perigosos, os
quais demandam gerenciamento próprio e descarte diferenciado, como aqueles gerados através
das atividades desenvolvidas pela Coordenação de Saúde - COSAU, a PR também possui uma
contratação que realiza a coleta, o transporte e o descarte final, segundo protocolos ambientais
para este fim.

Gestão Adequada de Resíduos Gerados 
Gestão de
Resíduos

TEMA

OBJETIVO: REDUZIR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS / AUMENTAR A QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECICLADOS 

Página  39



Separação de lixo é um tema essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. A ação de
diferenciar os resíduos é o primeiro passo para sua correta destinação, disposição e tratamento.
Salienta-se que a coleta seletiva é de grande importância para a implementação de ações efetivas
de reciclagem, proporcionando ganhos econômicos, sociais e ambientais. Nesse contexto, cumpre
informar que a PR já emprega coletores seletivos, os quais servem para identificar e segregar os
tipos de resíduos. Além disso, as empresas responsáveis pelos serviços de limpeza e jardinagem
são orientadas a incluir em suas rotinas diárias a recolha e a separação do lixo de acordo com as
cores especificadas pela coleta seletiva, conforme ilustração a seguir: 

Gestão de 
Resíduos 

Gestão Adequada de Resíduos Gerados TEMA
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Hierarquia da Gestão dos Resíduos Sólidos  

Gestão de 
Resíduos 

Gestão Adequada de Resíduos Gerados 

PREVENÇÃO 

MINIMIZAÇÃO  

REUSO  

RECICLAGEM  

OUTRAS
RECUPERAÇÕES  

ATERRO 
SANITÁRIO   

DISPOSIÇÃO 
CONTROLADA  

A problemática da gestão dos resíduos
sólidos urbanos exige ações efetivas para
mitigar seus impactos ambientais. 
Para isso, devem ser aplicadas ações que
promovam práticas de sustentabilidade em
seu gerenciamento, envolvendo a
participação de todos, tal como já ressaltado
na Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), publicada em 2010. 
Na PR, as ações de coleta seletiva e
reciclagem, assim como a logística reversa
(para alguns materiais considerados
resíduos perigosos), estão devidamente
integradas e geram significativos benefícios:
redução dos volumes destinados para
aterros, redução de áreas de deposição
irregular, valoração e reinserção dos
resíduos na cadeia produtiva, redução da
necessidade de utilização de recursos
naturais, etc. 

TEMA
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Uma pesquisa do Instituto Nacional de Saneamento Básico do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), revela que o Brasil recolhe 180 mil toneladas de resíduos POR DIA. O volume
gigantesco de lixo gerado em apenas 24 horas por casas e empresas poderia (e pode) ser matéria-
prima para diversos usos. A reciclagem do mísero 1% disso já faz uma diferença considerável. Ainda
de acordo com o artigo citado acima, ao não praticarmos a separação dos resíduos, causamos um
desperdício de R$ 8 bilhões anuais, quantia que poderia ser revertida e aplicada diretamente em
benefícios para a sociedade.

TRATADOS INTERNACIONAIS 

O Brasil é signatário de diversos tratados e convenções sobre o meio ambiente. Uma parte desses
documentos já foram ratificados pelo Congresso Nacional e, dessa forma, passaram a integrar
definitivamente o ordenamento jurídico brasileiro. O último deles ocorreu em 2016, com a
ratificação do Acordo de Paris – compromisso internacional para diminuição das emissões de
gases do efeito estufa na atmosfera. 

Rio 92 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também
conhecida como Cúpula da Terra, reuniu chefes de estado para discutir temas como o equilíbrio
ecológico e o desenvolvimento sustentável. O encontro produziu documentos históricos como a
Agenda 21 e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Consciência 
Ambiental

Gestão Adequada de Resíduos Gerados TEMA
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Instituição do Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública, que articula
medidas de preparação e de enfrentamento às emergências em saúde pública, coordenado
pelo Ministério da Saúde;
Promulgação do Regulamento Sanitário Internacional da OMS. Tal texto foi acordado na 58ª
Assembleia Geral da OMS e versa sobre medidas internacionais de combate a pandemias; 
Criação do marco legal para o enfrentamento da emergência: lei que dispõe sobre medidas de
isolamento, quarentena e de determinação de realização compulsória de exames, testes,
vacinações e outras medidas médicas e sanitárias;
Declaração de Emergência em Saúde Pública;
Instituição do Centro de Operações para supervisão e monitoramento, na Presidência da
República; 
Regulamentação da lei 13979/2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional.

Ações de Enfrentamento da COVID-19

A pandemia do coronavírus (COVID-19) obrigou a humanidade a se reposicionar em relação a
praticamente todas as suas rotinas. Com a edição da Lei 13.979, em 6 de fevereiro de 2020, que
dispôs sobre as medidas a serem adotadas pelo governo federal para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII) decorrente do coronavírus, a
Presidência da República editou atos normativos, tais como Medidas Provisórias, Decretos e
Portarias desde o início dos trabalhos de enfrentamento ao coronavírus, dentre as quais citam-se:

Covid-19
Ações de Enfrentamento da Covid-19 TEMA

OBJETIVO: CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO 
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No âmbito dessa Secretaria Especial de Administração - SA, os esforços foram intensificados no
sentido de minorar ao máximo os impactos negativos da doença nas esferas física e psicossocial de
seus servidores e colaboradores. Para tanto, foram realizados diversos investimentos, dentre os
quais citamos o atendimento médico e psiquiátrico a pacientes diagnosticados e a elaboração e
divulgação de campanhas eletrônicas informativas e de sensibilização sobre práticas e
procedimentos corretos de prevenção junto a esse público. 

Por meio da Diretoria de Recursos Logísticos - DILOG, foram intensificadas as ações de higienização
sanitizante por intermédio de constantes operações realizadas em todas as dependências e áreas
comuns. Outra ação que merece menção é a aquisição e instalação de novos dispenser's de álcool
gel: saltando de 190 para 420 equipamentos instalados na PR, aumentando de maneira importante
e significativa as barreiras de proteção pessoal, enfoque de todas as campanhas desenvolvidas. 

Dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos para o enfrentamento da
pandemia e para a preservação de atividades e serviços essenciais, além da restrição da
circulação de pessoas; e 
Redução a zero das alíquotas do IPI incidentes sobre produtos destinados a hospitais, clínicas e
consultórios e para higienização pessoal e de ambientes (álcool, máscaras, gel, desinfetantes,
vestuário, viseiras, artigos de laboratório e farmácia, luvas e termômetros para proteção contra
o vírus, dentre outras medidas editadas em nível de governança federal.

Ações de Enfrentamento da COVID-19
Covid-19

Ações de Enfrentamento da Covid-19 TEMA
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Com a edição da Lei 13.979, em 6 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas a serem
adotadas pelo governo federal para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional (ESPII), decorrente do coronavírus (COVID-19), a Presidência da República, preparou
uma pauta de ações de combate à doença. Amparada pela Instrução Normativa nº 21, de 16 de
março de 2020, que estabelece orientações para o trabalho remoto nos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal-  SIPEC, a PR promoveu a
redução do quantitativo de servidores e colaboradores em trabalho presencial, diminuindo
consideravelmente os riscos de contágio e transmissão da doença. 

Relevante informar que através da Coordenação de Saúde - COSAU/DIGEP, a PR realizou
aproximadamente 3,5 mil testes rápidos, além da elaboração e divulgação de campanhas
eletrônicas informativas, de sensibilização contendo recomendações e medidas de prevenção
dirigidas ao seu público interno.

Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPAções de Capacitação de Sensibilização TEMA

OBJETIVO: REDUZIR RISCOS DE CONTÁGIO E TRANSMISSÃO DA DOENÇA

Ações de 
Sensibilização
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Nesse contexto, é primordial a preservação e a promoção da saúde da força de trabalho. A PR, por
meio da Secretaria Especial de Administração, com enfoque no trabalho desenvolvido pela
Coordenação de Saúde da Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP e pela Coordenação-Geral de
Relações Pública - COREP, promoveu a elaboração de campanhas publicitárias educativas
enfatizando que a prevenção é a principal medida de combate à doença. Dentre as mídias criadas
destacam-se : 

Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPAções de Capacitação de Sensibilização

Ações de 
Sensibilização

TEMA
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPAções de Capacitação de Sensibilização

Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEP

TEMA

Ações de 
Sensibilização
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPAções de Capacitação de Sensibilização TEMA

Ações de 
Sensibilização
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPAções de Capacitação de Sensibilização TEMA

Ações de 
Sensibilização
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPAções de Capacitação de Sensibilização TEMA

Ações de 
Sensibilização
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPAções de Capacitação de Sensibilização TEMA

Ações de 
Sensibilização
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPAções de Capacitação de Sensibilização TEMA

Ações de 
Sensibilização
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPAções de Capacitação de Sensibilização TEMA

Ações de 
Sensibilização
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPAções de Capacitação de Sensibilização TEMA

Ações de 
Sensibilização
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPAções de Capacitação de Sensibilização TEMA

Ações de 
Sensibilização
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De acordo com o próprio site da International Organization
for Standardization (ou ISO, na tradução em português) uma
compra sustentável é “o processo de tomada de decisões de
aquisição de produtos ou serviços que envolve preocupação
ambiental e uso consciente dos recursos financeiros,
atendendo às necessidades de uma organização para bens
e serviços de um modo que beneficie não apenas a
organização em si, mas a sociedade como um todo,
minimizando, deste modo, seu impacto no meio ambiente. 

Considerar estas medidas asseguram à administração que as condições de trabalho de
fornecedores e seus colaboradores sejam decentes, que os produtos ou serviços adquiridos sejam
sustentáveis, sempre que possível, e que questões socioeconômicas, como as desigualdades
sociais, sejam tratadas”. Ante o exposto, pode-se definir uma compra sustentável como aquela que
respeita a vida, na qual a consciência ambiental esteja presente em todas as etapas do processo. 

O objetivo de realizar contratações sustentáveis é, sobretudo, garantir que estas estejam alinhadas
às necessidades do órgão, evitando aquisições desnecessárias e mal dimensionadas, adotando
sempre e em todos os artefatos relativos aos procedimentos licitatórios os princípios da
responsabilidade social, ecológica e financeira.

Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPCompras Públicas Sustentáveis 

Compras
Públicas  

TEMA
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Possuem um baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
Dão preferência a materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
Apresentam maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
Promovem maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
Ofertam maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
Possuem inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 
Consideram a origem dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras;
Empregam produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal
sustentável ou de reflorestamento. 

As licitações sustentáveis mostraram-se uma importante ferramenta para a administração pública,
uma vez que o Estado emprega uma quantia importante de recursos, em licitações, aquisições e
obras de infraestrutura. Conseguir usar esses recursos de forma benéfica, satisfazendo as
necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras, é o grande desafio.

A partir de 2010, com publicação da IN SLTI/MPOG nº 1, que dispõe exclusivamente sobre as
licitações sustentáveis, iniciou-se a consolidação do arcabouço legal brasileiro referente a essa
temática, com a instituição de diversos leis e normas relacionadas.

O PERFIL DAS COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS: 

Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPCompras Públicas Sustentáveis TEMA

Compras
Públicas  
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPProjetos Sustentáveis TEMA

Projetos

O modelo de governança e de desenvolvimento sustentável adotado pela Presidência da República
é caracterizado pela consciência ecológica e pela preservação dos recursos disponíveis, de modo
que seja possível atender às necessidades do presente coexistindo harmonicamente com o meio
ambiente sem degradá-lo, resguardando às próximas gerações o acesso à vida e aos recursos
necessários à sua sobrevivência. 

Para tanto, em 2020 a PR ocupou-se da elaboração e implantação de dois importantes projetos
sustentáveis com foco na arborização e na recomposição de espaços verdes, denominados Projeto
Ipês do Planalto e Projeto Ipês do Alvorada, que pretendem beneficiar áreas pertencentes ao
Palácio do Planalto, ao Palácio da Alvorada e à Residência Oficial da Granja do Torto. 

Outro importante projeto é o Sistema de Irrigação Alternativa, cujo objeto é a obtenção de
outorga com vistas à perfuração do solo emitida pela Agência Reguladora de Águas, Saneamento e
Energia do Distrito Federal - ADASA. O projeto destina-se à captação de águas subterrâneas com a
finalidade de empregá-las na manutenção de áreas verdes e afins.
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPProjetos Sustentáveis 

A PR possui uma área total de 808.145 m², dos
quais 644.036 m² pertence a um complexo verde
composto por 1.640 exemplares de árvores
plantadas, todas catalogadas por espécie e
coordenada geográfica.

O Projeto Ipês do Planalto e o Projeto Ipês do
Alvorada são ações previstas no planejamento
estratégico da PR. São respostas sustentáveis da
PR às emissões de CO² na atmosfera provocadas
pelas atividades desenvolvidas pelo Órgão no
cumprimento de sua missão institucional. 

Juntas, essas iniciativas têm a missão de ampliar
e recompor espaços arborizados no complexo
verde da Presidência da República através do
aporte de 500 novas mudas da árvore-símbolo
de Brasília e do Brasil: o ipê, escolhida por ser
uma espécie já climatizada e considerada nativa
do bioma cerrado. 

TEMA

Projeto Ipês 
PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO 
OBJETIVO: MITIGAR EFEITOS PROVOCADOS PELA EMISSÃO DE  CO² NA ATMOSFERA 
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As mudas necessárias à execução dos dois
projetos foram objeto de doação por parte
de entidades parceiras da PR. O Projeto Ipês
do Planalto recebeu 300 mudas de árvores,
que serão plantadas no Palácio do Planalto e
Anexos, Via N2 e Pavilhão das Metas. O
Projeto Ipês do Alvorada recebeu 200 novas
mudas que serão destinadas ao Palácio da
Alvorada e à Residência Oficial da Granja do
Torto. A meta para esta ação é que todas as
500 mudas relativas aos projetos possam ser
plantadas até 31 de março de 2021.



Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPProjetos Sustentáveis 

DIMENSÃO ECOLÓGICA

No ambiente urbano, projetos de arborização
possuem inúmeros efeitos sobre as condições
ambientais e a qualidade de vida dos habitantes,
dentre as quais destacam-se a redução das ilhas
de calor e da poluição atmosférica e sonora; o
aprimoramento e embelezamento da paisagem
urbana; o controle de enchentes e inundações
com a drenagem das águas pluviais; além de
funcionarem como uma espécie de fábrica de
matéria orgânica, produzindo alimentos para
quase todos os animais sob a forma de raízes,
folhas, flores, frutos e sementes.

TEMA
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DIMENSÃO SOCIAL 

Promover a arborização urbana, salienta a
importância que a vegetação possui como
amenizadora da poluição, além das funções
ambientais, energéticas e paisagísticas. Logo,
a vegetação, justificada também pelos fatores
químicos, físicos, ecológicos e psicológicos,
deve ser considerada na ordem das
prioridades do planejamento urbano. Busca-
se, dessa forma, tornar as cidades um lugar
melhor e mais digno para se viver. 

META DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO

Ipês  do Planalto: Plantio de 300 mudas nas
dependências do Palácio do Planalto e Anexos.
Prazo: Até 31/03/2021.
Ipês do Alvorada: Plantio de 200 mudas no
Palácio da Alvorada e Residência Oficial da
Granja do Torto. Prazo: Até 31/03/2021.

Projeto Ipês



Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPProjetos Sustentáveis 

Os aquíferos são de extrema importância para a segurança hídrica
de uma comunidade, pois é ali que se encontram localizados 97%
das águas doces do país, o que os torna o maior reservatório de
água potável do planeta. A exploração destas águas deve ser
consciente e responsável. 

Entretanto, por meio da elaboração de estudos técnicos sobre esses
aquíferos e seu comportamento hidrológico é possível realizar o uso
racional, de forma estratégica dos mananciais superficiais com o
objetivo de ampliar a confiabilidade no abastecimento, reduzir
custos e ampliar ganhos econômicos com melhores garantias de
atendimento hídrico.

Foi com esta mentalidade que a Presidência da República elaborou o
Projeto de Irrigação Alternativa, através do qual se estima reduzir
consideravelmente o uso de água tratada fornecida pela companhia
de abastecimento local, destinando a água bruta obtida de canais
subterrâneos para atividades de irrigação de áreas verdes.

TEMA

Projeto de
Irrigação

PROJETO - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ALTERNATIVO 
OBJETIVO: REDUZIR O USO DE ÁGUA TRATADA NA MANTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES 
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Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPProjetos Sustentáveis TEMA

A iniciativa é uma ação Secretaria Especial de Administração - SA, a obra possui outorga da Agência
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal - ADASA. O sistema prevê, ainda, a
instalação de uma bomba hidráulica e um sistema de canalização por meio do qual se conduzirão os
volumes de água captados a um reservatório subterrâneo. Estima-se com a implantação desse
projeto uma economia anual aproximada de R$ 900 mil aos cofres públicos.

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PERFURAÇÃO DO 
SISTEMA  DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

NO PALÁCIO DO PLANALTO EM 2020
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Projeto de
Irrigação



Ações de Capacitação e Sensibilização 
Contribuição: Coordenação de
Saúde - COSAU/DIGEPProjetos Sustentáveis 

METAS 

Cumpre informar que as obras de perfuração
do poço tubular e de impermeabilização do
reservatório encontram-se concluídas. A meta
do projeto é atingir uma extração média de
36.000m³ (trinta e seis mil metros cúbicos) até o
final de 2022.

O monitoramento dos resultados previstos no 
 planejamento estratégico,  o acompanhamento
da evolução das etapas de captação e uso dos
recursos obtidos e o cumprimento das metas
estabelecidas e, principalmente, a manutenção
das condições de segurança ambiental, de  
 preservação e proteção dos aquíferos
explorados pelo projeto são as ações do PLS
relativas ao tema. 

TEMA
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Projeto de
Irrigação



CONCLUSÃO  



CONCLUSÃO  

Cisnes Negros (termo criado por Nassim Nicholas Taleb no livro “A lógica do Cisne Negro”) são os
eventos que causam transformações cognitivas e inesperadas e que geram um grande impacto global
na humanidade, tais como a quebra da bolsa de valores, os acontecimentos do 11 de setembro nos
Estados Unidos ou, para citar nossa realidade atual: uma pandemia. 

Existe uma limitação humana em lidar com o aleatório, (com) o inesperado. 2020, sob todos aspectos,
foi um ano desafiador para o país, entretanto, a Presidência da República vem imprimindo esforços no
sentido de ampliar a sua contribuição para o novo paradigma que se apresenta e para a consolidação
dos princípios da sustentabilidade em nossa nação. Para a PR, é importante assumir seu papel como
instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável. 

Com a pandemia, a vida humana foi o bem mais valioso a ser preservado e esta foi a premissa da qual
partiram campanhas preventivas, operacionalização remota, afastamento de pessoas em grupos de
risco, dentre outras medidas adotadas para minimizar os impactos. Mesmo em meio às adversidades
encontradas nesse ano, a PR atuou no sentido de ampliar a sua contribuição sustentável, posto que os
trabalhos desenvolvidos não podem sofrer descontinuidade. 

A PR acredita que o Plano de Logística contribui efetivamente para a incorporação de projetos e
iniciativas sustentáveis em seus processos de trabalho, assim como o monitoramento sistemático e a
apresentação de resultados referentes aos eixos temáticos do PLS permitem a melhoria da gestão e o
aumento da transparência e nos leva ao amadurecimento da consciência ambiental.
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À GESTÃO SUSTENTÁVEL 

Constituição Federal de 1988
Art. 37 - princípios que regem a administração pública
Art. 70 - princípio de economicidade
Art. 170 - princípios gerais da atividade econômica, II, IV e VI
Art. 173 - regula a exploração direta de atividade econômica pelo Estado
Art. 174 - princípios gerais do Estado como regulador econômico
Art. 225 - normas de proteção ao meio ambiente e princípio do desenvolvimento sustentável

Leis
Lei nº 6.938 de 31/08/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente
Lei nº 8.666 de 21/06/1993 - Lei de Licitações e Contratos
Lei nº 9.605 de 05/10/1998 - Lei de Crimes Ambientais
Lei nº 10.295 de 17/10/2001 - Lei de Eficiência Energética - dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional da Energia
Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 - Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, regulamentada pelo Decreto nº 6.24 de 05/09/2007, que dá tratamento favorecido, diferenciando e
simplificando para as micro e pequenas empresas nas contratações públicas.
Lei nº 12.187 de 29/12/2009 - Política Nacional sobre Mudanças do Clima, regulamentada pelo Decreto nº 7.390 de 2010.
Lei nº 12.305 de 02/08/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23/12/2010.
Lei nº 12.349 de 15/12/2010 - Altera o artigo 3º da Lei nº 8.666/93, introduzindo o desenvolvimento nacional sustentável como objetivo das contratações públicas
Lei nº 12.462 de 04/08/2011 - Institui o Regime Diferenciado de Contratações, dentre outras disposições.
Lei nº 12.527 de 18/11/2011 - Lei de Acesso à Informação, regulamentada pelo Decreto nº 7.724 de 16/05/2012.
Lei complementar n° 147/2014 - Altera a lei complementar n° 123.  

Decretos
Decreto nº 2.783, de 17/09/1988 - Dispõe sobre proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso de substâncias que destroem a camada de ozônio pelo órgão e entidades
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Decreto nº 5.940 de 25/10/2006 - Disciplina a separação e a destinação dos resíduos  recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta na fonte geradora. 
Decreto nº 7.174  de 12/05/2010 - Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação
Decreto nº 7.746 de 05/06/2012 - Regulamenta o artigo 3º da Lei 8.666/93, agregando como objetivo da Lei de Licitações e Contratos, o desenvolvimento nacional sustentável
Decreto Nº 10.024, de  20/09/19 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

Instruções Normativas
Instrução Normativa nº 1 de 19/01/2010 - Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional e dá  outras providências.
Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020 - Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 

Resoluções e Portarias
Resolução CONAMA nº 20/1994 - Dispõe sobre a instituição do Selo Ruído de uso obrigatório para aparelhos eletrodomésticos que geram ruído no seu funcionamento.
Resolução CONAMA nº 307/2002 - Estabelece critérios e procedimentos para gestão de resíduos na construção civil.
Portaria do MMA nº 61/2008 - Estabelece práticas de sustentabilidade ambiental quanto das compras públicas sustentáveis 
Portaria do MMA nº 43/2009 - Proíbe o uso do amianto em obras públicas e veículos de todos os órgãos vinculados à Administração Pública
Portaria do MPOG - STI/MP nº 02/2010 - Regulamenta a compra de tecnologia da informação com critérios ambientais de sustentabilidade.
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