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INTRODUÇÃO

A� tônica� da� sustentabilidade� e� do� uso� racional� dos� recursos� naturais� estão� apoiados� na

Constituição�Federal,�no�ordenamento�jurídico�pátrio�e�em�acordos�internacionais�dos�quais�o

Brasil�é�signatário.�Essa�temática�está�inserida,�também,�em�uma�agenda�global�designada�de

"Objetivos� de� Desenvolvimento� Sustentável� ‒� ODS"� e� tem� interface� similarmente� com� o

"Acordo� de� Paris",� que� visa� reduzir� emissões� de� gases� de� efeito� estufa� no� contexto� do

desenvolvimento�sustentável.�

Neste� sentido,� a� Administração� Pública� vem� buscando� compatibilizar� os� conceitos� de

sustentabilidade� e� de� uso� racional� dos� recursos� naturais� em� suas� contratações� e� em

atividades� institucionais.� O� Poder� Público,� enquanto� consumidor� de� bens� e� serviços,� deve

exercer�o�papel�de�fomentar�ações�de�sustentabilidade�para�coadjuvar�com�o�meio�ambiente

saudável�e�estimular�práticas�positivas,�como�por�exemplo,�a�redução�dos�gastos�públicos�e�o

combate� ao� desperdício.� Com� enfoque� na� meta� 12.7,� dos� Objetivos� de� Desenvolvimento

Sustentável,�visando�à�promoção�das�compras�públicas�sustentáveis.�Isso�porque�a�atividade

institucional�depende�da�atividade�econômica�que,�por�sua�vez,�depende�do�uso�da�natureza.

�

Na�Presidência�da�República�não�poderia� ser�diferente.�Desde�2018,�há�uma� ferramenta�de

planejamento� institucionalizada� sobre� sustentabilidade� -� Plano� de� Gestão� de� Logística

Sustentável� -� PLS/PR,� que� possibilita� estabelecer� e� programar� iniciativas� de� logística

sustentável,�reforçando�o�compromisso�com�a�temática�por�parte�deste�Órgão.�

�

As�ações�e�atividades�da�Secretaria�Especial�de�Administração�-�SA�são�orientadas�a�partir�do

propósito�de�incentivar�e�promover�atitudes�racionais/equilibradas�de�utilização�dos�recursos

naturais,� incluindo�o� uso� da� atividade� econômica�‒� no� caso� das� contratações� -� e� dos� bens

públicos�pelos�usuários�das�dependências�da�PR.�

�

Desta� forma,� o� presente� relatório� gerencial� do� PLS/PR� apresenta� 08� eixos� temáticos� que

demonstram� quais� práticas� de� sustentabilidade� e� racionalização� encontram-se� em

andamento� na� PR.� Estes� eixos� são� monitorados� e� sua� evolução� é� avaliada� pela� Comissão

Gestora�do�PLS/PR�‒�CGPLS/PR,�formada�pelos�diretores�de�Recursos�Logísticos,�Tecnologia,

Gestão�de�Pessoas�e�Planejamento,�Orçamento,�Finanças�e�Contabilidade.�

5



�A�proposta�da�sustentabilidade�não�é�deixar�de�consumir,�mas�buscar,�além�do�comedimento

no� uso� dos� bens� e� dos� serviços� postos� à� disposição� da� Administração,� evitar� as� perdas� de

qualidade�no�desempenho�das�atividades� institucionais�e�minimizar�ao�máximo� tendências

de�consumo�que�prejudicam�o�uso�racional�desses�recursos.

O�monitoramento�dos�resultados�de�consumo�na�PR��é�publicado�periodicamente�no�Painel

PR�Sustentável,� na�plataforma�do�QlikView.� Infelizmente,� ainda�não�há�meios�para�medir� a

realidade� dos� impactos� desses� indicadores� considerando� o� quantitativo� de� servidores� e

visitantes�que�usufruem�diariamente�das�estruturas�e�serviços�disponíveis.

Acredita-se� que� o� meio� de� obter� aumento� da� consciência� quanto� ao� uso� responsável� dos

recursos� por� parte� de� servidores,� colaboradores� e� visitantes� da� PR� é� a� implantação� de

políticas�de�sensibilização,�conscientização�e� informação� (palestras,�campanhas�educativas,

workshops,� etc.),� por� meio� das� quais� pode-se� alcançar� um� padrão� mais� adequado� de

consumo,�onde�todos�são�responsáveis�e�todos�podem�cooperar�na�adoção�de�novos�hábitos,

pautados�nos�valores�defendidos�por�este�Órgão.

O�discurso�da�sustentabilidade�deve�estar�alinhado�à�ação,�assim,�as�ações�de�divulgação�e

conscientização�constituem-se�estratégia�imprescindível�e,�com�vistas�a�ampliar�seu�alcance,

devem� ser� realizadas� em� todos� os� canais� disponíveis,� seja� nos� meios� eletrônicos� de

comunicação�interna,�como�o�mural,�a�intranet,�seja�por�meio�de�eventos�de�sensibilização.�O

objetivo� é� atrair� ao� máximo� a� atenção� das� pessoas� para� pequenas� atitudes� diárias� que

promovem�grandes�diferenças,�e�podem�minimizar�impactos�negativos,�reforçando�a�crença

de�que�é�possível�melhorar.�

As� ações� de� conscientização,� aliadas� à� aplicação� prática� dos� normativos� às� rotinas

administrativas,� por� exemplo,� tem� produzido� mudanças� significativas:� é� cada� vez� mais

comum�que� os� setores� requisitantes� da� PR� insiram� conceitos� de� sustentabilidade� em� seus

artefatos� de� contratação� de� serviços� e� de� aquisição� de� bens,� garantindo� assim� redução�de

impactos�de�uma�forma�geral.��(IN�nº�5,�de�2017).
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A�contratação�pública�sustentável�-�prevista�no�artigo�3º�da�Lei�8666/93�-�é�coerente�com�o�já

citado�ODS�12�e�assegura�padrões�de�produção�e�de�consumo�sustentáveis,�compatibilizando

a�produção/desenvolvimento�com�os�aspectos�socioambientais.�

Sob� esta� ótica,� as� licitações� precisam� contemplar� o� impacto� ambiental� do� objeto� a� ser

contratado/comprado:� a� dimensão� social,� preço� e� a� manutenção� da� competição.� Quem

compra�deve�fixar�o�escopo�mínimo�de�exigências�socioambientais�em�seus�artefatos,�tendo

antes�disso�clareza�quanto�à�real�necessidade�da�contratação.

As� contratações� sustentáveis,� portanto,� são� aquelas� que� consideram� aspectos

socioambientais� em� todas� as� suas� fases,� se� preocupando� com� a� redução� dos� impactos

negativos� sobre� o� meio� ambiente� e� pessoas.� A� regra,� é� que� as� contratações� sejam

sustentáveis,�ou�seja,�observem�a�maior�vida�útil�e�menor�custo�de�manutenção�do�bem�ou�da

obra;� possam�primar� pela�maior� eficiência� na� utilização� de� recursos� naturais� como� água� e

energia� ou� que� dão� preferência� para� materiais,� tecnologias� e� matérias-primas� de� origem

local.

A� publicidade� dos� resultados� obtidos� por� meio� deste� relatório� de� acompanhamento� tem

propósito,� além�de� atender� ao� princípio� constitucional� da� transparência� -� demonstrando� a

performance�deste�Órgão�quanto�ao�tema�-� �nivelar�o�conhecimento�de�todos�os�servidores

quanto�às�ações�realizadas�pela�PR,�além�de�disseminar�boas�práticas,�consolidar�os�dados�e

obter�aumento�da�adesão�às�práticas�priorizadas�por�este�Órgão.

Cabe� citar� o� Acórdão� 1056/2017� -� TCU� (TC� 017.517/2010-9),� trecho� em� que� afirma:� "a

finalidade�da�Administração�Pública�é�por�em��prática�as�políticas�públicas��e� �programas�de

governo.�Para� isso,�é�preciso�gastar,�mas�deve�fazê-lo�de�forma�eficiente�e�sustentável,�com

zelo�e�austeridade,�a�fim�de�atender�às�necessidades�da�sociedade�sem�deixar�de�preservar�o

meio�ambiente.�Gerir�bem�os�recursos�financeiros�e�naturais�é�obrigação�de�todo�e�qualquer

agente�público".
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observam a maior vida útil e menor custo de manutenção do
bem ou da obra e primam pela maior eficiência na utilização

de recursos naturais como água e energia.
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Os� resultados�do�acompanhamento�dos�eixos� temáticos� são� importantes�para�a� análise�da

evolução�do�consumo�nas�dependências�da�Presidência�da�República,�podem�apontar�avanço

ou� retrocesso� das� ações� previstas� no� planejamento� estratégico,� assim� como� podem

recomendar� alterações� de� estratégias� e� a� adoção� de� medidas� de� contingência,� como� o

reforço�de�campanhas�de�conscientização�do�público�interno�e�flutuante,�por�exemplo.

Com�o�aprimoramento�da�coleta�de�dados�relativos�à�sustentabilidade,�em�especial�a�partir

do� final� do� exercício� 2018,� a� Presidência� da� República� vem� ampliando� suas� � margens� de

avaliação� desses� resultados� e,� deste� modo,� pode� avaliar� seu� desempenho,� reduzir� riscos

inerentes� à� atividade� desempenhada,� se� necessário,� reorientar� as� estratégias� junto� aos

setores�responsáveis�por�estes�indicadores�de�materiais�de�consumo�(papel,�cartucho�e�copo

descartável),�energia�elétrica,�água�e�veículos.

Em� 2021,� espera-se� inserir� a� coleta� seletiva� solidária� no� painel� PR� Sustentável� no�QlikView

para� monitorar� quantitativo� de� resíduos� sólidos� recicláveis� descartados� entregues� às

associações�e/ou�cooperativas�devidamente�habilitadas,�e�também�os�copos�descartáveis�que

são�fornecidos�pelo�contrato�de�copeiragem.�

A� seguir,� o� Relatório� Gerencial� PLS� 2019� apresenta� resultados� obtidos� por� meio� do

monitoramento� dos� seguintes� indicadores:� � Papel� A4� (para� impressão);� Copo� Descartável;�

�Cartuchos�para� Impressora;� � Água;� Energia�Elétrica;�Coleta�Seletiva�Solitária;� � Programa�de

Qualidade�de�Vida�no�Trabalho�-�PQVT;�Mobilidade�e�Compras�Sustentáveis.�
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QUEM�NÃO�MEDE,��NÃO�ADMINISTRA.

Quem�não�mede,�não�pode�administrar�com�eficiência.�

Apenas�um�registro�sistemático�dos�resultados�obtidos�podem

promover�transparência,�controle,�melhoria�contínua�dos

processos.�Informações�consistentes�fornecem�subsídios�para

que�gestores�tomem�decisões�mais�assertivas,�conduzem�a

novos�patamares�de�eficiência.
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Observa-se�que,�em�comparação�com�o�ano�anterior,�foi��percebida�uma�redução�no�consumo

do� indicador�Papel�para� Impressão�em�torno�de�21,6%� (vinte�e�um�vírgula� seis�por�cento).

Estima-se� uma� tendência� de� queda� gradual� no� consumo,� considerando� o� advento� da

implantação�do�Sistema�Eletrônico�de�Informações�-�SEI.

A�ação�pretendida�no�PLS�é�o�monitoramento�das�unidades��que�vem�apresentando�maiores

índices� de� consumo� desse� item� em� quantidades� significantes,� para,� deste� modo,� adotar

medidas�pontuais� de� conscientização� e� acompanhamento�dos� resultados,� considerando� as

ações� implementadas,� afim�de� verificar� a� eficácia� destas.� Para� tanto,� foi� criado� no� final� do

exercício�2018,�o�painel�PR�Sustentável,�ferramenta�de�acompanhamento�dos�indicadores�de

sustentabilidade.�

Importante� frisar�que,�em�2019,� �houve�redução�no�número�de� impressões.�Uma�das� razões

que�explica�a�diminuição�é�o�pleno� funcionamento�do�Sistema�Eletrônico�de� Informações� -

SEI.�Desenvolvido�pelo�Tribunal�Regional�Federal�da�4ª�Região�(TRF4),�é�um�sistema�de�gestão

de� processos� e� documentos� arquivísticos� eletrônicos,� com� interface� amigável� e� práticas

inovadoras�de�trabalho.�Uma�das�suas�principais�características�é�a�libertação�do�papel�como

suporte� físico�para�documentos� institucionais�e�o�compartilhamento�do�conhecimento�com

atualização�e�comunicação�de�novos�eventos�em�tempo�real.

Além�disso,� salienta-se�que�as� cooperativas� e� associações�que�atuam�nas�dependências�da

Presidência�da�República�recolhem�o�papel�após�a�sua�utilização.�Assim,�caso�não�seja�mais

possível� reaproveitar� o� papel� usado,� será� possível� destiná-lo� para� reciclagem.� A� primeira

medida� é� não� misturá-lo� com� outros� materiais� a� fim� de� facilitar� a� separação� e� evitar� a

contaminação,�que�o�inutiliza.�

Atentar,�ainda,�que�papel�rasgado�ou�picado�diminui�o�volume�a�ser�transportado�e�auxilia�a

separação,�a�moagem�e�a�compactação�do�que�será�reciclado.�Se�cada�um�fizer�a�sua�parte,

colaboramos�ainda�com�as�cooperativas�e/ou�associações�que�prestam�esse�tipo�de�atividade,

gerando�renda�para�os�catadores�e�suas�famílias.�

PAPEL�PARA�
IMPRESSÃO
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2019������������������8.859
2018�������������������������11.299
2017������������������������������12.661

CONSUMO�ANUAL

O� monitoramento� revela� queda� no� consumo� anual � de� papel � branco� t ipo

sulf ite�em�formato�A4�na�Presidência�da�República�(em�resmas�de�500fls) .

Em� relação� a� 2017, � a � redução� no� consumo� desse� material � no� exercício� 2019

representou�uma�economia�de�3.802�resmas, �ou�seja�1,9�milhão�de�folhas.
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O� planejamento� estratégico� do� PLS� em� relação� ao� indicador� "Copo� Descartável"� prevê� a

redução�gradual�da�utilização�de�copos�descartáveis�em�todas�as�dependências�do�complexo

da�Presidência�da�República.� São� sugeridas� três� linhas�de�ação�que� visam�a�diminuição�do

consumo� (e� descarte)� desse� produto:� a)� realizar� estudo� de� viabilidade� de� custos� para

alteração�dos�copos�descartáveis�padrão�(plástico)�pelo�modelo�descartável�biodegradável�ou

por�modelos� reutilizáveis� (até� junho/2019);� b)� o�monitoramento� das� unidades� em� que� são

verificados� os� maiores� consumos� mensais� para� adoção� de� medidas� pontuais� de

conscientização;� c)� campanhas�der�conscientização� junto�ao�público�usuário� interno�com�o

objetivo�de�promover�o�uso�de�copo�pessoal�reutilizável�no�ambiente�de�trabalho.�

O� estudo� de� viabilidade� foi� apresentado� em� 07� de� agosto� de� 2019,� Processo-SEI� n.

00088.001347/2019-75,�tendo�a�área�concluído�que�"�(...)�adotou-se�a�variação�das�fontes�de

pesquisa,� consultadas� na� internet,� fornecedores� e� no� Painel� de� Preços,� para� uma

aproximação� máxima� com� a� realidade� praticada� no� mercado� atualmente,� entretanto,

identificou-se�que�os�itens�de�mais�fácil�acesso�e�variedade�de�fornecimento�ainda�são�os�não

biodegradáveis.� � Mesmo� com� � a� disponibilidade� no�mercado� de� alternativas� em�materiais

biodegradáveis,� ainda� existe� uma� quantidade� restrita� de� fornecedores� com� capacidade� de

fornecimento,� portanto,� a� depender� do� resultado� desse� estudo,� poderemos� encontrar

dificuldades�em�adquirir�os�materiais�(...)".

No� processo� supracitado,� a� coordenação� que� tem� como� competência� “coordenar� ações

preventivas� e�de� controle�de�padrões�de� sustentabilidade�no�uso�dos� recursos�naturais,� na

prestação� dos� serviços� e� nas� aquisições� e� contratações,� com�mitigação� dos� desperdícios� e

redução�dos�gastos”� (artigo�53,�RI),�apresentou�a�questão�de� forma�mais�aprofundada�para

garantir�que�o�gestor�adotasse�a�melhor�decisão�quando�da�avaliação�da�questão.

COPO�
DESCARTÁVEL

Estudos� indicam� que� instituições/empresas� consomem� diariamente

milhões� de� copos�descartáveis. � Cada�pessoa� consome�por� dia� durante

o� horário� de� trabalho� no�mínimo� 4� (quatro) � copos� descartáveis, � o� que

corresponde� a� 88� (oitenta� e� oito) � copos� descartáveis � por�mês� � e � 1056

(um�mil �e �cinquenta�e�seis) �copos�descartáveis �por�ano.
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Neste� sentido,� foram�apresentadas� as� seguintes� sugestões� que� podem� ser� adotadas� em

conjunto�ou�separadamente:

a)�Aprimorar�os� indicadores� constantes�no�QlikView,� incluindo�os�dados�monitorados�pelos

gestores�do�contrato�de�copeiragem,�dado�que�há�o�fornecimento�de�copos�descartáveis�para

o�Palácio�do�Planalto�e�Anexos�e�relacionar�o�consumo�de�copos�ao�quantitativo�de�servidores

(consumo�per�capita);

b)� Na� próxima� contratação� de� serviço� de� copeiragem,� os� gestores� do� contrato,� em� seus

artefatos� da� contratação,� devem� realizar� o� levantamento� das� alternativas� sustentáveis� e

especificar�com�maiores�detalhes�os�itens�a�serem�fornecidos�pela�contratada;

c)� Estabelecer� um� cronograma� para� a� gradual� eliminação� dos� copos� descartáveis� não-

biodegradáveis;

d)�Realizar�um�projeto�piloto�para�reduzir�a�disponibilidade�de�copos�em�corredores,�copas,

entre�outras�dependências�do�Palácio�do�Planalto;

e)� Verificar� nas� residências� oficiais� quem� faz� maior� utilização� desses� materiais� e� oferecer

opções�mais�sustentáveis�para�esses�locais,�a�depender�do�uso;

f)�Fortalecer�ações�de�sensibilização�para�diminuir�efetivamente�o�consumo�desse�material,

em�especial�nos�meios�de�comunicação�internos;

g)� Elaborar� estudo� para� estabelecer� cotas� de� redução� de� copos� para� as� unidades� que

apresentarem�maior�consumo�per�capita�e�não�por�histórico�de�consumo�da�área;

h)� Colocar� em� prática� o� conceito� de� redução� e� reutilização.� Se� não� for� possível� a� adoção

dessas�práticas,�a�Comissão�de�Gestão�Ambiental�da�PR�precisa�dialogar�com�as�cooperativas

/associações�de�coleta�seletiva�para�estimular�a�reciclagem�desses�copos;�e

i)� Orientar� as� equipes� de� limpeza� quanto� a� correta� separação� dos� resíduos,� utilizando,

inclusive�os�sacos�plásticos�corretos.
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Em�relação�aos�copos�descartáveis�adquiridos�pelo�contrato�de�copeiragem�da�PR,�no�ano�de

2019,� foram� adquiridos� 29.429� centos� de� 200ml� e� 4.800� centos� de� 50ml.� Verificou-se,� em

relação�ao�ano�anterior,�redução�de�6%�no�consumo�para�os�copos�de�200ml�(31.445�centos)�e

de�2%�para�o�de�50ml�(4.900�centos).

O�"estudo�de�viabilidade�de�custos�para�alteração�dos�copos�descartáveis�padrão� (plástico)

pelo�modelo�descartável�biodegradável�ou�por�modelos�reutilizáveis"�foi�atendido.

O� próximo� passo� será� monitorar� se� as� recomendações� apresentadas� surtirão� o� efeito

desejado,�que�é�a�redução�do�consumo�desse�material�na�PR.

2019������������������������9.004
2018�������������������7.162
2017�����������������6.293

CONSUMO�ANUAL

Comparativamente,�entre�os�anos�de�2018�e�2019,�vislumbra-se�um�aumento�do�consumo�de

25,71%� (vinte� e� cinco� vírgula� setenta� e� um� por� cento)� em� relação� aos� copos� descartáveis

adquiridos�na�PR,�conforme�gráfico�abaixo:
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A�Presidência�da�República�tem�atualmente�221�(duzentas�e�vinte�uma)�impressoras�próprias,

além�daquelas�do�contrato�de�outsourcing�de�impressão),�conforme�consta�do�Processo�-SEI

nº�00094.000168/2019-31.�A�previsão�de�consumo�dos� insumos�dessas� impressoras�está�sob

responsabilidade�da�unidade�de�logística.�O�consumo�de�cartuchos�de� impressoras�próprias

diminuiu� em� 65%� (sessenta� e� cinco� por� cento),� se� compararmos� com� o� ano� de� 2018.� A

tendência� é� que� o� contrato� de� outsourcing� substitua� gradualmente� essas� impressoras

próprias�ainda�em�atividade.

O�contrato�de�outsourcing�de� impressão,�por� sua�vez,�é� responsável�pelo� fornecimento�dos

equipamentos,� da� solução� de� gestão� de� impressão� e� bilhetagem,� de� consumíveis� e

componentes,�transporte,�instalação�e�configuração�dos�equipamentos�e�capacitação�no�uso

da� solução� de� gestão� e� na� operação� dos� equipamentos.� Os� gastos� de� impressão� são

contabilizados�por�centro�de�custos,�sendo,�portanto,�planejados�e�monitorados.�Além�disso,

esse�serviço�mostra-se�mais�vantajoso�do�que�o�uso�de� impressoras�próprias,�pois,�além�da

economia� de� escala� que� se� espera,� há� melhor� distribuição� das� impressoras� e� redução� de

custos�com�o�serviço�de�manutenção�dos�equipamentos�e�no�fornecimento�de�suprimentos,�a

exemplo,�cartuchos/toner.

Além� disso,� o� uso� de� impressoras� no� ambiente� institucional� possui� regras� próprias,

amparadas�na�Norma�VIII-301,�quais�sejam:

a)�destina-se�exclusivamente�a�atividade�de�cunho�institucional;

b)��ser�de�uso�exclusivo�dos�usuários�da�Rede�PR;

c)��priorizar�o�compartilhamento�das�impressoras�em�detrimento�do�uso�exclusivo,�exceto�nos

cados�de�ocupantes�de�cargo�em�comissão�do�Grupo�Direção�e�Assessoramento�Superiores�-

DAS,�de�nível�6,�ou�equivalentes;

d)� adotar� como� critério� de� alocação� das� impressoras� o� volume� histórico� de� impressão� e� a

quantidade�de�usuários�atendidos�por�unidade�administrativa;

e)��permitir�a�identificação�individual�dos�usuários�do�serviço�de�impressão;

f)�limitar�o�uso�à�cota�individual�(login)�para�acesso�ao�serviço�de�impressão;

g)� estar� alinhado� aos� planos� de� sustentabilidade� ambiental� definido� pela� Administração

Pública�Federal;

h)� ter� como� padrão� de� configuração� dos� equipamentos� o� modo� monocromático,� frente� e

verso.
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O�cartucho,�quando�vazio,�perde�sua�utilidade�se�não�for�reaproveitado,�resultando�em�lixo.

Além�disso,�se�não�tiver�o�correto�descarte�pode�ser�uma�fonte�geradora�de�poluição�para�o

meio�ambiente.�Em�relação�aos�cartuchos�de�impressão,�a�meta�definida�no�PLS/PR�era�a�de

"dar�correta�destinação�aos�cartuchos�de�impressão",�com�as�seguintes�ações:

a)� mapear� as� impressoras� próprias� da� Presidência� da� República,� descrevendo� a� situação

atual,�o�tipo�de�cartucho�utilizado�e�a�distribuição;

b)�elaborar�Norma�de�Descarte�de�Equipamentos�de�TIC;

c)� revisar� os� processos� de� aquisição� de� cartuchos� que� estabeleça� a� logística� reversa� dos

cartuchos�para� impressão�pelas�empresas�fornecedoras�e�o�encaminhamento�aos�centro�de

reciclagem�das�fábricas.

Foram�mapeadas�as�impressoras�próprias�da�Presidência�da�República,�conforme�se�verifica

no�Processo�SEI�00094.000168/2019-31.

A� Norma� de� Administração� de� Recursos� Computacionais� foi� revisada� e� está� � em�discussão

(Processo�n.�00094.000766/2019-19).

Em� relação� a� última� ação�prevista� -� revisão� dos� processos� de� aquisição� para� estabelecer� a

logística� reversa�dos� cartuchos� -� a�CGPLS/PR�esclarece�que�essa� restou�prejudicada�após�a

adesão�da�Presidência�da�República�ao�Almoxarifado�Virtual.
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Utilização�de�regadores�para�molhar�as�plantas�ao�invés�de�mangueira;
Irrigação�por�gotejamento;
Irrigar�de�manhã�e�à�noite�para�redução�da�evaporação�da�água�na�época�de�seca;
Cultivar�plantas�adequadas�ao�clima�de�Brasília�(seco).

Utilização�de�regadores�para�realizar�a�limpeza;
Reaproveitamento�da�água�para�utilização�em�outros�processos;
Uso�de�produtos�biodegradáveis�e�com�maior�eficiência�de�limpeza;
Utilização�da�água�da�chuva�para�lavar�áreas�externas.

Acionar�a�torneira�somente�quando�for�necessário;
Utilizar�o�álcool�em�gel�para�higienizar�as�mãos;
Acionar� a� válvula� correta� da� descarga� (pouca� água� e� muita� água)� a� depender� da� sua
necessidade;
Não�jogar�papel�ou�absorventes�no�vaso�sanitário;
Nos�chuveiros�do�SPF:�tomar�banhos�curtos.

Muitas�ações�são�desenvolvidas�buscando�racionalizar�o�consumo�de�água�nas�dependências
da�Presidência�da�República,�a�exemplo:

ÁGUA�NA�JARDINAGEM:

ÁGUA�NA�LIMPEZA�EM�GERAL:

Além�disso,�os�colaboradores�terceirizados�são�sensibilizados�para�manter�torneiras�fechadas,
utilizar�baldes�e�informar�acerca�de�eventuais�vazamentos.

Os� servidores� também� podem� auxiliar� na� racionalização� do� consumo� de� água� para� evitar
desperdícios,�com�pequenas�atitudes:

Em� 2018,� foram� consumidos� 116.318� m³� de� água� nas� dependências� da� Presidência� da
República.�Em�2019,�foram�consumidos�130.520�m³�nas�mesmas�dependências.�Verificou-se,
portanto,�um�aumento�de�10,9%��(dez�vírgula�nove�por�cento)�nominal�no�consumo.�

Destaca-se�que�o�maior�consumo�é�do�Palácio�do�Planalto�(incluindo�anexos�e�adjacências),
local�em�que�se�concentra�a�atividade�administrativa�da�PR�e�VPR.�
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O� PLS/PR� previu� como� etapa� da� ação� de� "Instalação� de� hidrômetros� individualizados� nas

estruturas�da�PR�(anexo�do�PP,�Pal.�Alvorada,�Almoxarifado�Central,�sede�do�GSI-PR,�e�outros)"

a�definição�de�"calendário�de�vistorias�das�dependências"�até�o�final�de�2019�e�a�"instalação

dos�hidrômetros"�até�dezembro�de�2020.��

A� primeira� etapa� foi� concluída� e� a� segunda� etapa� foi� antecipada� com� a� instalação� de

estruturas� individualizadas� de� hidrômetros� nos� quatro� anexos� do� Palácio� do� Planalto,

Almoxarifado;�Sede�do�GSI;�COTRAN;�COENGE;�Restaurante�e�Central�de�Água�Gelada.�

Em�2020,�somente�será�individualizado�o�SPF,�bem�como�será�dada�continuidade�da�segunda

ação�nos�demais�setores�em�que�esta�ação�se�fizer�necessária.
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2019�����������������������������������������130.520
2018�������������������������������116.318
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fechar�as�janelas�das�salas�para�garantir�eficientização�energética;

desligar�os�equipamentos�eletrônicos�ao�sair;

desligar�as�lâmpadas�ao�finalizar�os�turnos�de�expediente;

não�chamar�dois�ou�mais�elevadores�ao�mesmo�tempo;

utilizar�o�acionador�duplo�das�descargas�dos�vasos�sanitários�de�forma�correta;

não�acionar�as�descargas�dos�vasos�sanitários�sem�necessidade;

comunicar�casos�de�vazamentos�de�água�à�Coordenação-Geral�de�Engenharia;

utilizar�iluminação�natural,�quando�possível.

Como�ocorre�com�a�água,�o�consumo�energia�elétrica�não�pode�ser�visto�como�gasto� fixo�e

obrigatório� da� Presidência� da� República.� Frise-se� que� o� pagamento� dos� custos� de� energia

elétrica�é�um�dos�maiores�gastos�de�custeio�da�Esplanada.

Ações�simples�podem�ser�adotadas�por�servidores�e�terceirizados�para�reduzir�os�desperdícios

e,�por�consequência,�os�custos,�tais�como:

O�consumo�consciente�é�aquele�em�que�não�há�desperdício.�Como�se�verá�adiante,�este�ano

foram� realizadas�campanhas�para�desligar� luzes�ao� sair�das� salas;�desligar� computadores�e

outros�equipamentos�e�fechar�as�janelas�nas�ações�de�conscientização.�

Em�que�pese�as�ações�de�conscientização,�em�2019� foram�consumidos�10.989.018�kw/h,�ou

seja,�vislumbramos�um�acréscimo�de�5%�(cinco�por�cento)�nominal�em�relação�ao�exercício

anterior�no�consumo�de�energia�elétrica�(10.451.542�Kw/h).

A� preocupação� é� tanta� que,� no� final� de� 2019,� o� Ministério� da� Economia� lançou� no� sítio

eletrônico� do� Compras� Governamentais� cartilha� sobre� eficiência� nas� contas� de� energia

elétrica.�Segundo�o�Artigo�4º,�inciso�I,�do�Decreto�nº�8.540,�de�9�de�outubro�de�2015,�é�dever�da

Administração�Pública�Federal�analisar�a�adequação�da�demanda�contratada�e�proceder�às

alterações� contratuais� necessárias� para� reduzir� as� despesas� com� energia� elétrica.� A

readequação�contratual�das�tarifas�é�uma�das�medidas�de�combate�ao�desperdício.�

Além� disso,� a� PR� identifica� oportunidades� de� redução� de� consumo� pela� substituição� de

equipamentos�mais�eficientes�e�pela�substituição�de�lâmpadas�que�consomem�mais�energia.

ENERGIA�
ELÉTRICA
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O�PLS/PR�previu�como�etapa�da�ação�de�"Padronização�dos�Equipamentos�de�Iluminação�e�dos

Eletroeletrônicos� da� Presidência� da� República,� adequando-os� as� normas� e� padrões� exigidos

pela� legislação"� o� "levantamento� das� informações� sobre� equipamentos� de� iluminação� e

aparelhos� eletroeletrônicos� e� seus� respectivos� acessórios� que� consomem� energia� elétrica,

necessários�ao�bom�funcionamento�da�PR"�até�o�final�de�2019.��

O� levantamento� das� informações� sobre� equipamentos� de� iluminação� não� foi� finalizado� no

prazo.� Contudo,� foram� adotadas� ações� efetivas� de� substituição� gradativa� das� lâmpadas

queimadas�e�com�baixa�vida�útil�por�lâmpada�mais�eficientes,�como�as�de�LED.�A�unidade�está

realizando� um� plano� de� ação� -� em� 2020� -� para� dar� continuidade� ao� mapeamento� e� a

substituição�gradativa�da�iluminação.

Em� relação� ao� levantamento� das� informações� sobre� aparelhos� eletroeletrônicos� e� seus

respectivos� acessórios� que� consomem�mais� energia� elétrica,� a� unidade� responsável� informa

que� essa� atividade� não� foi� concluída.� Houve� solicitação� da� lista� de� itens� existentes� no

patrimônio� da� PR� e� em� funcionamento,� sendo� que� o� próximo� passo� será� tabular� essas

informações� e� verificar� in� loco� as� condições� de� cada� equipamento� para� assim� sugerir� um

cronograma�de�troca/substituição.
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2019�����������������������������������������10.989.018
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O�Decreto�nº�5.940,�de�25�de�outubro�de�2006,�determina�a� realização�de�coleta�seletiva�de

resíduos�da�Administração�Pública�Federal�e�sua�destinação�a�associações�e�cooperativas�de

catadores�de�produtos�recicláveis.��

Saber�como�separar�o�lixo�corretamente�é�o�primeiro�passo�para�que�a�destinação�aconteça.

Os� servidores,�os� terceirizados�e�o�público� flutuante� tem�participação� importante�na�coleta

seletiva,� dado�que� são�os�principais� geradores�de� resíduos� e� também�os� responsáveis� pela

correta�separação�do�próprio�resíduo�originado.

A� disposição� inadequada� de� resíduos� causa� diversos� impactos� ao�meio� ambiente,� que� vão

desde�a�poluição�do�solo�até�a�proliferação�de�vetores�que�causam�doenças.

A� PR� destina� à� reciclagem�papel,� jornais,� revistas,� papelão,� caixas� de� papelão,� embalagens

longa�vida,�vidro,�plástico,�alumínio,�cobre,�madeira,�cartuchos�e�toner,�isopor,�entre�outros.

A� implantação� da� coleta� seletiva� em� grandes� geradores� de� resíduos,� como� é� o� caso� do

complexo�da�Presidência�da�República,�é�essencial�para�que�o�lixo�descartado�seja�segregado

apropriadamente� e� reciclado,� transformando-se� em� matéria� prima� e� gerando� trabalho� e

renda�para�catadores�associados�ou�cooperados.

A� Instrução� Normativa� SLTI/MP� nº� 1,� de� 19� de� janeiro� de� 2010,� define� critérios� de

sustentabilidade�ambiental�na�aquisição�de�bens,�contratação�de�serviços�e�obras�na�esfera

pública� federal� � e� sugere,� em� seu� anexo,� promover� a� implantação� da� coleta� seletiva;� a

destinação� sustentável�dos� resíduos�coletados�e�a� implantação�da�coleta� seletiva� solidária,

nos�termos�do�Decreto�acima�citado.

A�IMPORTÂNCIA�DE�SEPARAR�OS�RESÍDUOS
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Na�Presidência� da�República,� a� Comissão�de�Gestão�Ambiental� -� CGA/PR� realiza� bisanual� o

chamamento� público� para� habilitação� de� associações� e/ou� cooperativas� de� catadores� de

materiais� recicláveis,� a� fim� de� efetuar� a� coleta� desses� resíduos� descartados,� passiveis� de

retorno�ao�ciclo�produtivo.�A�estimativa�anual�é,�em�média,�de�38�(trinta�e�oito)�toneladas�de

resíduos�recicláveis.�O�edital�001,�de�27�de�novembro�de�2019,�tornou�público�o�chamamento

para�habilitação�de�associações�e/ou�cooperativas�de�catadores�de�materiais�recicláveis�para

o�biênio�2020�e�2021.�

A�sessão�pública�foi�aberta�no�dia�20�de�dezembro�de�2019�e�remarcada�para�03�de�janeiro�de

2020,� tendo� selecionado� quatro� cooperativas/associações� para� a� execução� dessa� atividade

(Coopere;� Construir;� Catamare� e� COOPERNOES),� além� de� um� cadastro� de� reserva� (CRV;

ARCAN;�Associação�dos�Catadores�de�Papéis�da�Asa�Sul;�Plasferro;�COORPERDIFE�e�Associação

Recicle�a�Vida).

A�atividade�das�associações�e/ou�cooperativas�de�catadores�é�essencial,�visto�que�contribui

para�o�aumento�da�vida�útil�dos�aterros�sanitários�minimizando�o� impacto�da�produção�de

lixo�e�diminui�a�demanda�por�recursos�naturais,�já�que�os�catadores�reinserem�esses�produtos

em�novas�cadeias�produtivas.�

A� Secretaria� Especial� de� Administração� considera� a� política� dos� 5Rs� (recuperar,� reduzir,

reaproveitar,�reciclar�e�recusar)�no�momento�da�aquisição�de�bens�e�produtos,�bem�como�no

desfazimento.�

A�ideia�é�sempre�priorizar�a�não�geração�de�resíduos,�mas�se�não�houver�essa�possibilidade�a

reciclagem�é�uma�opção�que� satisfaz�a�necessidade�administrativa�no�momento�do�uso�do

bem�e�no�descarte�gera�matéria�prima�para� fabricantes�de�produtos�e� trabalho�e� renda�aos

catadores.

A�reciclagem,�segundo�a�Lei�12.305,�de�02�de�agosto�de�2010,�é�o�processo�de�transformação

dos�resíduos�sólidos�que�envolve�a�alteração�de�suas�propriedades�físicas,�físico-químicas�ou

biológicas,� com� vistas� à� transformação� em� insumos� ou� novos� produtos,� observadas� as

condições�e�os�padrões�estabelecidos�pelos�órgãos�competentes.�

Separar�bem�os�resíduos�sólidos,�depositando-os�nos�coletores�adequados,�de�acordo�com�as

cores,� é� um� importante� passo� para� auxiliar� os� catadores� de� lixo� a� desenvolverem� seus

trabalhos.
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A� ginástica� laboral� é� a� atividade� física� ofertada� aos� servidores� durante� o� expediente� de

trabalho�que�visa�melhorar�o�nível�de�disposição�e�de�concentração.�Além�de�melhorar�a

coordenação,�o�equilíbrio,�a� flexibilidade�e�a� resistência.�Neste�ano,� foram�atendidas�120

pessoas�por�semana�pelos�professores�do�SPF.

Muitos� servidores� se� deslocam� para� a� Presidência� da� República� utilizando� bicicletas� e

patinetes�elétricos.�O�uso�de�bicicletas�possibilita�um�estilo�de�vida�mais�saudável,�além�de

propiciar�maior�mobilidade� e� autonomia� aos� condutores;�menor� geração� de� CO2;� reduz

engarrafamentos�nas�avenidas�e�a�dependência�de�recursos�não�renováveis.�A�PR�oferece�o

suporte�necessário�para� incentivar�que�mais�pessoas�adiram�a�essa�prática.� Atualmente,

em�média,�há�30�usuários�utilizando�os�bicicletários�por�dia.�Participe�desse�movimento.

Neste�ano� foram�aplicadas�882�vacinas�na�Coordenação�de�Saúde.�Foram�realizados�102

atendimentos�odontológicos�na�Semana�de�Prevenção�Odontológica�e�99�atendimentos�no

Dia�Nacional�da�Saúde�e�Nutrição.�A�Blitz�da�Saúde�atendeu�200�servidores,�em�14�áreas

visitadas�em�suas�ações.

Foram� realizadas� 4� palestras� de� Segurança� do� Trabalho� com� a� participação� de� 198

servidores�das�Coordenações�de�Transporte,�Engenharia,�Patrimônio�e�Palácio�do�Jaburu.

Foram�recebidas�459�respostas�à�enquete�sobre�alimentação�no�local�de�trabalho.

São�dados�do�PQVT:

PQVT
O�Programa�de�Qualidade�de�Vida�no�Trabalho�-�PQVT/PR�objetiva�contribuir�para�adoção�de

práticas�sistemáticas�de�promoção�do�bem-estar�físico,�mental�e�emocional�dos�servidores�e

colaboradores;� elevar� o� nível� de� motivação� e� comprometimento� profissional;� melhorar� o

clima� organizacional;� contribuir� para� a� melhoria� da� eficiência,� eficácia� e� qualidade� dos

serviços� prestados� pelos� colaboradores� e� incentivar� o� voluntariado.� � Então� são� quatro

dimensões�abrangidas:�BIOLÓGICA,�ORGANIZACIONAL,�PSICOLÓGICA�E�SOCIAL.

PROGRAMA�DE�QUALIDADE�DE�VIDA�

NO�TRABALHO
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O�Programa�de�Qualidade�de�Vida�no�Trabalho�-�PQVT�e�a�Coordenação�de�Saúde�realizaram�a

"Enquete�Saúde",�em�alusão�ao�Dia�Nacional�da�Saúde�e�Nutrição,�que�teve�a� finalidade�de

transmitir� conhecimento� sobre� a� importância� do� envelhecimento� saudável� e� ativo.

Participaram� dessa� enquete� 99� servidores.� O� premiado� recebeu� uma� cesta� de� frutas� e� um

cardápio�nutricional.

DIA�NACIONAL�DA�SAÚDE�E�NUTRIÇÃO

Foi� realizada�a�"16ª�Semana�de�Prevenção�Odontológica",�que�proporcionou�aos�servidores

conhecimentos�sobre�hábitos�saudáveis�e�conscientizou�a�respeito�da�importância�da�saúde

bucal.�Nessa�oportunidade,�foram�atendidos�102�servidores.

SEMANA�DE�PREVENÇÃO�ODONTOLÓGICA
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Em�referência�ao�“Agosto�Dourado”,�que�é�o�mês�dedicado�à�ações�de�promoção,�proteção�e

apoio�ao�aleitamento�materno,�foi�realizada�campanha�para�arrecadação�de�frascos�de�vidro

com� tampas� de� plástico.� O� resultado� da� arrecadação� foi� doado� para� o� Hospital� Materno

Infantil�de�Brasília.

CAMPANHA�DE�ARRECADAÇÃO�DE�POTES�DE�VIDRO
PARA�COLETA�DE�LEITE�MATERNO

Em� relação� a� campanha� "Setembro�Amarelo",� foi� promovida�palestra� sobre� Valorização�da

Vida,� com� a� psicóloga� Hareli,� doutoranda� no� assunto.� O� "Setembro� Amarelo"� propicia� a

conscientização�sobre�a�valorização�da�vida�e�prevenção�ao�suicídio.�

PALESTRA�SOBRE�VALORIZAÇÃO�DA�VIDA
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No� mês� do� "Outubro� Rosa",� a� Presidência� da� República� promoveu� um� bate-papo� sobre

prevenção,�tratamento�e�superação�do�câncer�de�mama.�O�evento,�realizado�no�Auditório�do

Anexo� I� do�Palácio�do�Planalto,� contou� com�a�participação�da�primeira-dama�Sra.�Michelle

Bolsonaro,�que�destacou�a�importância�da�prevenção�à�doença.�Também�foram�recolhidos�60

lenços,�doados�pelas�servidoras,�que� foram�distribuídos�às�mulheres�que� fazem�tratamento

de�câncer�no�Hospital�de�Base.�Cada� lenço�doado� foi�acompanhado�de�uma�mensagem�de

acolhimento.

OUTUBRO�ROSA

“É�uma�atividade� física�orientada,�praticada�no�ambiente�de� trabalho,�durante�o�horário�de

expediente�e�que�tem�como�objetivo�combater�os�efeitos�prejudiciais�à�saúde�provocados�por

esforços�laborais�repetitivos,�melhorar�a�integração�e�qualidade�de�vida�dos�praticantes”.�

Foram�atendidas,�aproximadamente,�120�pessoas/semana.

GINÁSTICA�LABORAL
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O�Programa�de�Qualidade�de�Vida�no�Trabalho,�por�meio�da�Coordenação�de�Saúde,�realizou

ao� longo� de� 2019,� quatro� Palestras� Educativas� sobre� Segurança� do� Trabalho� e� Primeiros

Socorros,� com� ênfase� nos� temas:� política� de� segurança� do� trabalho� na� PR,� riscos

ocupacionais,�medidas�de�controle,�equipamentos�de�proteção�individual�e�coletiva,�acidente

de�trabalho�e�primeiros�socorros.�O�evento�objetivou�a�conscientização�de�198�servidores�das

seguintes�áreas:�Coordenações�de�Transportes,�Engenharia,�Patrimônio�e�Palácio�do�Jaburu.

O�"Abril�Verde"�é�uma�campanha�que�visa�a�prevenção�de�acidentes�de�trabalho.

PALESTRA�- �SEGURANÇA�DO�TRABALHO
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A�Coordenação�de�Saúde,�em�parceria�com�o�Programa�de�Qualidade�de�Vida�no�Trabalho-

PQVT,� visitou� às� unidades� da� Presidência� da� República� com� grupo� multidisciplinar� para

realizar� a� Blitz� da� Saúde.� Foram� contempladas� 14� áreas� distintas� e� aproximadamente� 200

pessoas�foram�atendidas.�A�Blitz�faz�parte�da�campanha�de�conscientização�do�Abril�Verde�e

tem�como�objetivo�avaliar�a�saúde�dos�servidores,�bem�como�as�condições�de�trabalho�nos

diversos�ambientes�da�Presidência�da�República.

BLITZ�SAÚDE

O�Programa�de�Qualidade�de�Vida�no�Trabalho�realizou�o�“3º�Workshop�-�O�que�fazer�depois

do�trabalho?�-� �Uma�reflexão�sobre�aposentadoria”.�Foram�abordados�temas�relevantes,�tais

como:� o� mundo� do� trabalho,� da� aposentadoria,� resgate� dos� sonhos,� processo� de

envelhecimento�e�qualidade�de�vida�e�destacou-se�que�a�preparação�para�a�aposentadoria

envolve� as� seguintes� dimensões� humanas:� psicológica,� física,� mental,� material� e

relacional.�Participaram�30�servidores.

PROGRAMA�DE�PREPARAÇÃO�PARA�APOSENTADORIA
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No� dia� 8� de� março� a� Presidência� da� República� celebrou� o� Dia� Internacional� da� Mulher.� O

evento,�ocorrido�no�Salão�Oeste�do�Palácio�do�Planalto,�contou�com�a�presença�do�Senhor

Presidente,� Jair� Bolsonaro,� da� primeira� dama,� Sra.� Michele� Bolsonaro,� do� Vice-Presidente,

General�Hamilton�Mourão,�da�esposa�do�vice-presidente,�Sra.�Paula�Mourão,�da�Procuradora-

geral�da�República,�Sra.�Raquel�Dodge,�das�ministras�da�Mulher,�Família�e�Direitos�Humanos,

Sra.�Damares�Alves,�e�da�Agricultura,�Pecuária�e�Abastecimento,�Sra.�Tereza�Cristina�Corrêa�da

Costa�Dias,�e�da�co-fundadora�do�Grupo�Sabin,�Sra.�Janete�Vaz.�A�data�comemora�a� luta�de

mulheres�por�melhores�condições�de�vida�e�trabalho.

DIA�INTERNACIONAL�DA�MULHER

O�Programa�de�Qualidade�de�Vida�no�Trabalho,�em�comemoração�alusiva�ao�dia�do�ciclista

(19/08),�promoveu�uma�reflexão�sobre�as�atitudes�que�cada�um�toma�diariamente�no�trânsito;

forneceu�dicas�de�segurança�para�que�o�ciclista�transite�seguro�e�indicou�aos�servidores�da�PR

os�locais�em�que�se�encontram�os�bicicletários�disponíveis�para�uso.

DIA�NACIONAL�DO�CICLISTA

DIMENSÃO�PSICOLÓGICA�
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A�Secretaria�Especial�de�Administração�-�buscando�maior�integração�da�sua�equipe�-�realizou

festa�junina�nas�quadras�do�Setor�de�Preparação�Física�em�2019.�O�evento�reuniu�mais�de�500

pessoas,�entre�servidores�das�diversas�áreas�da�PR�e�seus�familiares.�

FESTA�JUNINA

O�Dia�do�Servidor�-�28�de�outubro�-�foi�comemorado�em�cerimônia�de�homenagem�aos�3.240

servidores� da� Presidência� e� Vice-Presidência� da� República,� com� a� presença� do� Senhor

Presidente� Jair� Bolsonaro.� Nessa� oportunidade,� 14� servidores� receberam� certificado� em

reconhecimento�aos�serviços�prestados�à�Presidência�da�República.

DIA�DO�SERVIDOR
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A�Secretaria-Geral,�em�parceria�com�o�Programa�de�Qualidade�de�Vida�no�Trabalho,�organizou

a�3ª�Edição�da�Gincana� Integração,�que�consiste�na�realização�de�atividades,�no� formato�de

gincana,� no� ambiente� corporativo,� para� promover� a� integração� entre� os� colaboradores� e

aumentar� a� motivação� dos� servidores� no� desenvolvimento� do� trabalho� em� equipe� e,

consequentemente,�aumentando�a�eficiência�dos�processos�organizacionais.

GINCANA�SG

Pensando�em�contribuir�cada�vez�mais�para�a�qualidade�de�vida�dos�servidores�da�PR,�o�PQVT

realizou� enquete� para� saber� em� qual� local� os� servidores� realizam� suas� refeições.

Responderam�a�pergunta�459�servidores.

ENQUETE�ALIMENTAÇÃO�NO�TRABALHO
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50.837�litros�de�Diesel�em�2019,�enquanto�que�em�2018�foram�53.274�litros;

2.057.858�km�em�2019,�enquanto�que�em�2018�foram�1.731.684�km.

209.661�km�em�2019,�enquanto�que�em�2018�foram�320.443��km.

281.877�km�em�2019�e� �275.019�km�em�2018,�observando�que�o�serviço� iniciou�em�28�de

janeiro� �de�2018� (TáxiGov�1.0)�com��atendimento�para�o�SNJ�e�SPM�e�em�março�de�2018

para� as� demais� unidades� da� PR.� Vislumbrou-se� acréscimo� de� 2,48%� na� quilometragem

rodada,�se�compararmos�os�anos�de�2018�e�2019.

A� Presidência� da� República� possui� diversas�modalidades� de� deslocamento.� Autoridades� se

deslocam� por� meio� de� veículos� executivos� da� frota� própria� ou� da� terceirizada.� Servidores

utilizam�o�serviço�do�TáxiGov�3.0�e,�em�situações�excepcionais,�podem�utilizar�a�frota�própria.

Grupos� de� servidores� e� prestadores� de� serviços� utilizam� transporte� coletivo� com� veículos

próprios.�

As�cargas�são�transportadas�em�caminhões�e�veículos�próprios�e�de�empresas�terceirizadas.

Todas�essas�modalidades�são�monitoradas�no�Painel�PR�Sustentável.

LITROS�-�Foram�consumidos�nos�veículos�próprios�da�PR�e�VPR:

237.674�litros�de�Gasolina�em�2019,�enquanto�que�em�2018�foram�177.962�litros;

Neste�ano�não�houve�consumo�de�álcool,�enquanto�no�ano�anterior�o�consumo�foi�de�14.348

litros.

QUILOMETRAGEM�-�Em�relação�à�quilometragem�rodada�nos�veículos�próprios�da�PR�e�VPR,

temos:

Quanto�à�quilometragem�rodada�nos�veículos�locados�(terceirizados),�temos:

No�que�se�refere�ao�TáxiGov,�temos:

Portanto,�foram�rodados�2.549.396�Km�em�2019.�Em�2018,�foram�2.327.146�Km.

MOBILIDADE�
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Com�esses�dados,�verifica-se�redução�de�8,7%�(oito�vírgula�nove�por�cento)�na�quilometragem

total�(veículos�próprios,�locados�e�TáxiGov)��e�de�acréscimo�de�14,9%�(quatorze�vírgula�nove

por�cento)�de�combustível�para�os�veículos�próprios.

Segundo�o�PLS/PR,�foram�estimados,�para�este�ano,�até�1.464.589�km�rodados�e�até�265.201

litros�consumidos.�Essa�meta�não�foi�atingida.

O�objetivo�pretendido�é�a�redução�de�quilometragem�rodada,�com�a�consequente�diminuição

do�uso�de�combustível�e�de�emissão�de�substâncias�poluentes�até�2022.

Observamos�ainda�a�redução�de�34,5%�(trinta�e�quatro�e�meio�por�cento)�na�quilometragem

rodada�quando�tratamos�de�veículos�locados.

Em�relação�ao�TáxiGov,�importante�frisar�que�a�partir�de�22�de�abril�de�2019�entrou�em�vigor�o

TáxiGov� 2.1,� na� PR,� em�que� as� viagens� eram� solicitadas� por�meio� da� plataforma� digital� do

UBER�(aplicativo).�Ressalta-se�que,�neste�modelo,�o�quilometro�rodado�custava�R$�2,00,�bem

inferior�a�versão�anterior,�em�que�custava�R$�3,34.�Em�17/09/2019,�iniciou-se�o�TáxiGov�3.0,�em

funcionamento�atualmente,�com�custo�médio�do�Km�rodado�em�torno�de�R$�2,90.

A� sustentabilidade� não� é� somente� ser� ambientalmente� correto,� mas� também

economicamente�viável�e�socialmente�justo.�É�possibilitar�que�o�serviço�seja�prestado�ou�seja

produzido�e�distribuído��de�forma�competitiva,�com�preço�justo�e�com�harmonia�nas�relações

estabelecidas.

A� redução� de� custos� operacionais� é� medida� prioritária.� Devemos� reduzir� os� desperdícios,

utilizando� serviços� que� se� mantenham� viáveis� em� suas� operações,� sem� perder� o� foco� na

qualidade.
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Outro�objetivo�do�PLS/PR�é�adequar�as�instalações�de�abastecimento,�lavagem�e�lubrificação

de�veículos�às�legislações�ambientais.�

Em�2019,�com�o�objetivo�de�obtenção�da�Licença�de�Operação�(LO)�e�da�Licença�de�Reforma

(LI�Reforma),�foram�realizadas�as�seguintes�ações:�conclusão�dos�trabalhos�de�Adequação�das

Caixas�Separadoras�de�Água�e�Óleo�(SAO),�elaboração�do�Relatório�de�Investigação�de�Passivo

Ambiental�(RIPA),�com�sondagens�do�terreno,�e�confecção�do�Plano�de�Controle�e�Combate�a

Incêndio.

Após� a� realização� do� RIPA� (Relatório� de� Investigação� de� Passivo� Ambiental),� ficou

comprovado� que� não� houve� contaminação� do� lençol� freático� e� das� áreas� do� Posto� de

Abastecimento,�descartando�assim,�a�necessidade�de�realização�do�Relatório�de�Investigação

de�Passivo�Ambiental�Detalhado�e,�posteriormente,�a�Remediação.

Assim�sendo,�foram�concluídos�os�trabalhos�de�investigação�de�passivo�ambiental.

POSTO�DE�
COMBUSTÍVEL
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KILÔMETROS 

RODADOS/ANO

LITROS 

COMBUSTÍVEL/ANO

FROTA DE VEÍCULOS

3.043.620

2017

2.327.146

2018

2.549.396

2019

326.695

2017

245.584

2018

255.511

2019



As�compras�públicas�induzem�o�mercado�fornecedor�para�que�seja�ambientalmente�correto,

socialmente�justo�e�economicamente�viável�-�pilares�da�sustentabilidade�(enfoque�tripartite�-

triple�bottom�line).�Esse�é�o�mínimo�exigido�para�o�desenvolvimento�sustentável.�Contudo,�a

sustentabilidade�é�multidimensional�e�transversal.�

Novas� dimensões� tem� sido� reconhecidas� como� a� cultural,� a� ética,� a� jurídico-política,� a

institucional,�etc.�Esse�assunto,�apesar�de�não�ser�muito�novo,�repercute�e�mobiliza�pessoas�e

instituições�públicas�e�privadas�que�querem�preservar�o�ambiente�para�as�futuras�gerações.

Como� abordado,� assegurar� padrões� de� produção� e� de� consumo� sustentáveis� é� um� dos

Objetivos�do�Desenvolvimento�Sustentável� (ODS).�A�LEI�8666/93�trouxe�a�baila,�no�artigo�3º,

que�"a�licitação�destina-se�a�garantir�a�observância�do�princípio�constitucional�da�isonomia,�a

seleção�da�proposta�mais�vantajosa�para�a�administração�e�a�promoção�do�desenvolvimento

nacional�sustentável�(...)".�

Em� seguida,� o� Decreto� 7.746/2012� regulamentou� o� artigo� 3º� da� Lei� 8666/93� estabelecendo

critérios� e� práticas� para� a� promoção� do� desenvolvimento� nacional� sustentável� nas

contratações� realizadas� pela� administração� pública.� São� considerados� como� critérios� e

práticas�sustentáveis,�entre�outras:

I�-�baixo�impacto�sobre�recursos�naturais�como�flora,�fauna,�ar,�solo�e�água;�

II�‒�preferência�para�materiais,�tecnologias�e�matérias-primas�de�origem�local;

III�‒�maior�eficiência�na�utilização�de�recursos�naturais�como�água�e�energia;

IV�‒�maior�geração�de�empregos,�preferencialmente�com�mão�de�obra�local;

V�‒�maior�vida�útil�e�menor�custo�de�manutenção�do�bem�e�da�obra;

VI�‒�uso�de�inovações�que�reduzam�a�pressão�sobre�recursos�naturais;�

VI�-�uso�de�inovações�que�reduzam�a�pressão�sobre�recursos�naturais;�

VII� ‒� origem� ambientalmente� regular� dos� recursos� naturais� utilizados� nos� bens,� serviços� e

obras;

VII�-�origem�sustentável�dos�recursos�naturais�utilizados�nos�bens,�nos�serviços�e�nas�obras;�e�

VIII� -� utilização�de�produtos� florestais�madeireiros� e�não�madeireiros�originários�de�manejo

florestal�sustentável�ou�de�reflorestamento.�
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RoHs� (Restriction� of� Hazardous� Substances).� A� exigência� visa� a� restrição� de� uso� de

substâncias�nocivas�no�processo�de�fabricação�dos�equipamentos;

Certificação�EPEAT�(Eletronic�Product�Environmental�Assessment�Tool)�na�categoria�GOLD.

Considerar� o� ciclo� de� vida� dos� produtos;� exigir� que� bens� e� serviços� gerem�menor� impacto

ambiental;�pleitear�certificações,�entre�outros,�são�exemplos�de�requisitos�que�são�inseridos

em�estudos�preliminares,�em�termos�de�referências�ou�projetos�básicos�de�compras�públicas

realizadas�na�Presidência�da�República.

A� nova� contratação� dos� serviços� de� limpeza,� por� exemplo,� apresenta� cláusulas� de

sustentabilidade�e�de�segurança�do�trabalhador,�como:�fornecer,�quando�possível,�materiais

de� consumo/insumos� compostos� no� todo� ou� em� parte,� por� material� reciclável,� atóxico,

biodegradável,�conforme�ABNT�NBR-15448�e�15448-2.�

Além� disso,� redimensiona� a� área� física,� o� uso� de� recursos� humanos,� a� quantidade� de

materiais,�de�equipamentos�e�estabelece�indicadores�de�produtividade�e�de�eficiência.�A�ideia

é�integrar�os�serviços�de�limpeza�à�coleta�seletiva,�aprimorando�a�segregação�dos�resíduos�e

sua�correta�destinação.

Noutro� giro,� foram� implantadas,� também,� práticas� de� sustentabilidade� nos� processos� de

aquisição� de� desktop� (Processo� n.� 00094.000587/2018-52),� que� garantem� qualidade,

segurança�e�proteção�ambiental,�como�solicitação�das�certificações:

A� PR� trabalha� em� uma� norma� que� trata� de� descartes� de� equipamentos� de� Tecnologia� da

Informação� e� Comunicação� -� TIC.� Os� descartes� de� equipamentos� de� TIC� deverão� ser

realizados�de�acordo�com�a�vida�útil�dos�mesmos�ou�de�acordo�com�situações�de�panes�que

inutilizem�os�equipamentos.

Quando� da� realização� dos� artefatos� iniciais� da� contratação,� seja� na� etapa� dos� estudos

preliminares�ou�do�termo�de�referência,�havendo�dúvida,�há�alguns�bons�manuais�que�podem

servir�de�fonte�de�consulta�e�de�inspiração�(ex.�Guia�Nacional�de�Contratações�Sustentáveis�da

Advocacia� Geral� da� União� -� AGU,� 2ª� Edição,� de� setembro� de� 2019,� Processo� SEI� n.

00688.000723/2019-45).
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As�ações�de�conscientização�promovidas�na�PR�tem�por�objetivo�mobilizar�os�servidores,�os

terceirizados� e� o� público� visitante� para� a� correta� utilização� dos� recursos� públicos.� Não� há

como� reduzir� o� consumo� de� bens� e� de� serviços� sem� o� esforço� global.� É� necessário

engajamento,�empenho�e�atitude�de�todos�os�envolvidos.

A� redução� dos� custos� administrativos� é� possível� quando� diminuímos� os� desperdícios

mantendo��as�atividades�sem�comprometimento�dos�padrões�de�qualidade�exigidos�-� isso�é

economicidade.

A� Instrução� Normativa� n.� 10/2012,� da� antiga� SLTI,� � sugere,� no� anexo� II,� a� realização� de

campanhas�de�sensibilização�para�redução�de�consumo.�No�primeiro�semestre,��destacamos

a� organização� de� duas� palestras� no� Palácio� da� Alvorada,� realizadas� a� convite� da� Primeira

Dama,� Sra.� Michelle� Bolsonaro,� para� conscientizar� os� servidores� e� os� terceirizados� dessa

Residência�e�do�Torto�sobre�a�necessidade�de�combater�o�desperdício�de�água�e�de�energia

elétrica.� No� início� do� segundo� semestre,� foi� realizada� campanha� com� a� temática� energia

elétrica.�

Foram�criados�cards�e�vídeos�que�foram�disponibilizados�na�intranet,�no�carrossel�e�no�mural

eletrônico.
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A�primeira�ação�do�ano�de�conscientização�ocorreu�no�Palácio�da�Alvorada�para�conscientizar

os�servidores�e�os�terceirizados�dessa�Residência�e�do�Torto�sobre�a�necessidade�de�combater

o� desperdício� de� água� e� de� energia� elétrica.� Aproveitou-se� a� oportunidade� para� alertar� o

público�acerca�da�importância�da�coleta�seletiva�solidária�e�da�prevenção�de�doenças�como

dengue,� chicungunya� e� zica.� Participaram� do� evento,� aproximadamente,� 200� (duzentas)

pessoas.�A�equipe�deixou�claro�que�o�discurso�da�sustentabilidade�não�pode�ser�dissociado

das�ações,�e�que�estas�devem�ser�genuínas�no�sentido�de� reduzir�efetivamente�o�consumo.

Serão� necessários� novos� hábitos� individuais,� que� devem� estar� pautadas� nos� valores

defendidos�por�este�Órgão.

As�palestras�objetivaram�a�reflexão�do�público�sobre�hábitos,�que�nem�sempre�são�fáceis�de

ser�mudados,�pois�demandam�tempo�e�amadurecimento�dos�envolvidos.�Há�necessidade�de

conscientização,� disciplina� e� força� de� vontade.� O� público� foi� levado� a� repensar� hábitos� e

atitudes,� como,�por� exemplo,� consumir�menos� e�melhor;� reutilizar� produtos� e� embalagens;

planejar�as�compras;�separar�o�lixo,�entre�outros.�

Em�parceria�com�a�Agência�Reguladora�de�Água,�Energia�e�Saneamento�Básico�do�DF�-�ADASA

foram� distribuídas� cartilhas� com� dicas� valiosas� de� economia.� Palestraram� neste� evento� a

Coordenadora�de�Planejamento�Logístico� (Vanessa�Torres�Dantas),�o�Coordenador-Geral�de

Engenharia� (José� Wellington)� e� o� Coordenador� de� Serviços� Gerais� Substituto� (Fabiano

Machado�de�Oliveira).
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Em� maio,� foi� sugerida� à� Secretaria� Especial� de� Articulação� Social� -� SEAS� � a� utilização� da

estação�de�coleta�seletiva�após�o�lanche�dos�estudantes�(fotos)�no��evento�"Participação�para

a�Cidadania".�Neste�evento�foi�realizado�um�diálogo�com�os�alunos�sobre�diversas�temáticas�e

foi� questionado� "como� eu� posso� ajudar� o� Brasil� a� ser� um� País�melhor?".� Foram� respostas:

"não�jogar�lixo�no�chão",�"cuidar�da�água"�e�"rios�e�mares�despoluídos".�Os�estudantes�estão

fazendo�sua�parte!

PARTICIPAÇÃO�PARA�A�CIDADANIA

Na� primeira� semana� da� campanha� de� redução� de� energia� elétrica,� realizada� no� início� do

segundo�semestre,�os�servidores�foram�convidados�a�apagar�as�luzes�ao�final�do�expediente.

Praticar�essa�ideia�é�a�tentativa�de�mudar�hábitos�individuais�que�podem�gerar�economia�na

conta�mensal.�É�uma�ação�buscando�o�uso�eficiente�de�energia�elétrica,�com�custo�zero�para�a

PR.

CAMPANHA:�APAGAR�AS�LUZES
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Mudanças simples de atitude de cada servidor - com custo zero - podem trazer retornos financeiros

positivos à PR. Desligar o computador e o monitor quando não estiverem em uso; ajustar opções de

energia, entre outras sugestões, diminuem a conta de energia no final do mês. 

DESLIGUE�O�SEU�COMPUTADOR
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A�ideia�de�manter�as�janelas�fechadas�é�para�otimizar�o�uso�do�ar-condicionado�central.�Isso

reduz� o� esforço� energético� do� equipamento,� reduzindo� desperdícios,� sendo� outra� ação� de

custo�zero�que�só�depende�do�empenho�de�cada�servidor�e�terceirizado.�

MANTENHA�AS�JANELAS�FECHADAS
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O� Governo� Federal� adota� uma� série� de� medidas� para� fortalecer� e� tornar� mais� eficiente� a

gestão�dos�órgãos�públicos,�incluindo�critérios�de�sustentabilidade�e�de�racionalização�do�uso

de� insumos.� Evitar� o� desperdício� é,� por� consequência,� livrar-se� das� perdas� financeiras.

Reprimindo�perdas�financeiras,�os�recursos�economizados�podem�ser�investidos�e�retornarem

à�sociedade�em�forma�de�outros�benefícios.

O�PLS/PR�é�uma� ferramenta�de�planeamento�que�possibilita�o�estabelecimento�de�práticas

sustentáveis� e� de� racionalização� dos� gastos.� Na� Presidência,� o� PLS/PR� busca� incentivar

atitudes�racionais�de�utilização�dos�recursos�naturais�e�dos�bens�públicos�pelos�usuários�das

dependências.� Usar� sem� desperdício� é� a� tônica.� O� foco� nem� sempre� é� no� dispêndio

financeiro,� dado� que� as� tarifas� de� água� e� de� energia� elétrica,� bem� como� do� preço� dos

combustíveis,� por� exemplo,� apresentam� variações� de� acordo� com� os� parâmetros� de

contratação.

Este� relatório� de� acompanhamento,� além� de� ser� informativo� (conferir� aprendizagem

organizacional� e� transparência),� tem� o� condão� de� contribuir� para� o� aperfeiçoamento� e� a

consolidação�das�ações�implementadas�e�das�que�estão�em�fase�de�implantação�na�PR.�

Alguns�resultados�mostraram-se�satisfatórios�em�2019,�a�exemplo�de�papel�para� impressão,

cartucho,�coleta�seletiva�e�o�PQVT.�Houve�clara�retração�de�consumo�de�papel�para�impressão

e�de�cartucho�em�impressoras�próprias,�muito�embora�fosse�tendência�a�redução,�tendo�em

vista�a�implementação�do�processo�eletrônico�e�de�outras�ferramentas,�como�o�barramento.�

Copo� descartável� (aquisição� PR),� água,� energia� elétrica,� deslocamento� (quilometragem� e

consumo�de�combustível),�por�outro�lado,�não�tiveram�bons�resultados�quanto�a�redução�de

consumo.� Entretanto,� percebem-se� avanços,� como� no� caso� da� água,� em� que� foram

antecipadas�as�instalações�de�estruturas�individualizadas�de�hidrômetros�em�diversos�locais

e� a� redução� do� consumo� do� copo� descartável� fornecidos� por� meio� do� contrato� de

copeiragem,�que�ainda�não�é�monitorado�pelo�PR�Sustentável,�mas�que�está�no�radar.

As� compras� sustentáveis� também� são� tendência,� apesar� do� mercado� fornecedor� ainda

oferecer� produtos� mais� caros,� o� que� acaba� dificultando� a� aquisição.� � Por� exemplo,� após

pesquisa�de�preços�realizada,�verificou-se�que�a�distorção�de�preços�médios�entre�os�diversos

tipos� de� produto� é� enorme,� o� que� arrefece� a� possibilidade� de� substituir� integralmente� os

copos�padrão�plástico�por�outros�modelos�mais�sustentáveis.
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Em�relação�aos�resíduos�produzidos�na�Presidência�da�República,�em�média,�38�(trinta�e�oito)

toneladas�de�material� reciclável�ano� são� repassados�aos�catadores�e/ou�associações,� entre

eles:� papelão,� papel,� jornais,� ferro,� alumínio,� plástico,� embalagens� longa� vida� (cartonadas,

tetrapak),� isopor,�madeira�e�outros.�A�reinserção�desses�resíduos�no�mercado�mitiga�efeitos

negativos� sobre� o� ambiente� e� ecossistemas,� além� de� produzir� e� potencializar� efeitos

econômicos�e�sociais�positivos�para�os�catadores�de�materiais�recicláveis.�

Saliente-se,�contudo,�que�no�caso�do�copo�descartável�-�que�é�material�reciclável,�em�média,

a�Presidência�da�República�gera�8�(oito)�toneladas�de�resíduos�plásticos�ao�ano,�considerando

o�peso�de�1,8g�por�unidade.�Esse�material�não�teve,�até�o�momento,�interesse�por�parte�das

cooperativas/associações� de� catadores� de� lixo.�O� valor� para� transformar� esse� resíduo� para

revenda� não� compensa,� portanto,� esse� acaba� não� sendo� recolhido� pelos� catadores,� sendo

descartado�no�aterro�sanitário.

A�CGPLS�entende�que�a�melhor�estratégia�é�sempre�a�redução�do�consumo�e�o�planejamento

prévio�à�aquisição.�Esse�conceito�está�amparado,�inclusive,�na�Lei�12.305,�de�02�de�agosto�de

2010,� que� institui� a� Política�Nacional� de�Resíduos� Sólidos,� quando�no� artigo� 9º,� estabelece

que�na�gestão�e�no�gerenciamento�dos�resíduos�sólidos�a�ordem�de�prioridade�deve�ser�a�não-

geração�e�a�redução�de�rejeitos.�Por�conseguinte,�quanto�menor�for�o�consumo,�menor�será�a

geração�de�rejeitos.

A� Presidência� da� República� busca� também� mobilizar� os� servidores� a� colaborar� nesta

importante�cadeia�de�valor,�valorizando�a�comunicação�pelos�meios�internos.

Por� fim,� se�não� for�possível�não�consumir,� repensar�valores/hábitos�e�práticas,� reduzindo�o

consumo�exagerado�e�evitando�o�desperdício,�é�a�prática�mais�aconselhada�(5Rs�-�recuperar,

reduzir,�reaproveitar,�reciclar�e�recusar).
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