PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DO IEN

A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável, constituída pela
Portaria IEN nº 123, de 17 de dezembro de 2012, apresenta o Plano de
Logística Sustentável (PLS) do IEN. O PLS segue as regras instituídas na
Instrução Normativa SLTI nº 10/2012.
O PLS do IEN propõe práticas de sustentabilidade e racionalização nos
seguintes itens: material de consumo, energia elétrica, água e esgoto, coleta
seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações e
deslocamento de pessoal.
Você, servidor, pode e deve colaborar para o sucesso dessas práticas a serem
implantadas, como por exemplo, o uso racional dos recursos naturais e
públicos, a gestão adequada dos resíduos gerados, sensibilização e
capacitação dos servidores e as práticas de melhoria de qualidade de vida no
ambiente de trabalho.
Tais práticas deverão permear o nosso cotidiano. Cada vez que formos
imprimir um documento, usar um copo plástico, jogar o lixo fora, tenhamos em
mente os 5 Rs: Reduzir, Repensar, Reaproveitar, Reciclar e Recusar o
consumo de produtos que gerem impacto socioambiental significativos.
Envie comentários e sugestões para: pls@ien.com.br
Veja a seguir o Plano de Logística Sustentável IEN

Maio/2013
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1

APRESENTAÇÃO

O Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) é uma Unidade de Pesquisa da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A CNEN é uma autarquia federal
vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
O Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do IEN vem atender ao
determinado no art. 16 do Decreto no 7.746, de 5 de junho de 2012 e tem como
base para sua elaboração os preceitos estabelecidos na Instrução Normativa no 10
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, de 12 de novembro de 2012.
O Decreto no 7.746 regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho
de1993 e estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável, possibilitando que os órgãos públicos
federais, as autarquias e fundações adquiram bens e contratem serviços e obras
considerando critérios e práticas de sustentabilidade. Este Decreto também institui
a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP),
que tem natureza consultiva e caráter permanente, e vinculada à Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação, e tem como finalidade propor a
implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da
administração pública federal. Em seu artigo 16, o Decreto em questão estabelece
que a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes deverão elaborar e implementar Planos de Gestão de
Logística Sustentável, no prazo estipulado pela Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação.
A Instrução Normativa no 10 da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação, de 12 de novembro de 2012, estabelece regras para elaboração dos
Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art.16, do Decreto nº
7.746, de 5 de junho de 2012, e dá outras providências.
Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa no 10/2012
supracitada, a direção do IEN emitiu a Portaria no 123, de 17 de dezembro de 2012,
publicada no Boletim de Serviço da CNEN no 24/2012, na qual constituiu a Comissão
Gestora do Plano de Logística Sustentável do Instituto com as funções de elaborar e
divulgar o PLS do IEN até 12 de maio de 2013.
Assim, este documento é o resultado do trabalho realizado pelos membros
da Comissão Gestora do PLS listados na folha anterior como responsáveis pela
elaboração, conforme suas visões e limitações.
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PRINCIPAIS DESAFIOS

O Plano de Logística Sustentável do IEN foi criado para atender a IN
MPOG/SLTI nº 10, de 12 de novembro de 2012 e identificaram-se os seguintes
desafios:
a) Compartilhar aprendizados sobre sustentabilidade no âmbito interno da
instituição, de modo a criar uma cultura organizacional voltada para o
assunto;
b) -Aprimorar os processos de mensuração de resultados para alcançar os
benefícios do programa;
c) Gerar uma cultura de sustentabilidade através da sensibilização dos
servidores;
d) Absorver ações sustentáveis, promovendo ações de economia e uso
eficiente dos recursos disponibilizados pela instituição e pela natureza;
e) Identificar desperdícios, controlando aspectos, impactos e riscos ambientais
relevantes;
f) Cumprir a legislação ambiental vigente, estabelecendo os princípios básicos
da abordagem, que irá guiar a Instituição em relação às práticas e metas,
assegurando assim o equilíbrio entre custo/benefício;
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g) Determinar quais recursos serão necessários para atingir tais metas, garantir
responsabilidades por elas e comprometer os recursos necessários;
h) Definir
e
documentar
tarefas,
responsabilidades,
autoridades
e
procedimentos que assegurem que cada servidor aja de forma a colaborar
para minimizar ou eliminar o impacto negativo da instituição no meio
ambiente;
i) Comunicar a instituição de forma integrada as ações de sustentabilidade que
são executadas de maneira isolada e capacitar pessoas para cumprir
eficazmente seus compromissos;
j) Avaliar o desempenho em relação aos padrões, metas pré-estabelecidas e
modificar a abordagem se necessário.
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INVENTÁRIO DE BENS E MATERIAIS

3.1

Inventário de bens móveis
A listagem dos bens móveis está disponível no Setor de Patrimônio do IEN.

3.2

Inventário de materiais

O inventário de materiais abaixo é composto pela lista dos materiais de
consumo para uso nas atividades administrativas, adquiridos no período de um ano
conforme anexo da IN nº 10/2012.
Tabela 1 – Lista de Materiais de Consumo - ano 2012
Código

Descrição do item

Quant.

223183 Papel A4 75gr
600
226345 Copo descartável 200ml
1675
226342 Copo desartável 50ml
957
379124 Cartucho Toner para HP Laserjet
2
Preto CB435A
249103 Cartucho Toner para HP Laserjet
2
Preto Q2613A
227828 Cartucho HP Preto HP51645 (para
2
impressora HP1220C)
227845 Cartucho HP Color HPC6578
3
(para impressora HP1220C)
249103 Cartucho q2613 a impressora
4
laserjet 1300
342257 Cartucho C1823DL para
2
impressora HP Officejet
246988 Cartucho 45 black (impressora hp
2
officejet)
228404 Toner (impressora 4515n)
3
351830 Cartucho de toner para
3
impressora Samsung ML-4551M
Preto cod. MLD4550B
311744
Cartucho HP C4911A (ciano).
2
236156 Cartucho HP C4912A (magenta).
2
236158 Cartucho HP C4913A (yellow).
2
388050 Cartucho HP CH565A (black).
2
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4.1

Unidade de Valor Total
Item
medida
anual (R$) Sustentável
resma
R$7.800,00
Não
cento
R$ 5364,00
Não
cento
R$ 1.640,00
Não
UNID
R$ 666,64
Não
UNID

R$ 366,66

Não

UNID

R$ 133,32

Não

UNID

R$ 200,00

Não

UNID

R$ 549,99

Não

UNID

R$ 166,66

Não

UNID

R$ 133,32

Não

UNID
UNID

R$ 1.249,98
R$ 2.550,00

Não
Não

UNID
UNID
UNID
UNID

R$
R$
R$
R$

108,00
108,00
108,00
114,00

Não
Não
Não
Não

PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE E RACIONALIZAÇÃO
Material de consumo

4.1.1
Objetivo do plano de ação
Reduzir o impacto socioambiental negativo causado pelo cumprimento das
atividades de caráter administrativos e operacionais;
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Combater o desperdício, promovendo o uso racional e a reutilização de
materiais sempre que possível, gerando assim menos resíduos pela adequação do
uso de insumos;
Criar campanhas de sensibilização dos servidores, com o objetivo de
alcançar mudanças de atitude da equipe.
4.1.2
Detalhamento de implementação de ações
Papel
a) Dar preferência ao uso de mensagens eletrônicas (por exemplo: e-mail) na
comunicação, evitando o uso de papel;
b) Substituir quando possível o uso de documento impresso por documento
digital nos processos administrativos;
c) Imprimir apenas se necessário, revisando todos os documentos antes da
impressão;
d) Controlar e auditar o consumo de papel para impressão de cópias;
e) Programar manutenção ou substituição das impressoras, em razão da
eficiência;
f) Imprimir documentos no modo frente e verso;
g) Reaproveitar o papel impresso em apenas um lado para confecções de
blocos de rascunho;
h) Utilizar se possível papel reciclado ou papel branco produzido sem uso de
substâncias cloradas nocivas ao meio ambiente;
i) Adequar os formulários, requisições e memorandos de forma que a sua
impressão quando necessário tenha características que propiciem a
economia de tinta/papel, ex.: impressão multipla, (varias paginas reduzidas
na mesma folha);
j) Realizar campanhas de sensibilização para redução do consumo de papel.
Copos descartáveis
a) Dar preferência para copos produzidos com materiais que propiciem a
reutilização ou a reciclagem com vista a minimizar impactos ambientais
adversos;
b) Realizar campanhas de sensibilização para conscientizar os servidores a
reduzir o consumo de copos descartáveis;
c) Disponibilizar copos de uso permanente para todos os servidores, de acordo
com a disponibilidade orçamentária da direção e ou promovendo
campanhas para os servidores trazerem seus próprios copos ex.: amigo
oculto de canecas, concurso do servidor com a caneca mais original etc.
Cartuchos para impressão
a) Implantar a opção de padrão impressão com estilo de fonte e de texto capaz
de economizar tinta ou toner (ex tipo: Ecofonte, desenvolvida
especificamente para economizar tinta, vide http://www.ecofonte.eu) ;
b) Optar sempre que possível por cartuchos recicláveis;
c) Reduzir o numero de impressoras optando sempre que possível por ilhas de
impressão;
d) Observar as sugestões para a requisição do serviço de reprografia, que
sejam emitidas via Assessoria de Comunicação (ASCOM) pelo Serviço de
Serviços Gerais (SESEG) ou outro setor que vier a ser responsável pelas
ilhas de impressão do IEN;
e) Auditar e investigar necessidades de substituição de arquivamento de
processos por digitalização de documentos (por exemplo: através de um
sistema de gerenciamento de documentos);
f) Identificar nos processos de impressão o material utilizado, redundância e/ou
maus hábitos dos servidores;
g) Diminuir a heterogeneidade do modelo das impressoras;
h) Considerar a centralização das impressões em sistemas multifuncionais ou a
terceirização das mesmas por um provedor especializado (para impressões
especificas);
i) Utilizar um software para economia de impressão (por exemplo:
GreenCloud_Printer);
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j) Evitar copiar e colar a partir de navegadores web (utilizar algumas extensões
disponíveis como a extensão “print PDF” para o navegador Firefox);
k) Realizar campanhas de sensibilização para conscientizar os servidores a
reduzir o numero de impressões;
l) Treinamento básico pela equipe da informática das principais situações que
produzem a otimização dos serviços de impressão.
4.1.3
Unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e
responsáveis
a) A ASCOM em conjunto com o Serviço de Tecnologia de Informação e
Comunicação (SETIC) ou outros setores determinados pela Direção do IEN
elaborará a campanha de sensibilização dos servidores, bem como a
divulgação na Intranet, cartazes, jornais eletrônicos, banners, etiquetas
informativas, entre outros, referentes a temas socioambientais, divulgando
experiências bem sucedidas e progressos alcançados pela instituição;
b) O Serviço de informática dará as diretrizes básicas que serão seguidas para
adequação a nova logística para a otimização dos serviços de impressão;
c) As chefias de divisão e setor serão instruídas pela direção sobre o
acompanhamento necessário à diminuição dos custos por seus
subordinados bem como o incentivo a participação das campanhas e ou
treinamentos propostos pelos setores que farão a implantação do PLS.
4.1.4
Metas a serem alcançadas para cada ação
a) Sensibilização do público interno através de campanhas;
b) Redução do custo de impressão;
c) Redução do custo de manutenção de impressoras;
d) Diminuição do descarte de resíduo de papel, cartucho, equipamento;
e) Redução dos custos com energia elétrica;
f) Otimização do uso e padronização da logística de impressão.
4.1.5
Cronograma de implantação das ações e recursos financeiros,
humanos instrumentais, e outros necessários.
a) A partir da aprovação e publicação da PLS/ maio 2013;
b) Campanha de conscientização imediata fazendo uso inicial do material de
conscientização que estão nos anexos.

4.2

Energia elétrica

4.2.1
Objetivo do plano de ação
Promover ações de economia e uso eficiente de energia, disseminando
técnicas de replicação nas áreas de sistemas de climatização, iluminação, entre
outros. Para tal, é necessário levantar o real potencial de redução de consumo de
energia que deverá ser indicado pelo corpo técnico da área.
4.2.2
Detalhamento de implementação de ações
a) Fazer diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor alterações
necessárias para redução do consumo;
b) Monitorar o consumo de energia;
c) Promover campanhas de conscientização;
d) Desligar luzes e monitores ao se ausentar do ambiente;
e) Fechar portas e janelas enquanto o ar condicionado estiver ligado;
f) Aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho (ventilação,
iluminação natural, etc);
g) Revisar o contrato de fornecimento de energia elétrica, visando a
racionalização em razão da real demanda de energia elétrica do órgão ou
entidade;
h) Dar preferência à substituição de aparelhos de ar condicionado e
eletroeletrônicos em geral, por produtos modernos e eficientes, visando reduzir
o consumo de energia;
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Minimizar o consumo de energia reativa excedente e/ou demanda reativa
excedente, visando reduzir a quantidade de reatores ou adquirindo um banco
de capacitores;
Utilizar quando possível, sensores de presença em locais de trânsito de
pessoas;
Reduzir a quantidade de lâmpadas, estabelecendo um padrão por metro
quadrado e estudando a viabilidade de se trocar as calhas embutidas por calhas
invertidas;
Manter a limpeza de janelas e optar, sempre que possível, por pinturas em
cores claras nas salas dos servidores;
Desligar a chave geral nos setores ao final do expediente;
Substituir, quando possível, os equipamentos geradores de maior consumo de
energia na Instituição e promover estudos para sua otimização em relação ao
tempo de uso e inovação tecnológica;
Implantar um plano de manutenção preventiva e corretiva para o setor de
refrigeração, com prazos e diretrizes pré-estabelecidos pelo corpo técnico da
área;

p) Realizar um estudo quanto ao horário flexível do expediente na Instituição,
levando em conta as ocasiões expressamente necessárias e determinadas
pelas chefias;
4.2.3
Unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e
responsáveis
a) O Serviço de Engenharia (SENGE) e ou o corpo técnico responsável pela área
deverão dar as diretrizes necessárias ao cumprimento do plano apresentado
e a ASCOM deverá fazer as campanhas de conscientização;
b) As chefias de divisão e setor serão instruídas pela direção sobre o
acompanhamento necessário a diminuição dos custos por seus
subordinados bem como o incentivo a participação das campanhas e ou
treinamentos propostos pelos setores que farão a implantação do PLS.
4.2.4
Metas a serem alcançadas para cada ação
Conscientização, redução de custos, melhoria da qualidade de vida dos
servidores e atualização dos sistemas elétricos.
4.2.5
Cronograma de implantação das ações e recursos financeiros,
humanos instrumentais, e outros necessários.
A partir da aprovação e publicação da PLS de maio/2013.
a) Realizar uma campanha imediata de conscientização, fazendo uso
inicialmente do material de conscientização presente nos anexos;
b) Substituição dos equipamentos de maior impacto no consumo elétrico a
partir de estudo técnico segundo previsão orçamentária.

4.3

Água e esgoto

4.3.1
Objetivo do plano de ação
Promover ações de economia e uso eficiente de água e esgoto. Para tal, é
necessário levantar o potencial real de redução de consumo de energia que deverá
ser indicado pelo corpo técnico da área.
4.3.2
Detalhamento de implementação de ações
a) Realizar levantamento e monitorar, periodicamente, a situação das
instalações hidráulicas e propor alterações necessárias para a redução do
consumo;
b) Monitorar o uso da água;
c) Dar preferência a um sistema de medição individualizado de consumo de
água;
d) Dar preferência ao sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes
gerados;
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e) Prever treinamento ao pessoal de limpeza e jardins de forma a promover o
uso eficiente da água durante a execução das rotinas de trabalho;
f) Otimizar o sistema de irrigação dos jardins;
g) Dar preferência a grama e pequenas folhagens que consumam menos água
e tempo de tratamento;
h) Promover campanhas de uso consciente da água promovendo mudança de
hábitos;
i) Dar preferência a equipamentos hidráulicos que controlem a vazão d’água;
j) Observar quando das obras nas reformas hidráulicas o uso de equipamentos
que tenham características que promovam a redução do consumo.
4.3.3
Unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e
responsáveis
O SENGE e a Seção de Serviços gerais (SESEG) deverão dar as diretrizes
necessárias ao cumprimento do plano apresentado e a ASCOM deverá fazer as
campanhas de conscientização sob orientação dos mesmos e ou outros indicados
pela direção.
4.3.4
Metas a serem alcançadas para cada ação
a) Conscientização do público interno;
b) Redução de custos;
c) Melhoria da qualidade de vida dos servidores;
d) Atualização dos sistemas hidráulicos.
4.3.5
Cronograma de implantação das ações e recursos financeiros,
humanos instrumentais, e outros necessários.
A partir da aprovação e publicação da PLS.
a) Campanha imediata de conscientização fazendo uso inicial do material de
conscientização que está nos anexos;
b) Substituição do equipamento de maior impacto no consumo hidráulico a
partir de estudo técnico, que dependerá de previsão orçamentária e
necessidade de obras para reforma.

4.4

Coleta seletiva

4.4.1
Objetivo do plano de ação
a) Reduzir o impacto ambiental negativo causado pelo descarte irregular de
resíduos;
b) Reciclar a maior quantidade possível de resíduos;
c) Evitar o entupimento de tubulação e a poluição de rios através da
reutilização de óleo de cozinha na coleta seletiva.
4.4.2
Detalhamento de implementação de ações
a) Promover a implantação da coleta seletiva (de acordo com a resolução do
CONAMA nº. 275 de 25 de abril de 2001, que estabelece um código de cores
diferentes para tipos de resíduos na coleta seletiva) ou outra legislação que
a substituir;
b) Promover a destinação correta dos resíduos coletados;
c) Adequação do decreto presidencial nº5940 de 25 de outubro de 2006;
d) Instituir uma comissão setorial de coleta seletiva com um representante por
unidade;
e) Realizar a doação de materiais recicláveis para cooperativas de catadores de
lixo;
f) Promover campanha de conscientização quanto ao descarte correto dos
resíduos;
g) Promover o treinamento do pessoal de limpeza responsável pela coleta e
armazenamento de resíduos;
h) Construir local apropriado a armazenagem de materiais recicláveis até sua
coleta.
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4.4.3
Unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e
responsáveis
O SENGE e o SESEG cada um dentro de sua área de responsabilidade,
deverão dar as diretrizes necessárias ao cumprimento do plano apresentado e a
ASCOM deverá fazer campanhas de conscientização.
Todos os setores do IEN deverão ter o comprometimento de contribuir
quando necessário com informações técnicas que possibilitem a execução pratica
do projeto.
A direção deverá prover os recursos necessários a execução das obras de
implantação da coleta seletiva de resíduos.
4.4.4
Metas a serem alcançadas para cada ação
Conscientização, destinação correta dos resíduos, redução dos impactos
ambientais, melhoria da qualidade de vida e atualização e otimização dos
sistemas de coleta de resíduos.
4.4.5
Cronograma de implantação das ações e recursos financeiros,
humanos instrumentais, e outros necessários.
A partir da aprovação e publicação da PLS.
a) Campanha imediata de conscientização, fazendo uso inicial do material de
conscientização que esta nos anexos;
b) Implantação da coleta seletiva e do resgate dos resíduos por empresa a ser
designada em até 4 meses.

4.5

Qualidade de vida no ambiente de trabalho

4.5.1
Objetivo do plano de ação
Promover programas que contribuam com a segurança, a saúde o bem estar
físico e psíquico dos servidores possibilitando um ambiente de cooperação,
resgatando o orgulho do servidor e incentivando a que cada vez mais os
profissionais desejem tornar-se servidores públicos.
4.5.2
Detalhamento de implementação de ações
a) Adotar medidas para promover um ambiente físico de trabalho seguro e
saudável;
b) Adotar medidas para avaliação e controle da qualidade do ar e dos
ambientes climatizados;
c) Adotar medidas para avaliar periodicamente a saúde do trabalhador física e
ou psicológica;
d) Realizar a manutenção ou substituição de aparelhos que provoquem ruídos
no ambiente de trabalho;
e) Realizar campanhas, oficinas, palestras e exposições de sensibilização das
práticas sustentáveis e de bem estar para os servidores com divulgação por
meio da intranet, cartazes, etiquetas e informativos;
f) Produzir informativos referentes a temas socioambientais, experiências bem
sucedidas e progressos alcançados pela instituição;
g) Instituir uma comissão de prevenção de acidentes e brigada de incêndio.
4.5.3
Unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e
responsáveis
A SEGEP e o servidor ou grupo de servidores indicados pela direção, deverá
dar as diretrizes necessárias ao cumprimento do plano apresentado e a ASCOM
deverá auxiliar executando as campanhas de conscientização.
4.5.4
Metas a serem alcançadas para cada ação
Todas as ações terão metas a ser definidas e discutidas autonomamente
com o grupo responsável pela manutenção do já existente Programa da qualidade
de vida do IEN visando prioritariamente a integração, o bem estar e ou melhorias na
condição atual do servidor.
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4.5.5
Cronograma de implantação das ações e recursos financeiros,
humanos instrumentais, e outros necessários.
A partir da aprovação e publicação do PLS.

4.6

Compras e contratações sustentáveis

4.6.1
Objetivo do plano de ação
Cumprir a legislação vigente e
estabelecer os princípios básicos da
abordagem, que irão guiar a Instituição em relação às práticas e metas,
assegurando assim o equilíbrio entre custo/benefício.
4.6.2
Detalhamento de implementação de ações
a) Dar preferência, quando possível, à aquisição de bens reciclados ou
recicláveis;
b) Dar preferência à utilização de impressoras que imprimam em frente e
verso;
c) Incluir no contrato de reprografia a opção de impressão dos documentos em
frente e verso;
d) Dar preferência, quando possível, à aquisição de papéis reciclados, isentos
de cloro elementar ou branqueados a base de oxigênio, peróxido de
hidrogênio e ozônio;
e) Incluir nos contratos de serviço de limpeza a adoção de procedimentos que
promovam o uso racional dos recursos e utilizem produtos reciclados,
reutilizados e biodegradáveis;
f) Exigir comprovação de origem das madeiras quando da aquisição de bens e
na contratação de obras e serviços;
g) Priorizar, quando possível, o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias
e matérias-primas de origem local;
h) Revisar o contrato de limpeza visando à racionalização em razão do real
dimensionamento da área objeto do serviço contratado;
i) Utilizar, quando possível, software de comunicação eletrônica para o envio
de mensagens instantâneas (instant text messaging) ou para a transmissão
de voz (Voice over Internet Protocol – VoIP);
j) Revisar normas internas e os contratos de telefonia fixa e móvel visando a
racionalização em relação ao limite de custeio, à distribuição de aparelhos e
ao uso particular dos aparelhos;
k) Revisar o contrato de telefonia fixa e móvel visando à adequação do plano
contratado com a real necessidade do órgão ou entidade;
l) Adotar segurança eletrônica, sempre que possível, nos pontos de acesso dos
edifícios dos órgãos ou entidades, visando auxiliar a prestação do serviço de
vigilância;
m) Revisar normas internas e os contratos de vigilância visando o real
dimensionamento dos postos de trabalho;
n) Fomentar compras compartilhadas.
4.6.3
Unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e
responsáveis
As responsabilidades serão designadas pela direção do IEN em função da
responsabilidade já gerada pela área de atuação ex.: compras, gestores de
contratos e etc.
4.6.4
Metas a serem alcançadas para cada ação
Melhor utilização da verba pública, corresponder as necessidades da
instituição, respeitar a legislação vigente, adequar-se a nova visão de
sustentabilidade em relação aos insumos utilizados.
4.6.5
Cronograma de implantação das ações e recursos financeiros,
humanos instrumentais, e outros necessários.
A partir da aprovação e publicação da PLS.
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4.7

Deslocamento de pessoal

4.7.1
Objetivo do plano de ação
Considerar todos os meios de transporte, com foco na segurança, redução
de gastos e de emissões de substâncias poluentes.
4.7.2
Detalhamento de implementação de ações
a) Otimizar as rotas de modo atender o maior número de usuário no menor
tempo e trecho possíveis;
b) Monitorar os contratos e os meios de transporte de forma que seus
motoristas estejam com o seu curso de direção defensiva e outros que
venham a ser solicitados em dia, que os veículos estejam com seus motores
bem regulados, seus interiores bem higienizados e as condições de
segurança e emissão de poluentes regulados dentro da lei.
4.7.3
Unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e
responsáveis
A SESEG deverá apresentar as sugestões necessárias ao cumprimento dos
objetivos do plano. Deverá ser feito anualmente uma pesquisa de satisfação de
forma que os servidores respondam sobre os tópicos apresentados e deem
sugestões para a otimização.
4.7.4
Metas a serem alcançadas para cada ação
a) Redução do custo;
b) Redução do tempo de trânsito;
c) Redução do trânsito;
d) Redução da emissão de poluentes;
e) Melhoria da qualidade e segurança do transporte.
4.7.5
Cronograma de implantação das ações e recursos financeiros,
humanos instrumentais, e outros necessários.
A partir da aprovação e publicação da PLS.

5
5.1

RESPONSABILIDADES, METODOLOGIA E AVALIAÇÃO
Responsabilidades

Em cada item da seção anterior intitulado “unidades e áreas envolvidas pela
implementação de cada ação e responsáveis” já há a descrição dos responsáveis
por cada grupo de ações que estão sendo sugeridas.

5.2

Metodologia de implementação

Para cada tema listado na seção 3 (material de consumo, energia elétrica
etc) deverão ser formados grupos de trabalho indicados pela direção do IEN,
levando-se em conta os setores envolvidos, e esses grupos de trabalho deverão
estabelecer qual a melhor maneira ou metodologia para implementar as ações
propostas.
Recomenda-se que as pessoas indicadas para os grupos de trabalho tenham
conhecimento na área. Por exemplo, para o grupo responsável por energia elétrica,
deve haver no mínimo dois integrantes que tenham conhecimentos de elétrica,
como um técnico em eletrotécnica/ eletricista e um engenheiro elétrico.
Quando isso não for possível, dada as limitações de pessoal existentes, que
sejam custeados cursos de capacitação específicos do tema para o qual os
servidores forem designados.
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5.3

Avaliação

Os resultados alcançados serão avaliados semestralmente pelos
responsáveis por monitorar, avaliar e revisar o PLS, utilizando os indicadores
elencados no anexo ou outros indicadores que venham a ser definidos pela direção.
Os indicadores podem ser aqueles indicados pela CNEN dentro do Projeto
Esplanada Sustentável.

6

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

A IN nº10/2012 no seu artigo 5º cita ações de divulgação, conscientização e
capacitação. Contudo, para efeitos deste plano o termo conscientização será
substituído pelo termo sensibilização, visto que as ações
de divulgação e
capacitação apenas conseguem sensibilizar os servidores da necessidade de
repensar seus hábitos e costumes para incluir a dimensão sustentabilidade no seu
dia a dia . A conscientização é um processo interno e individual e depende da
disposição de cada indivíduo em modificar suas atitudes.

6.1

Divulgação

Publicação do PLS no site do IEN, Intranet até 13/05/2013.
Os resultados alcançados a partir da implantação das ações definidas no PLS
deverão ser publicados semestralmente no site do IEN, apresentando metas
alcançadas e resultados medidos pelos indicadores.
Ao final de cada ano deverá ser elaborado relatório de acompanhamento do
PLS contendo: consolidação dos resultados alcançados e identificação das ações a
serem desenvolvidas e modificadas para o ano subsequente. Este relatório deverá
ser publicado no site do IEN e encaminhado eletronicamente à Secretaria Executiva
da CISAP, conforme artigo 14 da IN nº10 de 2012.

6.2

Sensibilização

Num primeiro momento, poderia ser lançada uma campanha de
sensibilização para as questões da sustentabilidade na intranet do IEN do tipo
“banner” com as artes abaixo. Estas artes são adaptações do que está disponível
dentro do projeto de Esplanada Sustentável.
a) Material de consumo

b) Energia elétrica
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c) Água e esgoto

d) Coleta seletiva

e) Qualidade de vida no ambiente de trabalho

6.3

Capacitação

As iniciativas de capacitação afetas ao tema sustentabilidade deverão ser
incluídas no Plano Anual de Capacitação do IEN/CNEN de acordo com o disposto no
Decreto 5707 de 23 de fevereiro de 2006.
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CONSIDERAÇÕES

Ao longo do trabalho foi verificado que o IEN não dispõe de sistemas de
gestão informatizados e integrados que possibilitem a consulta e emissão de
relatórios satisfatórios dos itens consumidos, dos gastos efetuados e que
contemplem indicadores por serviço e/ou pelo total de pessoas que nele trabalham,
aqui chamados de público interno que deve contemplar servidores, colaboradores,
alunos do curso de pós-graduação, contratados e terceirizados.
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Isso se justifica porque tanto servidores quanto os demais incluídos no
público interno utilizam energia elétrica, instalações sanitárias que consomem água
e esgoto, bem como utilizam copos descartáveis e no caso dos alunos também
utilizam papel e serviços de reprografia.
Por esta razão, no anexo deste documento, os vários indicadores sugeridos
pela IN nº 10/2012 estão apresentados.
O
sistema
Projeto
Esplanada
Sustentável
SisPES
https://pes.planejamento.gov.br/ proporciona o ambiente ideal para o registro e
acompanhamento das ações e dos indicadores de logística sustentável. Mesmo
assim, é necessário agir localmente e continuamente para difundir a cultura da
sustentabilidade.
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ANEXO - Sugestão de Indicadores
I - Materiais de Consumo
Papel

Nome do Indicador
Consumo mensal de papel
branco (branqueado)

Descrição
Quantidade (unidades) de folhas
de papel branco utilizadas
Quantidade (unidades) de folhas
Consumo per capita de papel b
de papel branco branqueado
ranco (branqueado) MMA
utilizadas / total de servidores
Gasto com aquisição de papel Valor (R$) gasto com a compra
branco (branqueado)
de papel branco (branqueado)
Copos Descartáveis
Nome do Indicador
Descrição
Consumo de copos de 200 ml
Quantidade (unidades) de copos
descartáveis
descartáveis de 200 ml utilizados
Consumo de copos de 50 ml
Quantidade (unidades) de copos
descartáveis
descartáveis de 50 ml utilizados
Consumo per capita de copos
Quantidade (unidades) de copos
de 200 ml descartáveis
de 200 ml / total de servidores
Consumo per capita de copos
Quantidade (unidades) de copos
de 50 ml descartáveis
de 50 ml / total de servidores
Gasto com aquisição de copos Valor (R$) gasto com a compra
descartáveis
de copos descartáveis (200 ml +
50 ml)

Apuração
Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual
Apuração
Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual

II - Energia Elétrica
Nome do Indicador
Consumo de energia elétrica
Consumo de energia elétrica
per capita
Gasto com energia
Gasto com energia per capita
Adequação do contrato de
demanda (fora de ponta)
Adequação do contrato de
demanda (ponta)
Gasto com energia pela área

Descrição
Quantidade de kwh consumidos
Quantidade de kwh consumidos /
total de servidores
Valor da fatura em reais (R$)
Valor da fatura em reais (R$)
/ pessoal total
Demanda registrada fora de
ponta / Demanda contratada fora
de ponta (¨%)
Demanda registrada ponta /
Demanda contratada ponta (¨%)
R$ / área total

Apuração
Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal
Mensal
Mensal e anual

III - Água e esgoto
Nome do Indicador
Volume de água utilizada
Volume de água per capita
Gasto com água
Gasto com água per capita

Descrição
Quantidade de m3 de água
Quantidade de m3 de água/ total
de servidores
Valor da fatura em reais (R$)
Valor da fatura em reais (R$)
/ pessoal total

Apuração
Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual

IV - Coleta Seletiva
Nome do Indicador
Destinação de papel para
reciclagem

Descrição
Quantidade (Kg)
de
destinado à reciclagem

Apuração
papel

Mensal e anual
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Destinação de papelão para
reciclagem
Destinação de toner para
reciclagem
Destinação de plástico para
reciclagem
Total de material reciclável
destinado às cooperativas
Reutilização de Papel

Quantidade (Kg)
de
papelão
destinado à reciclagem
Quantidade (unidades) de toner
destinados à reciclagem
Quantidade (Kg)
de
plástico
destinado à reciclagem
Kg de papel + Kg de papelão +
Kg de plástico+ Kg de plástico
destinados à reciclagem
Quantidade (Kg)
de
papel
reutilizado

Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual
Mensal e anual

V - Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
Nome do Indicador
Participação dos servidores nos
programas e/ou ações voltadas
para a qualidade de vida no
trabalho

Descrição
(Quantidade de servidores que
participaram de programas ou
ações de qualidade de vida/ total
de servidores da instituição) x
100

Apuração
Anual

VI – Telefonia Fixa
Nome do Indicador
Gasto por ramal/linha

Descrição
R$ / nº ramais + nº linhas

Apuração
Mensal e anual

VII – Telefonia Móvel
Nome do Indicador
Gasto por linha

Descrição
R$ / linhas

Apuração
Mensal e anual

VIII – Vigilância
Nome do Indicador
Valor inicial do Posto
Valor atual do Posto

Descrição
Valor total anual do contrato/ nº
postos
Valor total anual de repactuação/
Valor total anual de assinatura

Apuração
Anual
Anual

IX – Limpeza
Nome do Indicador
Gasto de limpeza pela área
Grau de repactuação

Descrição
R$ / área interna
Valor total anual de repactuação/
Valor total anual de assinatura

Apuração
Anual
Anual

