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Sustentabilidade é o conjunto dos 
processos e ações que se destinam a 
manter a vitalidade e a integridade da 
Mãe Terra, a preservação de seus 
ecossistemas com todos os seus 
elementos físicos, químicos e 
ecológicos que possibilitam a 
existência e a reprodução da vida, o 
atendimento das necessidades da 
presente e das futuras gerações, e a 
continuidade, a expansão e a 
realização das potencialidades da 
civilização humana em suas várias 
expressões. 
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Resumo executivo 

 

 

O objetivo deste trabalho de intervenção é propor a elaboração de um Plano de 

Logística Sustentável (PLS) simplificado para a Câmara dos Deputados. O objetivo 

geral deste trabalho será atendido pelos seguintes objetivos específicos: i) realizar 

benchmarking para identificar as boas práticas e metodologias na Administração 

Federal para implantação do PLS nesta Casa;  ii) definir papéis e responsabilidades 

essenciais para realizar o projeto; iii) apresentar os temas que constarão do PLS; iv) 

apresentar uma proposta de relatório de acompanhamento do PLS para divulgação 

dos resultados alcançados e prestação de contas. A natureza da pesquisa é teórica 

com base em benchmarking e pesquisa bibliográfica. O projeto não prevê aquisições, 

e a estimativa inicial de custos do projeto se atém apenas aos recursos humanos, que 

é de R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais). Finalmente, pode-se 

prever como resultados da implantação do PLS: i) efetividade no uso de recursos 

financeiros; ii) otimização no uso de materiais e produtos comprados; iii) 

monitoramento de indicadores, metas e ações sustentáveis propostos; iv) 

cumprimento da legislação relacionada à sustentabilidade; v) fortalecimento da cultura 

de sustentabilidade na Câmara dos Deputados; vi) melhoria da imagem institucional 

perante a sociedade.  
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualizando a sustentabilidade 

 

Em 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) convocou a 1ª 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 

tendo em vista a preocupação quanto ao uso sustentável dos recursos naturais do 

planeta. O documento produzido ao final da conferência reuniu 19 princípios que 

representam a pedra fundamental sobre a qual se desenvolveram conceitos, ações e, 

posteriormente, novos princípios relacionados à sustentabilidade (ONU, 1972, p. 9, 

tradução própria): 

 

1. O homem é, ao mesmo tempo, criador e criatura do seu meio 
ambiente que lhe dá sustentação material e lhe permite a 
oportunidade para crescimento intelectual, moral, social e 
espiritual. Na longa e tortuosa evolução da raça humana neste 
planeta, um estágio foi alcançado quando, por meio da rápida 
aceleração da ciência e tecnologia, o homem adquiriu a força 
para transformar seu meio ambiente de inúmeras maneiras e 
numa escala sem precedentes. Ambos os aspectos do ambiente 
humano, o natural e do próprio homem, são essenciais para o 
seu bem-estar e para o gozo dos direitos humanos básicos – 
mesmo o direito à própria vida. 

 
2. A proteção e a melhoria do meio ambiente humano são questões 

importantes que afetam o bem-estar dos povos e o 
desenvolvimento econômico em todo o mundo. É o desejo 
urgente dos povos de todo o mundo e o dever de todos os 
governos.  
 
[...] 
 

6. Chegamos a um ponto na História em que devemos moldar 
nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para as 
consequências ambientais. Por ignorância ou indiferença, 
podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio 
ambiente, do qual nossa vida e nosso bem-estar dependem. Por 
outro lado, com maior conhecimento e ações mais sábias, 
podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a 
posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as 
necessidades e esperanças humanas… 

 

Em 1983, a Comissão Mundial das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento foi criada com o objetivo de levantar os impactos das 

atividades do ser humano sobre o planeta. Em 1987, como resultado dos trabalhos 

dessa Comissão, foi publicado o relatório Nosso futuro comum, mais conhecido como 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Mundial_sobre_Meio_Ambiente_e_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Mundial_sobre_Meio_Ambiente_e_Desenvolvimento
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Relatório Brundtland, que aperfeiçoou conceitos, antes mais ligados às questões 

ambientais e ora mais relacionados ao termo sustentabilidade (ONU, 1987, p. 13, 16 

e 41, tradução própria): 

 

11. Até recentemente, o planeta era um grande mundo em que 
as atividades humanas e seus efeitos estavam perfeitamente 
compartimentados dentro das nações, nos setores (energia, 
agricultura, comércio) e em áreas de interesse (meio ambiente, 
economia, social). Esses compartimentos começaram a se 
dissolver. Isso se aplica, em particular, às várias "crises" globais 
que apreenderam a preocupação pública, particularmente na 
última década. Estas não são crises separadas: uma crise 
ambiental, uma crise de desenvolvimento, uma crise energética. 
Elas se constituem apenas uma. 
 
[...] 
 
27. A humanidade tem a capacidade de tornar o 
desenvolvimento sustentável, para garantir que ele atenda às 
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. O 
conceito de desenvolvimento sustentável implica limites – não 
limites absolutos, mas limitações impostas pelo estado atual da 
tecnologia e organização social sobre os recursos ambientais e 
pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos das 
atividades humanas. Mas a tecnologia e a organização social 
podem ser gerenciadas e melhoradas para dar lugar a uma nova 
era de crescimento econômico. A Comissão considera que a 
pobreza generalizada não é mais inevitável. A pobreza não é 
apenas um mal em si, mas o desenvolvimento sustentável exige 
satisfazer as necessidades básicas de todos e estender a todos 
a oportunidade de cumprir suas aspirações para uma vida 
melhor. Um mundo em que a pobreza é endêmica será sempre 
propenso a catástrofes ecológicas e outras [...]. 

 

Na página 41 do relatório, à guisa de conclusão, observa-se: 

 

1. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 
necessidades. Esse conceito encerra, intrinsicamente, dois 
conceitos-chave: 
 

1.1. O conceito de necessidade, em particular, as 
necessidades essenciais dos mais pobres do mundo, aos 
quais deve ser dada total prioridade. 
 

1.2. A ideia de limitações impostas pelos estados da 
tecnologia e da organização social, tendo em vista a 
capacidade do meio ambiente de satisfazer as 
necessidades presentes e futuras. (IV. Conclusion – 
Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future Brundtland Report). 
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Em 1992, no Rio de Janeiro, aconteceu a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), que buscou ampliar o 

debate a respeito de diversas questões levantadas no Relatório Brundtland, em 

especial a questão do desenvolvimento sustentável.  Diversos acordos foram firmados 

naquele encontro, destacando-se a Declaração do Rio, a Convenção do Clima e a 

Agenda 21. A Rio 92 pode ser considerada um marco nas discussões sobre 

sustentabilidade no que se refere aos aspectos relacionados ao meio ambiente, ao 

social e à economia. O termo “desenvolvimento sustentável” se consolidou 

definitivamente e essa conferência se destacou em dois aspectos, segundo Diniz 

(2015): 

 

Em primeiro lugar, surge a preocupação com a erradicação da 
pobreza a fim de atingir o desenvolvimento sustentável [...]. O 
segundo ponto relevante é o surgimento do princípio das 
responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Aí está 
assegurado o reconhecimento de que os países desenvolvidos 
contribuíram ao longo da história muito mais do que os países 
em desenvolvimento ou subdesenvolvidos para a degradação 
ambiental. Por isso, os primeiros devem compensar essa 
responsabilidade maior por meio de uma atuação ambiental 
mais efetiva relativamente aos demais países. 

 

No ano de 2002, aconteceu o Encontro Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, em Johannesburgo, África do Sul. De acordo com Kates, Parris & 

Leiserowitz (2016), nesse encontro, o desenvolvimento sustentável, como conceito, 

como objetivo e como movimento, espalhou-se rapidamente e tornou-se peça central 

para a missão de inúmeras organizações internacionais, institutos nacionais, 

empresas corporativas, cidades sustentáveis e locais. 

De 2002 aos tempos atuais, o avanço de pesquisas e debates sobre o 

próprio conceito de sustentabilidade acontece com maior frequência, profundidade e 

alcance. Nesse ponto, a sustentabilidade pode ser considerada como tendo por 

fundamentos os seguintes aspectos: ambiental, social, econômico e institucional. 

Coelho e Araújo (2011) secundam essa opinião: 

 

Nesse sentido, busca-se evidenciar a sustentabilidade em seu 
caráter sistêmico-constitucional, o que implica uma 
compreensão interdisciplinar desse princípio basilar não 
somente no viés ambiental, mas também na perspectiva 
econômico-empresarial e social, numa visão que se quer 
integrada e integrativa desses âmbitos, quando alçados ao plano 
constitucional. (COELHO; ARAÚJO, 2011, p. 261) 
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Depois da Rio+10, ou seja, do encontro de Johannesburgo, diversos 

eventos, encontros, conferências e propostas de agenda se efetivaram, como a 

Rio+20, a COP21, o estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) e, posteriormente, como consequência, a criação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Cúpula das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, em 2015, e amadureceram o conceito de 

sustentabilidade. 

Os ODS se destacam por serem recentes, mas também por explicitar a 

crescente preocupação de Estados, instituições públicas e privadas em âmbito global 

para os diversos temas que constituem uma agenda sustentável e sistêmica, para o 

ano de 2030, composta de 169 metas e 17 objetivos (Figura 1), dos quais se destacam 

alguns objetivos específicos (ONU, 2015):  

 

Figura 1 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Organizações das Nações Unidas (ONU) 

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 
os lugares 

 Globalmente, o número de pessoas vivendo em extrema pobreza 

diminuiu mais da metade; em 1990, eram 1,9 bilhão. Contudo, 836 

milhões de pessoas ainda vivem na extrema pobreza: cerca de uma 

em cada cinco pessoas em regiões em desenvolvimento vive com 

menos de 1,25 dólar por dia; 
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 Uma em cada quatro crianças abaixo dos cinco anos de idade, no 

mundo, tem altura inadequada para sua idade. 

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 

 Atualmente, uma em cada nove pessoas no mundo (795 milhões) 
ainda é subnutrida, e uma em cada quatro crianças no mundo sofre 
crescimento atrofiado; 

 66 milhões de crianças em idade escolar primária vão às aulas 

passando fome, sendo 23 milhões apenas na África; 

 A agricultura é a maior empregadora única no mundo, provendo meios 

de vida para 40% da população global atual. Ela é a maior fonte de 

renda e trabalho para famílias pobres rurais; 

 500 milhões de pequenas fazendas no mundo todo, a maioria ainda 

dependente de chuva, fornecem até 80% da comida consumida numa 

grande parte dos países em desenvolvimento. Investir em pequenos 

agricultores é um modo importante de aumentar a segurança alimentar 

e a nutrição para os mais pobres, bem como a produção de alimentos 

para mercados locais e globais. 

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades 

 A cada dia, morrem 17 mil crianças a menos do que em 1990, porém 

mais de seis milhões de crianças ainda morrem a cada ano, antes 

do seu quinto aniversário; 

 Apenas metade das mulheres em regiões em desenvolvimento 

recebe a quantidade recomendada de assistência médica; 

 No final de 2013, estima-se que havia 35 milhões de pessoas vivendo 

com HIV; 

 No final de 2013, 240 mil novas crianças estavam infectadas com HIV. 

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, 
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos 

 Estima-se que 50% das crianças fora da escola, com idade escolar 

primária, vivem em áreas afetadas por conflitos. Crianças das famílias 

mais pobres são quatro vezes mais propensas a estar fora da escola 

do que crianças de famílias mais ricas. 
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Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas 

 Em 46 países, as mulheres ocupam mais de 30% das cadeiras no 

parlamento nacional, em pelo menos uma câmara; 

 No Brasil, as mulheres são aproximadamente 10% da bancada da 

Câmara dos Deputados e 13% do Senado Federal. 

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos 

 2,5 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços de saneamento 

básico, como banheiros ou latrinas; 

 Diariamente, uma média de cinco mil crianças morre de doenças 

evitáveis relacionadas a água e saneamento; 

 A energia hidrelétrica é a fonte de energia renovável mais importante e 

mais amplamente usada. Em 2011, representava 16% do total da 

produção de eletricidade no mundo todo; 

 Aproximadamente 70% de toda água disponível é usada para irrigação. 

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a 
preço acessível à energia para todos 

 1,3 bilhão de pessoas – uma em cada cinco, globalmente – ainda não 

têm acesso à eletricidade moderna; 

 3 bilhões de pessoas dependem de madeira, carvão, carvão vegetal 

ou dejetos animais para cozinhar e obter aquecimento; 

 A energia renovável, atualmente, constitui 15% do conjunto global de 

energia. 

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo 
e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 
todos 

 Aproximadamente 2,2 bilhões de pessoas vivem abaixo da linha da 

pobreza e a erradicação do problema só é possível por meio de 

empregos bem pagos e estáveis; 

 Pequenas e médias empresas que se comprometem com o 

processamento industrial e com as indústrias manufatureiras são as 

mais decisivas para os primeiros estágios da industrialização e são 

geralmente as maiores geradoras de emprego. São responsáveis por 

90% dos negócios no mundo e contabilizam entre 50 a 60% dos 

empregos. 
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Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 

 Cerca de 2,6 bilhões de pessoas no mundo em desenvolvimento têm 

dificuldades no acesso à eletricidade; 

 2,5 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a saneamento 

básico e quase 800 milhões de pessoas não têm acesso a água; 

 Em países em desenvolvimento, apenas 30% da produção agrícola 

passam por processamento industrial. Em países desenvolvidos, 98% 

são processados. Isso sugere a existência de uma grande 

oportunidade para negócios na área agrícola em países em 

desenvolvimento. 

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

 Em média – e levando em consideração o tamanho das populações 

–, a desigualdade de renda aumentou em 11% em países em 

desenvolvimento entre 1990 e 2010; 

 Uma maioria significativa de famílias – mais de 75% – está vivendo 

em sociedades onde a distribuição de renda é pior do que na década 

de 1990. 

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

 Metade da humanidade – 3,5 bilhões de pessoas – vive nas cidades 

atualmente. Em 2030, quase 60% da população mundial viverão em áreas 

urbanas; 

 828 milhões de pessoas vivem em favelas e o número continua 

aumentando; 

 As cidades ocupam somente 2% de espaço da Terra, mas usam de 60% 

a 80% do consumo de energia e provocam 75% da emissão de carbono. 

A rápida urbanização está exercendo pressão sobre a oferta de água 

potável, de esgoto, do ambiente de vida e saúde pública. Mas a alta 

densidade dessas cidades pode gerar ganhos de eficiência e inovação 

tecnológica, enquanto reduz recursos e consumo de energia. 

Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis 

 1,3 bilhão de toneladas de comida são desperdiçadas diariamente. Se as 

pessoas usassem lâmpadas de baixo consumo, o mundo economizaria 

120 bilhões de dólares anualmente; 
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 A população global deve chegar a 9,6 bilhões de pessoas até 2050; o 

equivalente a três planetas seria necessário para prover os recursos 

naturais para sustentar os estilos de vida atuais. 

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater as mudanças 
climáticas e seus impactos  

 As emissões de gases de efeito estufa oriundos da atividade humana 

estão levando a mudanças climáticas e continuam aumentando. Elas 

alcançaram atualmente seu maior nível da história. Emissões globais de 

dióxido de carbono aumentaram quase 50% desde 1990; 

 Cada uma das últimas três décadas tem sido mais quente na superfície 

da Terra do que a anterior, desde 1850. No hemisfério Norte, o período 

entre 1983 e 2012 foi provavelmente o mais quente dos últimos 1.400 

anos; 

 De 1880 a 2012, a temperatura média global aumentou 0,85ºC. Sem 

nenhuma ação, a média de temperatura mundial deve aumentar 3ºC até 

o final do século 21 – sobretudo em algumas áreas do mundo, como os 

trópicos e subtrópicos. As pessoas mais pobres e vulneráveis são as mais 

afetadas pelo aquecimento; 

 De 1901 a 2010, o nível mundial do mar cresceu 19 centímetros com a 

expansão dos oceanos devido ao aquecimento global e ao derretimento 

das geleiras. Desde 1979, o gelo do mar do Ártico diminuiu em cada 

década, com 1,07 milhões de km² de gelo perdido, de dez em dez anos. 

Objetivo 14: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e 
dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável 

 Os oceanos cobrem três quartos da superfície da Terra, contêm 97% da 

água do planeta e representam 99% da vida no planeta em termos de 

volume; 

 Mundialmente, o valor de mercado dos recursos marinhos e costeiros e 

das indústrias é de 3 trilhões de dólares por ano ou cerca de 5% do PIB  

global; 

 Mundialmente, os níveis de captura de peixes estão próximos da 

capacidade de produção dos oceanos, com 80 milhões de toneladas de 

peixes sendo pescados; 

 Os oceanos absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono produzido por 

humanos, amortecendo os impactos do aquecimento global; 

 Oceanos são a maior fonte de proteína do mundo, com mais de 3 bilhões 

de pessoas dependendo dos oceanos como fonte primária de 

alimentação. 
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Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 
deter a perda de biodiversidade 

 Cerca de 1,6 bilhão de pessoas dependem das florestas para sua 

subsistência. Isso inclui 70 milhões de indígenas; 

 Florestas são o lar de mais de 80% de todas as espécies de animais, 

plantas e insetos terrestres; 

 2,6 bilhões de pessoas dependem diretamente da agricultura, mas 52% 

da terra usada para agricultura são afetadas moderada ou severamente 

pela degradação do solo; 

 Anualmente, devido à seca e desertificação, 12 milhões de hectares são 

perdidos (23 hectares por minuto), espaço em que 20 milhões de 

toneladas de grãos poderiam ter crescido; 

 80% das pessoas vivendo em área rural, em países em desenvolvimento, 

dependem da medicina tradicional das plantas para ter cuidados com a 

saúde básica. 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis 

 Corrupção, suborno, roubo e evasão de impostos custam cerca de US$ 

1,26 trilhão para os países em desenvolvimento por ano. 

Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvolvimento sustentável 

 Em 2015, 95% da população mundial tinham cobertura de sinal de celular; 

 30% da juventude mundial são nativos digitais, ativos on-line por pelo 

menos cinco anos; 

 A população mundial apresentou aumento do uso da internet de 6%, em 

2000, para 43%, em 2015; 

 No entanto, mais de 4 bilhões de pessoas não usam Internet e 90% delas 

são de países em desenvolvimento. 

A agenda sugerida pelos ODS, portanto, constitui um marco na agenda 

ambiental, social e econômica em âmbito global, evidenciando amadurecimento dos 

Estados, das empresas, das instituições e das pessoas para a proposta do Relatório 

Brundtlandt, de 1987, que contemplasse, por exemplo, o princípio da solidariedade ou 

equidade intergeracional. Agora muito mais desenvolvido, conforme antecipou Silva 
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(2011), decorre do reconhecimento constitucional e internacional do direito das futuras 

gerações ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, portanto, a imposição a 

todos – Estado e coletividade – do dever de garanti-lo.  

Boff (2012), antes mesmo do surgimento dos ODS, trazia um conceito de 

sustentabilidade atual e sistêmico: 

 

[...] é toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, 
físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a 
comunidade de vida e a vida humana, visando a sua continuidade e ainda a 
atender as necessidades da geração presente e das futuras de tal forma que 
o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de 
regeneração, reprodução, e coevolução. (BOFF, 2012, p. 107) 

 

Desse modo, chega-se a um momento da humanidade em que a 

sustentabilidade se mostra como tema transversal e universal, existindo desde a 

participação da comunidade nas decisões que lhe afetam o modo de vida até a busca 

do equilíbrio no uso dos recursos naturais; da busca da inclusão social com redução 

da desigualdade até a procura pela qualidade de vida para todos; da redução da 

segregação e preconceito até o uso da tecnologia para melhoria da Terra, com a 

valorização do ser humano que nela habita. 

 

1.2 Sustentabilidade – contexto externo e a Câmara dos Deputados 

 

A sociedade brasileira, refletindo sua preocupação com o meio ambiente, 

está cada vez mais interessada nos temas relacionados à sustentabilidade – das 

compras governamentais sustentáveis ao saneamento básico, da mobilidade a água 

e energia, da alimentação saudável a uma gestão eficiente dos recursos públicos. 

Desse modo, a Câmara dos Deputados, como exemplo para os cidadãos e instituições 

brasileiras, deve acompanhar e antecipar o planejamento e a execução de ações 

sustentáveis que confirmem seu dever e sua responsabilidade na prevenção, proteção 

e mitigação dos impactos ambientais, associadas às dimensões sociais e econômicas 

respectivas também na esfera administrativa. 

Nesse sentido, buscando incorporar, à época, princípios ambientais à sua 

gestão, a Câmara dos Deputados criou o Comitê de Gestão Socioambiental – 

EcoCâmara – em 2003 e, a partir desse momento, junto às unidades administrativas, 

especialmente o Departamento Técnico (Detec) e a Secretaria de Comunicação 
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(Secom), passou a promover numerosas ações sustentáveis, dentre as quais se 

destacam: 

 Planejamento Estratégico do EcoCâmara; 

 Criação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos; 

 Criação da Política Socioambiental; 

 Implantação de projeto para a 1ª Coleta Seletiva; 

 Projeto de Revitalização da Coleta Seletiva, em 2015; 

 Ações para economia de água e energia; 

 Projeto para redução de resíduos perigosos do Departamento Médico 

(Demed); 

 Campanhas publicitárias para gestão de resíduos, economia de água, 

energia; 

 Criação de vídeo e cartilha dos 5 Rs (CÂMARA, 2017); 

 Seminários sobre contratações sustentáveis; 

 Seminários sobre o Cerrado; 

 Criação de newsletter sobre sustentabilidade envolvendo departamentos 

como o Detec, por exemplo (CÂMARA, 2017); 

 Cursos sobre legislação ambiental; 

 Campanhas de recolhimento de resíduos eletroeletrônicos. 

 

Figura 2 – Campanhas de Comunicação e Divulgação de Evento 

Fonte: Site do EcoCâmara, 2017 
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Todavia, muitas dessas ações ficam atreladas a pessoas mais sensíveis 

ao tema e não a um processo de trabalho estabelecido, incorporado à rotina dos 

setores. Essa ocorrência é justificada, entre outras coisas, pelas ações isoladas e não 

sistêmicas das unidades administrativas e sem o envolvimento de outros interessados 

no processo e também pela ausência de uma governança relacionada à 

sustentabilidade e pela percepção equivocada de “voluntariado” nas ações 

sustentáveis desenvolvidas na Casa.  

Diante disso, percebe-se a necessidade do estabelecimento de novos 

padrões de gestão e de mudança cultural da instituição, que serão conseguidos por 

meio da real implantação da gestão sustentável a partir da criação de uma governança 

relacionada ao tema e da criação do Plano de Logística Sustentável (PLS). Nesse 

sentido, o PLS mostra-se como a ferramenta de gestão que pode auxiliar a 

consolidação desse novo padrão, com implicações significativas na responsabilidade 

social, na redução de custos e desperdícios, na melhoria da gestão com impacto em 

processos de trabalho relacionados às sustentabilidade.  

Ademais, o PLS contribui para que a sustentabilidade seja um tema 

realmente contemplado e alinhado com o Planejamento Estratégico da Câmara dos 

Deputados, especialmente no que se refere às seguintes diretrizes e linhas de atuação 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017): 

 

 Sexta diretriz estratégica – Fomentar a educação política e a cidadania ativa 

o Linhas de atuação 

 6.3 Cooperar com o sistema educacional brasileiro para o 

desenvolvimento do tema cidadania ativa; 

 6.4 Aperfeiçoar práticas de cidadania no âmbito interno. 

 

 Sétima diretriz – Aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados 

o Linhas de atuação 

 7.1 Aprimorar o processo decisório, a gestão de projetos, de 

processos e de riscos corporativos, e o uso de indicadores de 

desempenho; 

 7.2 Melhorar a gestão e a disseminação de informações internas; 

 [...] 

 7.4 Promover uma adequada gestão de pessoas, com ênfase na 

produtividade, meritocracia e qualidade de vida; 
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 7.5 Melhorar a eficiência administrativa e a utilização dos 

recursos; 

 

É forçoso ressaltar a crescente preocupação com o tema por parte de 

cidadãos, mídia, organizações civis e, em especial, de órgãos de controle, como o 

Tribunal de Contas da União (TCU), os quais intensificam cobranças quanto às 

práticas de sustentabilidade adotadas dentro dos órgãos governamentais. Nesse 

contexto, o TCU enviou, em novembro de 2016, um questionário sobre 

sustentabilidade (Anexo A) como parte de uma auditoria de natureza operacional, 

tendo como objeto a sustentabilidade na administração pública federal, realizada pela 

Secex ambiental. Essa auditoria gerou um relatório que foi utilizado como subsídio 

pelo ministro André Luiz de Carvalho para a publicação do Acórdão nº 1.056/2017: 

 

9.2.2.1 Exigir que os Planos de Gestão de Logística (PLS) ou instrumentos 
substitutos equivalentes estejam previstos no planejamento estratégico de 
cada órgão e entidade da APF, considerando o alcance e a transversalidade 
dos aspectos inerentes à sustentabilidade, de modo a institucionalizar, com 
isso, todas as ações de sustentabilidade junto à direção geral das aludidas 
instituições. 
 
9.2.2.2 exigir que os órgãos e as entidades da Administrçaão Pública Federal-
APF- implementem, em suas estruturas, o efetivo funcionamento de unidade 
de sustentabilidade com caráter permanente, contando, em sua composição, 
com servidores ou colaboradores dotados de perfil técnico para a específica 
atuação nos assuntos pertinentes. 
 
9.2.2.3 exigir que as avaliações de desempenho dos PLS contenham 
ferramentas de avaliação da efetividade do instrumento de planejamento, 
com vistas a permitir a análise dos resultados das ações implementadas e o 
comportamento dos padrões de consumo, em busca da manutenção do ponto 
de equilíbrio entre o consumo e os gastos. (TCU, 2017)  

 

Esse acórdão pode ser considerado um marco na administração pública 

brasileira no que se refere à sustentabilidade, e tem diversos objetivos, dentre os 

quais: 

a. Implementar o Índice de Avaliação da Sustentabilidade na Administração 

(IASA) ou similar; 

b. Institucionalizar planos de incentivos à implantação de ações de promoção da 

sustentabilidade perenes e ativos; 

c. Elaborar planos de incentivo, divulgação de boas práticas, capacitação e 

conscientização; 

d. Acompanhar ciclo do PLS; 
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e. Alinhar o PLS aos planos estratégicos das instituições; 

f. Determinar a criação de núcleos de sustentabilidade na administração; 

g. Implementar efetivamente as compras públicas sustentáveis; 

h. Estabelecer efetivamente o Plano Anual de Contratações, incluindo as 

sustentáveis. 

 

O IASA objetiva realizar um acompanhamento institucionalizado, avaliar o 

perfil da sustentabilidade na administração pública federal, tendo 101 instituições 

como participantes e 11 indicadores estabelecidos inicialmente. Além do mais, o TCU 

está elaborando um projeto para criação de uma rede de sustentabilidade para as 

instituições públicas federais. 

Quanto às leis, alinham-se ao PLS os normativos internos e a legislação 

federal aplicada, listados a seguir: a) Política Socioambiental da Câmara dos 

Deputados, aprovada em 2010 pela Portaria nº 336; b) Ato da Mesa nº 4/2011 e 

Portaria nº 227/2014, normas relacionadas às Compras Sustentáveis; c) Portaria nº 

34/2015, a qual aprova o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Câmara 

dos Deputados; d) Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamentou o art. 

3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, referente à elaboração de Plano de Gestão 

de Logística Sustentável, seguindo as regras estabelecidas na Instrução Normativa nº 

10, de 12 de novembro de 2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP).  

O Poder Judiciário, por meio da Resolução CNJ nº 201/2015, determinou a 

obrigatoriedade da criação de unidades socioambientais para o gerenciamento e a 

implantação do respectivo PLS para todos os órgãos e conselhos daquele poder, além 

de deixar muito claro que a gestão deve contemplar a sustentabilidade: 

 

Art. 1º Os órgãos do Poder Judiciário relacionados nos incisos I-A a VII do 
art. 92 da Constituição Federal de 1988 bem como nos demais conselhos, 
devem criar unidades ou núcleos socioambientais, estabelecer suas 
competências e implantar o respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-
PJ). 
 
Art. 2º Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão adotar modelos 
de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da 
sustentabilidade ambiental, econômica e social. (CNJ, 2015) 
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Com apenas um ano de aprovação, mais de 50% dos órgãos e conselhos 

do Judiciário já têm seus PLS aprovados e implementados (TRE, 2016). Ademais, o 

TCU e o Senado Federal também têm PLS.  

Finalmente, pelos motivos expostos, a criação de um PLS na Câmara dos 

Deputados, contribuindo para uma gestão eficiente e uma mudança de modelo mental 

organizacional, se faz imprescindível e sua implementação é iminente. 
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2 BUSINESS CASE 

 

A falta de um PLS dificulta que a Câmara dos Deputados contribua, mínima 

e sistematicamente, para o alcance dos ODS. A ausência de um PLS dificulta a gestão 

sustentável por parte das unidades administrativas, bem como coloca a Câmara ao 

alcance da crítica por parte dos meios de comunicação. Finalmente, inexistência do 

PLS mostra o não atendimento aos órgãos de controle, tendo em vista o Acórdão nº 

1.056/2017-TCU.  

Desse modo, é urgente a elaboração de um PLS que, além de atender às 

demandas legais, constitui uma ferramenta de gestão e planejamento com 

responsabilidades, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de 

monitoramento e avaliação, tendo em vista diversos temas relacionados à 

sustentabilidade conceituada em seu triplo aspecto: econômico, ambiental e social. 

O PLS permite que ações sustentáveis aconteçam nas diversas unidades 

administrativas, sendo identificadas e consolidadas, bem como cria oportunidades 

para a inovação, no sentido de que aquelas unidades possam sugerir ações 

sustentáveis inovadoras que contribuam para melhorar a gestão da Câmara dos 

Deputados. 

 

2.1 Dados, informações e análises para implantação de uma gestão sustentável 

 

No que se refere à sustentabilidade, não existe programa ou projeto 

implantado que monitore, de modo sistemático e com a governança necessária, a 

gestão de recursos da Câmara dos Deputados. Não existe metodologia que 

estabeleça objetivos, indicadores, metas e ações relacionados à sustentabilidade. 

No presente momento, caso a alta gestão da Câmara dos Deputados, a 

sociedade, os órgãos de controle internos ou externos solicitem dados, informações, 

relatórios sobre gestão de resíduos, água, energia, consumo de papel, material de 

expediente, telefonia, acessibilidade, qualidade de vida, por exemplo, muito 

provavelmente, as informações fornecidas pelas unidades administrativas serão 

confeccionadas sem a rapidez necessária, ou pior, com dados e informações 

incompletas e, eventualmente, inexistentes. 

Esses fatos podem gerar consequências negativas para a Câmara dos 

Deputados: 



29 

 

 Perda de oportunidade de obter economia a partir de ações sustentáveis; 

 Monitoramento deficiente do seu próprio consumo; 

 Respostas lentas para eventuais questionamentos de órgãos de controle 

como o TCU; 

 Perda de oportunidades para melhoria de processos de trabalho com a 

implantação de ações que reflitam uma gestão sustentável; 

 Perda de oportunidade de se manter como referência para outras 

instituições públicas; 

 Unidades administrativas resistentes às mudanças de processos de 

trabalho que contemplem a sustentabilidade em suas atividades; 

 Desrespeito à legislação. 

 

A coleta seletiva da Câmara dos Deputados é um exemplo da necessidade 

de melhoria de processos, especialmente de monitoramento por meio de dados e 

informações, que poderia oferecer subsídios para melhor tomada de decisão dos 

gestores. 

Nesse sentido, tendo em vista que a Câmara pagará pelo recolhimento dos 

resíduos sólidos a partir de 1º de janeiro de 2018, o EcoCâmara abriu o Processo 

125.706/17, contendo um relatório técnico sobre o gerenciamento de resíduos sólidos 

na Câmara, a fim de alertar a administração para a necessária obediência à Lei nº 

12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e à Lei Distrital 

nº 5.610, de 2016, que dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores de 

resíduos sólidos. Ademais, de acordo com essa lei distrital, os grandes geradores de 

resíduos sólidos, acima de 120 litros por dia, serão responsáveis pelo gerenciamento 

dos resíduos, por sua adequada destinação e pela absorção do custo. Para 

regulamentar essa lei, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 

Básico do Distrito Federal (Adasa) publicou a Resolução nº 14/2016 com diversas 

determinações, destacando-se: 

 

Art.10 Os serviços de coleta, tratamento e disposição final serão mensurados 
mediante a pesagem das cargas em balança localizas nas instalações do 
prestador de serviços. 
 
§1º Quando o prestador de serviços público disponibiliza a contratação das 
atividades de coleta de resíduos aos grandes geradores, as cargas deverão 
ser pesadas, pelo prestador de serviços públicos no local de coleta. 
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§2º O equipamento de pesagem deverá atender às normas técinicas do 
Instituto Nacional de metrologia e Qualidade Indsutrial – INMETRO, e ser 
capaz de registrar eletronicamente as informações referentes a 
prestação de serviço a cada gerador e emitir comprovante impresso aos 
contratantes. (Grifo no original) 
 

No relatório produzido pela acessoria do EcoCâmara, observou-se que, em 

2002, foi criado o primeiro Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Recicláveis, 

cujo objetivo era implementar a coleta seletiva na Câmara dos Deputados, instalando 

coletores individuais separados pelas cores azul (papel), vermelha (plástico) e cinza 

(diversos), com sacos plásticos de lixo de cores diferentes e sendo os terceirizados 

capacitados para o novo modo de separação e descarte. Naquele formato, a Câmara 

pagaria a Taxa de Limpeza Urbana (TLP) e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), 

coletaria o resíduo orgânico e uma cooperativa de catadores absorveria os resíduos 

recicláveis, e assim aconteceu. 

Ao longo do tempo, observou-se empiricamente uma piora na qualidade 

dos resíduos separados, além de outros problemas, o que levou o EcoCâmara a 

propor a criação, em 2015, do Projeto de Revitalização da Coleta Seletiva, que contou 

com a parceria da Coordenação de Administração de Edifícios (Caedi) do Detec. Esse 

projeto consiste, de modo geral, na substituição de coletores individuais, localizados 

nas mesas de trabalho de cada servidor, por um conjunto de três coletores para cada 

sala ou ambiente de trabalho. Esses coletores continuam sendo identificados com 

adesivos de cores diferentes, mas foi acrescentado um adesivo de parede informando 

o tipo de resíduo a ser descartado de acordo com nova programação visual da 

sinalização (Figura 3). 
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Figura 3 – Revitalização da Coleta Seletiva 

Fonte: Assessoria EcoCâmara 

 

Todavia, até o momento, o projeto só foi implementado nos Anexos I e III 

e, parcialmente, no Anexo II. Mesmo assim, ainda foi observada pelo EcoCâmara e 

pela Caedi a separação inadequada dos resíduos. Desse modo, destaca-se a 

necessidade de melhorar diversos processos de trabalho, desde o estabelecimento 

de um contrato estável para a plotter da Seção de Programação Visual (SEPVI), que 

produz os adesivos para a coleta seletiva, passando pela revitalização do pátio de 

resíduos, até o mapeamento e a modelagem do processo de monitoramento 

quantitativo e qualitativo, de forma regular e sistemática, para os resíduos produzidos 

pela Câmara dos Deputados. 

A melhoria no processo de monitoramento quantitative e, especialmente, 

qualitativo permitirá uma análise efetiva por parte das unidades adminitrativas 

envolvidas, especialmente a Caedi, com apoio do EcoCâmara, no sentido de, 

inclusive, informar a alta gestão sobre a necessidade de estabelecer eventual 

ressarcimento de lanchonetes e restaurantes pela significativa quantidade de resíduos 

orgânicos produzidos (Tabela 1). 
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Tabela 1– Geração de resíduos indiferenciados e orgânicos produzidos por 
restaurantes e lanchonetes em comparação com os edifícios Câmara, por dia, em kg 

(média diária aferida em maio de 2017) 

  kg Empresa Percentual 

Edifícios Câmara 1.152,10 Câmara 52% 

Lanchonete Anexo II 21,6 
Taioba 

48% 

Restaurantes Anexo III 764,9 

Restaurantes Anexo IV 232,6 

Senac Lanchonete Ed. Principal 9,7 

Lanchonete C. Avançado 19,4 

TOTAL 2.200,20   

Fonte: Departamento Técnico – Caedi 

 

2.2 O caso da economia de água 

 

Existem unidades administrativas que realizam exatamente o que propõe o 

PLS, ou seja, estão estabelecendo objetivos, ações e indicadores, e monitorando 

dados que determinam uma gestão sustentável. É o caso da Seção de Instalações 

Hidrossanitárias do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados, que tem obtido 

resultados expressivos quanto à redução do consumo de água ao longo do tempo e, 

juntamente com a assessoria do EcoCâmara e da Secom, além de outros órgãos, 

estabelece ações que favorecem a economia de água para o presente, a saber: 

a) Racionalização do uso da água na limpeza dos espelhos d’água; 

b) Implantação de metodologia para reduzir o tempo de detecção e 

correção de vazamentos; 

c) Racionalização do uso da água utilizada pelos lavadores de carro; 

d) Racionalização do uso da água aplicada em irrigação de jardins; 

e) Substituição das torneiras convencionais por torneiras de fechamento 

automático nos banheiros da Câmara; 

f) Monitoramento do volume de água utilizado pelos lavadores, pelo 

sistema de ar-condicionado, pelas áreas concedidas, pelos jardins e 

pelos espelhos d’água; 



33 

 

g) Realização de evento para debate sobre “Medidas Alternativas para Uso 

Racional da Água”, em março de 2014, com a participação da Comissão 

de Meio Ambiente, Minas e Energia e da Comissão de Desenvolvimento 

Urbano, da diretoria-geral da Câmara dos Deputados, além das 

seguintes instituições: Companhia de Água e Esgoto (Caesb) e Agência 

Nacional de Águas (ANA);1  

h) Instalação dos filtros de água caseiros e industriais em substituição a 

garrafas de água mineral; 

i) Assessoramento para a introdução de peixes no espelho d’água no 

Cefor, de modo que a água da fonte, que antes era trocada 

semanalmente, passasse a ser trocada apenas uma vez por mês e 

deixasse de receber produtos químicos para acabar com larvas de 

mosquitos; 

j) Coleta da água dos desumidificadores da Biblioteca Pedro Aleixo; 

k) Realização de testes de redução da evaporação no espelho d´água do 

Anexo I; 

l) Produção de campanhas de comunicação relacionadas a água, 

consumo e uso racional desse recurso, visando à conscientização dos 

servidores. 

 

Para o futuro, estão planejadas as seguintes ações redutoras de consumo de 

água/esgoto:  

a) Implantação de sistemas de reuso de águas cinza (provenientes dos 

lavatórios, chuveiros, tanques e máquinas de lavar roupa e louça) e de 

águas pluviais, bem como implantação de tratamento do esgoto gerado 

pela Câmara; 

b) Perfuração de poços para complementar a viabilidade do sistema de 

reuso durante os períodos de estiagem, o que possibilitará a completa 

substituição da água potável por água bruta ou da chuva na irrigação de 

jardins e no preenchimento do nível dos espelhos d’água; 

                                                 
1 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/inclusao-social-e-
equidade/ecocamara/o-ecocamara/noticias/201cmedidas-alternativas-para-uso-racional-da-
agua201d-e-tema-de-mesa-redonda>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
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c) Utilização de sistemas de ar-condicionado mais eficientes no tocante a 

consumo de água; 

d) Instalação de sistema de leitura remota de hidrômetros para redução do 

tempo de detecção e resposta a vazamentos; 

e) Novas campanhas de comunicação relacionadas a água, consumo e uso 

racional desse recurso; 

f) Troca de 460 vasos sanitários por caixas acopladas, o que gerará 

economia de pelo menos 18.400 litros por dia. 

 

Ressalte-se o fato de que, nos últimos 18 anos, a Câmara dos Deputados 

reduziu, graças às intervenções realizadas, o consumo anual da água em mais de 

40%, conforme a Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Consumo de Água na Câmara dos Deputados (1999-2016) 

Fonte: Departamento Técnico, 2017 
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A Tabela 2 mostra a comparação entre o gasto estimado da Câmara dos 

Deputados sem ações de economia e o gasto efetivo após diversas intervenções para 

redução do consumo de água ao longo do tempo, gerando economia de mais de R$ 

25 milhões.  

 

Tabela 2 – Consumo com e sem Intervenções para Economia de Água (2000-2017) 

ANO COM REDUÇÃO SEM REDUÇÃO ECONOMIA 

2000 R$ 1.433.129,88  R$ 1.433.129,88  R$ -   

2001 R$ 1.356.706,48  R$ 1.382.507,84  R$ 25.801,36 

2002 R$ 1.677.635,84  R$ 1.694.467,97  R$ 16.832,13 

2003 R$ 1.559.781,40  R$ 1.938.769,34  R$ 378.987,94 

2004 R$ 1.748.552,37  R$ 2.334.279,60  R$ 585.727,22 

2005 R$ 2.106.148,00  R$ 3.071.302,54  R$ 965.154,54 

2006 R$ 2.375.128,02  R$ 3.553.153,13  R$ 1.178.025,11 

2007 R$ 2.716.269,46  R$ 3.728.857,75  R$ 1.012.588,29 

2008 R$ 2.789.416,65  R$ 3.910.364,05  R$ 1.120.947,40 

2009 R$ 2.929.441,01  R$ 4.152.877,67  R$ 1.223.436,66 

2010 R$ 2.918.688,50  R$ 4.351.870,51  R$ 1.433.182,01 

2011 R$ 2.819.824,41  R$ 4.625.196,52  R$ 1.805.372,11 

2012 R$ 3.465.606,79  R$ 5.209.514,81  R$ 1.743.908,02 

2013 R$ 3.509.644,56  R$ 5.668.085,67  R$ 2.158.441,12 

2014 R$ 3.205.317,73  R$ 6.134.828,97  R$ 2.929.511,24 

2015 R$ 4.566.759,99  R$ 7.113.788,40  R$ 2.547.028,41 

2016 R$ 4.493.905,24  R$ 7.877.368,08  R$ 3.383.462,84 

2017* R$ 3.670.695,69  R$ 8.250.183,08  R$ 4.579.487,39 

TOTAL R$ 49.633.676,02  R$ 76.430.545,82  R$ 27.087.893,80 
  

Fonte: Departamento Técnico, 2017 
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Figura 5 – Consumo com e sem Intervenções para Economia de Água (2000-2017) 

Fonte: Departamento Técnico, 2017 
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a. Água – tendo em vista a grave crise hídrica enfrentada por diversas 

cidades brasileiras, o valor monetário gasto com o consumo desse 

recurso natural e observando-se os PLS de outras organizações, a água 

se torna tema fundamental a ser monitorado por qualquer instituição 

pública; O Departamento Técnico (Detec) da Câmara dos Deputados 

realiza trabalho exemplar no que concerne a esse tema; 

b. Arborização e manutenção de áreas verdes (áreas gramadas e jardins 

com plantas ornamentais) – a Câmara dos Deputados é uma instituição 

pública com a característica única de dispor de uma área verde de 

198.000 m2 para ser cuidada, segundo Paulo Barreiro, chefe da Seção 

de Gestão de Áreas Verdes (Segav) que desenvolve diversas ações 

sustentáveis e sistêmicas, a saber: 

i. Oficinas de horta, compostagem, terrários e bonsai, para 

servidores, que trabalham a qualidade de vida e a educação para 

a sustentabilidade; 

ii. Produção de mudas no viveiro – respondendo por mais de 50% 

das plantas utilizadas na Câmara; 

iii. Enriquecimento da adubação com a produção de compostagem 

com resíduos orgânicos provenientes da própria Câmara. 

c. Arquitetura e construção sustentável – o planejamento de construções 

e reformas é parte importante da administração pública quando se 

pensa em gestão sustentável, pois a escolha de materiais mais 

sustentáveis, eficientes e econômicos, desde o projeto arquitetônico até 

o descarte de resíduos de reforma ou construção, pode fazer diferença 

nos impactos ambientais. A Câmara dos Deputados é referência para 

departamentos de engenharia e arquitetura de outros órgãos públicos 

graças à preocupação com esse tema. De acordo com Fabiano 

Sobreira, engenheiro do Detec, um bom exemplo dado pela Câmara foi 

o Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais (CEAM), primeiro 

projeto de edificação nova da administração pública federal em Brasília 

a obter o Selo Procel Edificações, concedido aos projetos que atingirem 

pontuação máxima em eficiência energética em climatização, 

iluminação e envoltória (fachadas e coberturas). Para conquistar o selo, 
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é necessário receber do Inmetro/Eletrobras a Etiqueta de Conservação 

de Energia Classe A nos três requisitos avaliados. O projeto prevê ainda 

o reaproveitamento de águas pluviais para utilização em bacias 

sanitárias e irrigação e o aquecimento de água por meio de painéis 

solares; 

d. Contratações sustentáveis – no Brasil, o setor público é responsável por 

cerca de 10% do PIB. Isso mostra que as compras públicas podem ser 

um importante fator de impulsão para a realização de contratações 

sustentáveis, ou seja, a compra de produtos que incentivem a indústria 

a apresentar certificados de sustentabilidade, que não agridam a 

natureza, que não utilizem trabalho infantil ou escravo em sua cadeia 

produtiva, que reciclem seus resíduos, por exemplo. A Câmara também 

está investindo na capacitação de servidores, tendo realizado três 

seminários/workshops para tratar de boas práticas em contratações 

sustentáveis. Além disso, criou a Central de Compras, importante 

projeto que visa melhorar a eficiência, eficácia e efetivadade das 

contratações, considerando sustentabilidade; 

e. Descartáveis – a redução de copos descartáveis, garrafas de 1,5 l e 

outros produtos que geram resíduos em grande quantidade é tendência 

da administração pública e figura em diversos PLS (TJDFT, 2015, p. 32; 

SF, 2015, p. 25-27). A substituição de garrafas de água de plástico 

libera, além de mão de obra, espaço físico que é tão precioso na 

Câmara dos Deputados; 

f. Educação para a sustentabilidade – a educação do servidor é fator 

fundamental para o desenvolvimento de uma visão mais sustentável do 

serviço público e para gerar mudança na cultura individual e da própria 

instituição;  

g. Energia – a redução no consumo de energia é fundamental para que a 

Câmara dos Deputados atue como exemplo para a sociedade. O Detec 

da Câmara dos Deputados realiza um trabalho exemplar no que 

concerne a esse tema, tendo em vista diversas ações sustentáveis, 

como modernização do sistema de ar-condicionado e dos elevadores, 

substituição de iluminação fluorescente por lâmpadas LED e instalação 

de sensores de presença em ambientes de escritório; 
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h. Mobilidade sustentável – tendo em vista o trânsito caótico e o estresse 

que isso causa às pessoas, a melhoria da mobilidade é mais um fator 

relacionado à sustentabilidade, via melhoria da qualidade de vida. A 

Câmara dos Deputados tem diversas ações nessa área, como o Carona 

Solidária, o Mob Economildo e o Mob Bicicletas, que hoje tem mais de 

80 ciclistas cadastrados e usando armários. (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017); 

i. Papel – a Câmara dos Deputados contou mais de 20 milhões de 

impressões em 2016, número grandioso que deve levar os gestores a 

refletir a fim de buscar uma gestão que reduzam o consumo de papel e 

o gasto com locação de impressoras, assim como vem sendo feito em 

outros órgãos públicos, a partir da implantação do PLS. Sugere-se, 

minimamente, a implantação de uma política de impressão da Câmara 

dos Deputados que contemple regras de utilização das impressoras e 

para impressões particulares inclusive (Apêndice);  

j. Qualidade de vida – esse é um tema que reforça a transversalidade da 

sustentabilidade e que está crescendo na administração pública 

brasileira. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no 

seu PLS (TJDFT, p. 62), contempla ações, indicadores e metas 

relacionados à qualidade de vida. A própria Câmara dos Deputados 

considera o tema relevante, tendo em vista a criação do Ato da Mesa 

151/2014, que instituiu a Política de Saúde, Segurança e Qualidade de 

Vida no Trabalho da Câmara dos Deputados;  

k. Resíduos – a gestão de resíduos na Câmara existe há mais de 13 anos 

e, graças à formação de um grupo de trabalho, o EcoCâmara foi criado. 

Durante esse tempo, muitas ações sustentáveis foram realizadas: 

gestão de resíduos perigosos do Demed, revitalização da coleta seletiva 

e gestão de resíduos de obras são apenas exemplos da preocupação 

da Câmara com um importante tema que, por sua vez, está 

contemplado na maioria dos PLS de outras instituições;  

l. TI verde – diversas ações sustentáveis podem compor esse tema, e o 

Centro de Informática da Câmara (Cenin) tem realizado esforços no 

sentido de contribuir para ações sustentáveis, como a troca de mais de 

2.000 computadores que consomem 50% menos energia elétrica. Outra 
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ação sustentável pode ocorrer a partir da análise do Índice de 

Subutilização de Impressoras (ISE), conforme Portaria nº 118/2014, que 

trata de uma política de distribuição de impressoras para a Câmara dos 

Deputados. Recentemente, foi detectado pelo Cenin que cerca de 460 

impressoras estão subutilizadas, mas ainda não foram retiradas das 

unidades administrativas, o que gera custos financeiros 

desnecessários. Também nesse caso, sugere-se a implantação de uma 

política de impressão da Câmara dos Deputados que contemple regras 

de utilização das impressoras e para impressões particulares inclusive;  

m. Acessibilidade – esse foi um item contemplado no questionário de 

sustentabilidade do TCU e que se revela tema relevante e transversal 

também. Na Câmara dos Deputados, conforme site, desde 2004, foi 

criado o Programa de Inclusão Social de Pessoas com Deficiência, mais 

tarde denominado Programa de Acessibilidade, até dezembro de 2016, 

quando passou a ser um órgão na estrutura administrativa da Casa. A 

Coordenação de Acessibilidade da Câmara dos Deputados pauta suas 

ações com base na legislação federal vigente e em uma série de 

princípios e recomendações. As equipes que trabalham em parceria 

com a Coordenação de Acessibilidade vêm implementando diversas 

adaptações na Câmara para atender as necessidades das pessoas com 

deficiência física, auditiva, visual e intelectual, eliminando barreiras 

arquitetônicas, atitudinais e de comunicação, além de capacitar 

funcionários que atuam no atendimento a esse público (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017).  

 

2.3.1 Etapas de implementação do PLS 

 

A primeira etapa do trabalho consistirá no diagnóstico e no levantamento 

das principais ações e práticas alinhadas à gestão sustentável e de consumo 

consciente de recursos já adotadas nas áreas que representam os eixos temáticos. O 

diagnóstico, a ser realizado pelo GT-PLS-CD a ser constituído, objetiva dar subsídios 

para a definição de objetivos, ações, metas e indicadores. Para auxiliar essa fase, 
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serão organizadas reuniões preparatórias com as unidades administrativas 

relacionadas a cada tema, utilizando, inicialmente, uma proposta de questionário. 

A segunda etapa compreenderá a elaboração dos planos de ação, com 

base no diagnóstico, que indiquem as ações e atividades a serem implementadas para 

cada tema, bem como indicadores que possam ser utilizados para mensuração e 

verificação das metas. Também, conterão os prazos de execução e as 

responsabilidades de cada unidade administrativa. Essas informações deverão ser 

registradas na ficha de monitoramento, formulário com campos específicos para 

registro dos dados no contexto do tema, visando à sua organização e compreensão 

(Apêndice A). 

A terceira etapa se destinará à aprovação dos planos pelas partes 

interessadas, diretamente ligadas à gestão institucional. 

A quarta etapa está relacionada às ações de monitoramento. O Escritório 

de Sustentabilidade realizará o acompanhamento dos indicadores, ao longo do ano, 

junto às unidades administrativas. 

A quinta etapa se destina à avaliação, eventual proposta de 

atualização/revisão do PLS e apresentação de relatório para a Diretoria-Geral. 

Sugere-se a criação de um Comitê Gestor da Logística Sustentável (CGLS), órgão 

colegiado de natureza consultiva e de caráter permanente que atuará sob a 

supervisão do diretor-geral, será coordenado pelo EcoCâmara e terá por finalidade: 

 Formular, analisar e a avaliar as diretrizes inerentes ao PLS/CD; 

 Manifestar-se acerca de proposta de revisão da Política de 

Sustentabilidade da Câmara; 

 Encaminhar ao diretor-geral o relatório de sustentabilidade consolidado 

pelo EcoCâmara; 

 Acompanhar o andamento dos planos de ação definidos para cada 

tema, nas diretorias e nos departamentos que lhe são inerentes;  

 Propor um modelo corporativo de gestão de logística sustentável e 

ações necessárias à sua implementação, com subsídio no monitoramento e 

na avaliação periódica das práticas de logística sustentável feitas pelo 

Ecocâmara; 

 Sugerir a criação de normas e mecanismos institucionais para a 

melhoria contínua da sustentabilidade na Casa; 
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 Pronunciar-se, quando solicitado pelo Comitê de Gestão Estratégico 

(CGE) ou pela Diretoria-Geral, sobre matérias relacionadas com a logística 

sustentável. 

 

 

Figura 6 – Etapas Sugeridas para a Elaboração do PLS 

Fonte: Assessoria Ecocâmara 
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

3.1  Escopo 

 

Harold Kerzner (2006) define escopo de um projeto como a soma de todas 

as entregas necessárias como parte do projeto. Isso inclui todos os produtos, serviços 

e resultados. Desse modo, o escopo deste projeto se atém à elaboração de um Plano 

de Logística Sustentável e indicadores, metas e ações sustentáveis, à definição de 

papéis e responsabilidades essenciais para realizar o projeto e, finalmente, a uma 

proposta de relatório de acompanhamento do PLS para divulgação dos resultados 

alcançados e prestação de contas.  

 

3.1.1 Objetivos 

 

 Objetivo geral 

 

Propor a criação de um PLS para a Câmara dos Deputados. 

 

 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos desse trabalho são: discutir a necessidade de criar 

um PLS para a Câmara dos Deputados; realizar benchmarking para identificar as boas 

práticas e metodologias na Administração Federal para implantação do PLS nessa 

Casa; definir papéis e responsabilidades essenciais para realizar o projeto; eleger 

temas que constarão do PLS; propor um relatório de acompanhamento do PLS. 

 

3.1.2 Entregas 

 

As entregas desse projeto de intervenção, ou seja, os resultados 

esperados, tendo em vista os objetivos estabelecidos, constituem a criação de uma 

proposta de um Plano de Logística Sustentável-PLS para a Câmara dos Deputados 

com definição de papéis e responsabilidades, Planos de ação e de uma proposta de 

Relatório de acompanhamento do PLS. 
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3.1.3 Estrutura analítica do projeto  

 

O Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI) é responsável pelo PMBOK 

ou guia de conhecimentos de gerenciamento de projetos. Esse guia traz um conceito 

para a Estrutura Analítica de Projeto (EAP), que se constitui numa decomposição 

hierárquica, orientada à entrega, do trabalho a ser executado pela equipe de projetos 

para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. Cada nível 

descendente da EAP representa um acréscimo no detalhamento da definição trabalho 

do projeto. 

Conforme Brotherton, Fried e Norman (2008), 

 

[...] uma EAP mal construída pode resultar em resultados adversos do 
projeto, incluindo replanejamentos e adiamentos, contínuos e 
repetidos, de projetos, tarefas de trabalho pouco claras, escopo 
estranho ou não manejável com constantes mudanças, estouro de 
orçamento, prazos perdidos e novos produtos ou recursos entregues 
sem utilidade. (BROTHERTON; FRIED; NORMAN, 2008 – tradução 
própria) 

 

A adoção da EAP, segundo o PMBOK, permite, visualmente, antecipar o 

trabalho necessário a fim de completar o projeto, organizando-o de acordo com a 

declaração de escopo aprovada. O importante é que o uso da estrutura analítica de 

projeto reduz o número de surpresas e eleva a habilidade da organização para estimar 

projetos futuros no que se refere à determinação do escopo, melhora as estimativas, 

a execução e o aperfeiçoamento no monitoramento do projeto, além de promover a 

produção e o reuso de informações que estimulem, inclusive, a gestão do 

conhecimento. 
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Figura 7 – Estrutura Analítica de Projeto 

Fonte: Assessoria EcoCâmara 
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O primeiro pacote é o da “gestão do projeto”, com elementos relacionados a 

iniciação, planejamento, monitoramento e encerramento estabelecidos pelo PMBOK. 

Esse pacote oferece à organização uma visão macro do projeto e deverá ser executado 

pelo GT-PLS-CD. 

O segundo pacote é o do “inventário de bens e materiais”, que constitui 

importante etapa para diagnóstico dos materiais de que a organização dispõe.  

O terceiro pacote é o de “diagnóstico e planos de ação”, que constitui o 

coração do PLS, pois traz os planos de ação propostos de acordo com os temas 

estabelecidos a partir do diagnóstico e das propostas para os temas. 

O quarto pacote é o de “estruturação do PLS”, que apresenta os planos de 

ação aprovados pela alta direção, com a elaboração de um glossário, uma proposta de 

normativa que crie o PLS e de um manual para implantação do PLS. 

O quinto pacote é o de “governança”, que trata do estabelecimento do Comitê 

de Logística Sustentável, do Escritório de Sustentabilidade e da atualização da Política 

de Sustentabilidade da Câmara dos Deputados. 

O sexto pacote é o do “painel digital de monitoramento”, que trata da criação 

de um sistema que apresente os indicadores e metas, via web, à alta gestão. 

O sétimo pacote é da “edição da publicação do PLS”, que apresenta uma 

proposta de publicação digital do PLS. 

O oitavo pacote é da “divulgação”, que constitui a criação de um plano de 

comunicação para o PLS. 

 

3.1.3.1 Matriz de responsabilidades (RACI)  

 

A matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) é uma 

ferramenta usada para determinar responsabilidades para pessoas ou setores em um 

projeto, processo, evento, serviço etc. Tem como pressupostos que, para toda atividade, 

deve existir pelo menos um responsável por executá-la (R) e uma autoridade (A) e que 

não pode existir mais de uma autoridade para uma mesma atividade. Nesta proposta, 

haverá também os informados (I), que são apenas comunicados das ações que estão 
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acontecendo, e os consultados (C), cujas respostas impactam cada ação e sem as quais 

não se consegue continuar o projeto. 

Boas práticas metodológicas, como ITIL e COBIT, a utilizam. O uso dessa 

metodologia traz diversos benefícios, em especial: auxilia na localização de informações 

mais facilmente, previne que stakeholders sejam esquecidos e deixa clara a 

responsabilidade de cada pessoa ou setor pelas tarefas. 

 

Quadro 1 – Matriz RACI para o PLS 

Pacote de 

Trabalho 

EcoCâmara Diretoria-

Geral 

DataCâmara Acessibilidade Unidades 

Administrativas 

Gestão do 
projeto 

R IA I I I 

Inventário de 
bens e 
materiais 

R IA I C C 

Diagnóstico 
por planos de 
ação e temas 

R IA I C C 

Estruturação 
do PLS 

R IA I I I 

Governança R IA I C C 

Painel digital 
de 
monitoramento 

R IA C C C 

Edição da 
publicação do 
PLS 

R IA I I I 

Divulgação R IA I I I 

Fonte: Elaboração própria 

https://www.portalgsti.com.br/itil/
https://www.portalgsti.com.br/cobit/
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3.2 Cronograma 

 

O cronograma propõe a formulação de um PLS, conforme Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Cronograma do Projeto 

ATIVIDADES/MESES 1 2 3 4 5 6 7 

Gestão do projeto x x x x x x x 

Inventário de bens e materiais x x      

Diagnóstico e planos de ação   x x    

Estruturação do PLS   x x x   

Governança   x x    

Painel Digital de Monitoramento     x x x 

Edição da publicação do PLS     x x x 

Divulgação       x 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.3 Custos 

 

Os custos desse projeto se relacionam apenas às horas trabalhadas pelos 

servidores e sugere-se um período de seis meses para confecção do PLS. Considera-se 

que o EcoCâmara terá dois servidores trabalhando quatro horas por dia e os membros 

do GT-PLS-CD uma hora por dia, ambos por um período de 132 dias úteis. Desse modo, 

a estimativa inicial de custos para este projeto é de R$ 162,50 x 528 h x 2 servidores do 

Ecocâmara + R$ 162,50 x 132 h x 12 servidores de outras unidades administrativas. R$ 

171.600,00 + R$ 257.400,00 = R$ 429.000,00. 

O software QlikSense, que será utilizado para confecção do painel de 

monitoramento, foi comprado e os custos, portanto, foram absorvidos.  
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3.4 Qualidade 

 

A efetividade do PLS, e subsidiariamente de sua qualidade, será garantida 

pelo monitoramento dos resultados parciais e finais relacionados aos planos de ação de 

acordo com o tema. A análise de dados e informações, feita pelo EcoCâmara em parceria 

com as unidades administrativas, tem por finalidade gerar melhorias e a revisão do PLS 

a cada biênio. Tendo em vista as boas práticas preconizadas pelo TCU, sugere-se a 

criação de um painel de indicadores digital que seja acessado pela administração de 

maneira rápida e eficiente, conforme Figura 8. 

 

 

 

Figura 8 – Painel Digital do PLS – TCU 

Fonte: TCU /2017 – Apresentação do TCU – Power Point 
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3.5 Recursos humanos 

 

Considerando a visão sistêmica e a temática transversal da sustentabilidade, 

para a confecção do PLS, recomenda-se a criação de um Grupo de Trabalho do Plano 

de Logística Sustentável (GT-PLS-CD). A coordenação desse grupo ficará a cargo do 

EcoCâmara, como representante do diretor-geral, e poderá ser composto por 

representantes das seguintes unidades administrativas: 

1. Assessoria Técnica da Diretoria Geral – Atec (quando convocado sob demanda); 

2. Assessoria de Projetos e Gestão – Aproge; 

3. Departamento de Apoio Parlamentar – Deapa; 

4. Diretoria Administrativa – Dirad; 

5. Departamento Técnico – Detec; 

6. Departamento de Material e Patrimônio – Demap; 

7. Centro de Informática – Cenin; 

8. Diretoria de Recursos Humanos – DRH; 

9. Departamento de Pessoal - Depes 

10. Diretoria Legislativa – Dileg; 

11. Departamento de Comissões – Decom; 

12. Centro de Documentação e Informação – CEDI; 

13. Coordenação de Acessibilidade – Acess; 

14. Secretaria de Comunicação – Secom (quando convocado sob demanda). 

 

A gestão do PLS da Câmara dos Deputados, posteriormente, será realizada 

pelo Comitê Gestor de Logística Sustentável, sob a coordenação do EcoCâmara. Esse 

comitê deverá contemplar, minimamente, os 13 temas sustentáveis propostos e será 

composto por servidores da Câmara dos Deputados. 
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3.6 Comunicações 

 

Deverá ser criado um plano de comunicação para a divulgação do PLS da 

Câmara dos Deputados pela Secom, subsidiado pelas informações do EcoCâmara e de 

acordo com formulário padrão da Secom utilizado para confecção de um plano de 

comunicação, contemplando, por exemplo, escopo, finalidade, base legal, conceitos e 

benefícios. 

 

 

3.7 Riscos 

 

A gestão de riscos vem se tornando um tema de fundamental importância na 

administração pública e pode trazer os seguintes benefícios: aumentar a probabilidade 

de atingir os objetivos; melhorar a identificação de oportunidades e ameaças; melhorar a 

governança; melhorar a confiança das partes interessadas; estabelecer uma base 

confiável para a tomada de decisão e o planejamento; melhorar a eficácia e a eficiência 

operacional; melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes; aumentar a 

resiliência da organização (MARCIANO, João P. MBA Governança Legislativa, 

apresentação de Power Point – 2017).  

Nesse contexto, os principais riscos identificados são: falta de patrocínio real, 

cobrança do PLS por parte do TCU e não estabelecimento de governança da 

sustentabilidade, conforme Quadro 3: 
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Quadro 3 – Riscos Associados ao Projeto 

Risco Criticidade Ação 

Perda de apoio da alta 

administração 
Alta 

Apresentação de dados e fatos que 

evidenciem a importância do projeto e os 

riscos que decorrem de sua não 

implantação. 

Unidades Administrativas não 

participarem efetivamenteo  
Alta 

Envolvimento das Unidades 

Administrativas desde o início com o PLS, 

além de promover o funcionamento efetivo 

do Comitê de Logística Sustentável. 

Não estabelecimento de 

governança de sustentabilidade 
Alta 

Criação do Grupo de Trabalho do Plano de 

Logística Sustentável (GT-PLS-CD), do 

Escritório de Sustentabilidade, com suas 

competências e atribuições, fortalecendo a 

governança relacionada ao tema, e do 

Comitê de Logística Sustentável. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.8 Aquisições 

 

O projeto não fará aquisição extraordinária, tendo em vista que um software 

para montagem do painel digital de sustentabilidade, QlikSense, foi comprado pela 

Câmara. Esse software permite a criação de painéis digitais para acompanhamento dos 

indicadores e metas acordados. 
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3.9    Partes interessadas 

 

As partes interessadas compõem todos os órgãos e instituições que possam 

afetar ou serem afetadas pelo projeto e que nele tenham algum tipo de interação, a saber: 

TCU, Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, Secretaria Geral da Mesa, Assessoria 

Técnica da Diretoria-Geral, Assessoria de Projetos e Gestão, Centro de Documentação 

e Informação, Centro de Informática, Cefor, Coordenação de Transportes, Datacâmara, 

Departamento de Apoio Parlamentar, Departamento de Comissões, Departamento de 

Material e Patrimônio, Departamento Médico, Departamento Técnico, Diretoria 

Administrativa, Diretoria Legislativa, Diretoria de Recursos Humanos e Secretaria de 

Comunicação. 

A gestão de interesses conflitantes e o engajamento desses stakeholders nas 

decisões do projeto serão realizados por constantes reuniões, mas feitas separadamente, 

por tema do PLS, com os interessados. 

 

 

3.10   Continuidade das ações implementadas 

 

O PLS é uma realidade na administração pública federal brasileira, e o TCU 

está cobrando a existência desse plano nas instituições. Tendo em vista que a Câmara 

anualmente responderá a um questionário de sustentabilidade da Secex Ambiental/TCU, 

o plano de ação com objetivos, indicadores, metas e ações deverá ser monitorado de 

perto pelo Escritório de Sustentabilidade e pelo Comitê Gestor da Logística Sustentável 

da Câmara dos Deputados, sugerindo-se para tanto:  

 Acompanhar o andamento dos planos de ação definidos para cada tema nas 

diretorias e nos departamentos responsáveis;  

 Solicitar a diretorias, secretarias e departamentos dados, informações e análises 

que estejam relacionadas ao PLS/CD; 

 Elaborar relatório anual de desempenho do PLS/CD, em colaboração com as 

unidades administrativas vinculadas ao PLS/CD, que conterá a consolidação dos 

resultados alcançados, a evolução do desempenho dos indicadores e a 
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identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano 

subsequente; 

 Coordenar e prestar apoio técnico e administrativo às atividades do CGLS/CD;  

 Propor a revisão do PLS/CD, no máximo a cada três anos, de modo a atualizar o 

plano em face de novos requisitos institucionais e legais; e  

 Acompanhar a inserção e atualização dos dados do painel de monitoramento por parte 

das unidades administrativas. 

 

 

3.11  Relatório de acompanhamento 

 

Monteiro (1991) afirma que o controle estatístico serve para apontar 

evidências. E o monitoramento de avaliação de dados, indicadores, metas, objetivos 

levam a uma gestão pública mais efetiva, pois, conforme TJDFT (2015): 

 

Possibilita, dessa forma, a identificação de eventuais falhas, a necessidade 
de revisão de decisões, a racionalização de recursos públicos e, 
consequentemente, um redirecionamento das ações, se for o caso. Todos 
os sistemas de qualidade apontam a medição e o monitoramento de 
indicadores como os pricipais instrumentos para avaliar o desempenho de 
ações e, consequentemente, melhorar a sua efetividade. 

 

Desse modo, o relatório de acompanhamento do PLS deverá ser 

confeccionado com a intenção de monitorar os dados e os indicadores, a fim de verificar 

se as metas propostas foram alcançadas e, por consequência, os objetivos relacionados 

aos 13 temas sustentáveis propostos. 

As unidades administrativas, de acordo com o tema, preencherão as fichas de 

monitoramento (ver Apêndice), e o EcoCâmara, utilizando o QlikSense, fará a 

consolidação dos indicadores, mostrando os resultados imediatamente no painel 

eletrônico, a fim de que a alta administração tenha resultados consolidados e imediatos 

à sua disposição. 

O EcoCâmara será responsável por, de acordo com os resultados das fichas, 

preparar o relatório de sustentabilidade que será encaminhado ao Comitê de Logística 

Sustentável. 
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CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo buscou mostrar a importância de a 

Câmara dos Deputados criar um Plano de Logística Sustentável (PLS), a fim de melhorar 

sua gestão de acordo com seu planejamento estratégico, atender às demandas da 

sociedade e dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU), tendo 

em vista o Acórdão nº 1.056/2017. 

Utilizando-se de benchmarking, revisão bibliográfica e as próprias 

experiências vivenciais ocorridas na Câmara dos Deputados, foram oferecidas sugestões 

para implantação do PLS por uma comissão gestora, que será coordenada pelo 

EcoCâmara, e, depois de pronto o plano, a criação de um comitê gestor do plano de 

logística, que também será coordenado pelo EcoCâmara. 

De uma rápida análise histórica sobre a evolução do conceito de 

sustentabilidade, passando pelo bem-sucedido caso da água até o oferecimento de 

sugestões de fichas de monitoramento, que contêm os planos de ação, tem-se a busca 

da mudança de modelo mental e de gestão que valorize a sustentabilidade nas 

instituições públicas como tema relevante que trabalha minimamente os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais.  

Nesse sentido, acredita-se que a implantação do PLS, como ferramenta de 

gestão sustentável, poderá contribuir para a melhoria da Câmara dos Deputados. 
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APÊNDICE 

 

1) Ficha de monitoramento do PLS 

 

A ficha de monitoramento é uma proposta, dentro da metodologia, para facilitar 

a concepção de indicadores, metas e ações sustentáveis e o controle posterior desses 

elementos. Cada tema sustentável, dentro do PLS, poderá ter uma ou várias fichas de 

acordo com o número de indicadores. As ações, metas e indicadores serão concertados 

pelo EcoCâmara e pelas áreas específicas. 
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Tema: Água  

Objetivo: Reduzir o consumo de água 

Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula 

Consumo de água 

 

Mostra o consumo em m3 de água na 
Câmara dos Deputados 

m3/mês 

Unidade de medida Responsável pelo indicador Periodicidade da coleta 

m3 DETEC/COENG/SINST Mensal 

Risco(s) da não implantação 
do indicador 

Aumento do consumo de água, sem acompanhamento e diagnóstico apropriado para as 
eventuais causas. 

Perda de oportunidade para implantação de projetos inovadores.  

Não adequação ao momento de racionamento de água que acontece no Distrito Federal. 

SÉRIE 
HISTÓRICA -

INDICADORES 

2013 2014 2015 2016  

207.695 175.284 215.540 191.356 

METAS  2017 2018 

1,5% 1,5% 

AÇÃO 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

PRAZO 

Instalar torneira de fechamento automático nos banheiros 
coletivos e privativos. 

  

100% de torneiras 
instaladas 

DIRAD/DETEC 2017 

Trocar 460 vasos sanitários por caixas acopladas (anexos II e 
IV) – economia de até 10l/descarga com as trocas.  

Economia estimada  
de 18.400 litros/dia 

 

DIRAD/DETEC 2020 
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ANEXOS 

 

O questionário do Tribunal de Contas da União é um marco para tratar com 

seriedade as questões da sustentabilidade na administração pública. Os PLS do TCU e 

demais órgãos do Poder Judiciário apenas confirmam a necessidade de a Câmara criar 

seu próprio PLS. 

 

ANEXO A – Levantamento das ações empreendidas pelos órgãos e instituições 

federais com vistas à promoção da sustentabiliade e consumo racional 

 

Este questionário está sendo aplicado pela Secretaria de Controle Externo da 

Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental), do Tribunal de Contas da União (TCU), no 

âmbito de Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar as ações empreendidas pela 

administração pública federal destinadas à promoção da sustentabilidade e racionalidade no uso 

de insumos naturais e na gestão de resíduos. 

Sua instituição foi selecionada para colaborar na avaliação dessas ações. Desse 

modo, solicitamos que preencha este questionário, considerando a realidade de sua instituição 

no que se refere aos seguintes tópicos: 

A. Elaboração, implementação e avaliação do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) 

B. Consumo racional de Energia elétrica 

C. Consumo racional de água 

D. Aspectos ligados à acessibilidade 

E. Aspectos ligados à certificação de prédios públicos 

F. Consumo racional de papel e implementação do processo eletrônico 

G. Gestão de resíduos e realização da coleta seletiva solidária 

H. Aquisições e contratações sustentáveis 

I. Mobilidade, transporte institucional e emissão de carbono  

J. Conscientização e capacitação dos colaboradores nos aspectos da sustentabilidade 

K. Adesão a programas de sustentabilidade do governo – A3P, PEG, PES e Procel Edifica 

L. Boas práticas e dificuldades diversas  

M. Aspectos quantitativos de consumo de insumos, geração de resíduos, área construída e 

colaboradores 
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Para que você tenha conhecimento prévio de quais informações são necessárias para 

responder ao questionário, enviamos em outra mensagem, com assunto “Informações 

necessárias para o preenchimento do questionário relativo ao LEVANTAMENTO DAS AÇÕES 

EMPREENDIDAS PELOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES FEDERAIS COM VISTAS À 

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIADE E CONSUMO RACIONAL”, cópia do questionário em 

PDF, de acordo com os tópicos citados, contendo todas as perguntas constantes do questionário. 

Os dados informados/solicitados referem-se somente ao edifício sede do órgão. No 

caso de gastos realizados por unidades que registram suas operações no Siafi, o questionário 

deve ser preenchido com as despesas liquidadas, em regra, contabilizadas pela Unidade Gestora 

Executora que exerce também a atividade de setorial financeira. 

Lembramos também que o questionário pode ser preenchido em momentos distintos, 

pois as respostas nele registradas ficam gravadas. 

Caso tenha dúvidas ou problemas no preenchimento deste questionário, você pode 

utilizar os seguintes contatos: 

Endereço eletrônico: auditoriaemsustentabilidade@tcu.gov.br; 

Telefones: (61) 3316-5357 ou 3316-7549. 

O prazo para participar do questionário encerra-se em 25/11/2016. Lembramos que 

as informações prestadas poderão ser verificadas pela equipe de auditoria. 

Agradecemos a sua contribuição! 

 

Equipe de auditoria nas ações de promoção da sustentabilidade e racionalidade no uso de 

insumos e na gestão de resíduos: 

Marcelo Orlandi Ribeiro 

(61) 3316 5357 

Antônio de Moura Lima 

(61) 3316 7549 

Marco Aurélio Moraes Campos 

(61) 3316 7549 

SecexAmbiental – Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 

Tribunal de Contas da União 

mailto:auditoriaemsustentabilidade@tcu.gov.br
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ANEXO B – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO 

1. Para fins de identificação, favor inserir o nome do órgão ou da entidade que você representa. 

Câmara dos Deputados 

 

2. O órgão que você representa faz parte do Poder: 

 Executivo 

x Legislativo 

 Judiciário 

 

3. Assinale a opção do tipo de órgão/instituição em que sua entidade se enquadra. 

 Autarquia 

 Autarquia especial 

 Empresa pública 

 Fundação 

 Hospital ou fundação hospitalar 

x Órgão público  

 Universidade ou fundação universitária 

 Sociedade de economia mista 

 Outro 

 

3.1. Caso assinale a opção "Outro", favor descrever o tipo de órgão/entidade no campo ao lado. 

 

4. Responsável pelas informações preenchidas no questionário: 

Lúcio Henrique Xavier Lopes 
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5. Cargo do responsável pelo preenchimento 

Diretor-geral 

6. E-mail do responsável 

Lucio.lopes@camara.leg.br 

7. Telefone de contato, com código de área (formato: xy - abcd efgh) 

61-3216 2000 

8. Endereço do edifício sede da instituição, de preferência em Brasília. Todos os questionamentos 

realizados neste questionário, ligados aos diversos consumos e instalações físicas, devem ser 

respondidos considerando-se apenas o Edifício Sede do órgão, cujo endereço é informado nessa 

ocasião. 

Palácio do Congresso Nacional – Praça dos Três Poderes – Brasília – DF – CEP 70160-900 

 

A. PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS) – ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO 

E MONITORAMENTO 

Com relação ao Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), instituído por meio do Decreto 

7.746/2012, da Instrução Normativa 10/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento (IN SLTI/MP 10/2012) e da Portaria 12/2013, também da SLTI/MP (Portaria 

SLTI/MP 12/2013), e por meio das Resoluções 201/2015, do Conselho Nacional da Justiça e 23.474/2016, 

do Tribunal Superior Eleitoral, para os órgãos do Poder Judiciário, assinale as opções em que a sua 

Instituição se enquadra para cada um dos seguintes questionamentos: 

9. Existe algum departamento tal como comissão, comitê, secretaria ou unidade, formalmente 

designado, responsável pelo planejamento, elaboração, implementação e acompanhamento de 

ações destinadas à promoção da temática da sustentabilidade e consumo racional, o qual pode 

culminar com a elaboração, implementação e acompanhamento do PLS? 

x Sim 

 Não 
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9.1. O citado departamento está previsto formalmente na estrutura do órgão? (Só responder essa 

pergunta sob as seguintes condições: A resposta foi 'Sim' na questão 9) 

 Sim 

x Não 

9.2. Os integrantes desse departamento ou dessa unidade dividem seu tempo de trabalho com 

outras atribuições distintas da temática ligada à sustentabilidade? (Só responder essa pergunta sob 

as seguintes condições: A resposta foi 'Sim' na questão 9) 

 Sim 

x Não 

9.3. Informe os integrantes do(s) citado(s) departamento(s), designado(s) para elaboração, 

implementação e/ou acompanhamento do PLS, em conjunto com os e-mails e telefones de contato. 

(Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: A resposta foi 'Sim' na questão 9) 

Luiz Vicente da Costa Braga, P_6805 – Coordenador-geral 

Email: Vicente.braga@camara.leg.br  

Tel:3216-5669, 996104-1560 

Carmen Lúcia Fortes Viana de Mesquita P_7344 – Coordenadora-Geral Adjunta 

Email: carmen.mesquita@camara.leg.br 

Tel: 3216-2048, 99962-0769 

 

10. A instituição possui PLS, conforme tratam o Decreto 7.746/2012 e as Resoluções 201/2015 do 

CNJ e 23.474/2016 do TSE? 

 Sim 

x Não 

10.1. O PLS foi aprovado antes de 13/9/2013? (Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 

A resposta foi 'Sim' na questão 10) 

 Sim 

tel:3216-5669
tel:3216-2048
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x Não 

10.2. O PLS está formalizado de acordo com o art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, ou demais normas 

aplicáveis, tal como as Resoluções 201/2015 do CNJ e 23.474/2016 do TSE, atendendo aos tópicos 

nele estabelecidos? (Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: A resposta foi 'Sim' na 

questão 10) 

 Sim 

x Não 

10.3. Os resultados decorrentes da implementação do PLS são publicados semestralmente no sítio 

da unidade na Internet? (Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: A resposta foi 'Sim' 

na questão 10) 

 Sim 

x Não 

10.3.1. Caso os resultados sejam divulgados na internet, favor apresentar o endereço de publicação. 

(Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: A resposta foi 'Sim' na questão 10.3) 

 

10.4. A instituição encaminha o PLS e os respectivos relatórios de acompanhamento à Comissão 

Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP), caso faça parte da 

Administração Pública Federal (APF) direta, autárquica e fundacional, ou ao Departamento de 

Pesquisas Judiciárias (DPJ), caso constitua o poder judiciário? (Só responder essa pergunta sob as 

seguintes condições: A resposta foi 'Sim' na questão 10) 

 Sim 

x Não 

10.5. Existe alguma previsão de revisão do instrumento PLS, com determinada periodicidade? (Só 

responder essa pergunta sob as seguintes condições: A resposta foi 'Sim' na questão 10) 

 Sim 

x Não 
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11. Com vistas a verificar a efetividade das suas ações de racionalização nos gastos e dar a devida 

transparência, a instituição realiza algum tipo de acompanhamento sistematizado e informatizado 

de seu consumo mensal / anual, nos gastos com: 

INSUMO SIM NÃO 

11.1. Água x  

11.2. Energia x  

11.3. Papel x  

11.4. Deslocamentos aéreos   

11.5. Deslocamentos terrestres   

11.6. Garrafas d’água x  

11.7. Copos plásticos x  

11.8. Telefonia   

11.9. Vigilância   

11.10. Limpeza   

11.11. Outros que julgar necessário   

12. A instituição tem sido incentivada a elaborar e implementar o PLS, por algum órgão que 

represente a CISAP ou outro órgão superior? 

 Sim 

x Não 

12.1. Caso positivo, favor informar quais instituições incentivadoras são essas e os incentivos 

ofertados. (Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: A resposta foi 'Sim' na questão 12) 

 

13. Marque a coluna correspondente à frequência com que as dificuldades constantes na coluna da 

esquerda são vivenciadas pela sua Instituição para elaboração, implementação e monitoramento 

do PLS. Favor marcar uma das alternativas, mesmo que a instituição não possua PLS aprovado. 
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13.1. Baixa priorização do tema sustentabilidade pela alta 

administração do órgão 
     

13.2. Ausência de servidores capacitados 
     

13.3. Descontinuidade administrativa das prioridades definidas pela 

alta administração do órgão 
     

13.4. Incerteza sobre o custo-benefício positivo das ações 
     

13.5. Benefício financeiro gerado pela implementação do PLS não 

é revertido em prol da própria Instituição 
     

13.6. Falta de recursos financeiros da instituição para investir na 

temática 
     

13.7. Falta de apoio técnico das instituições públicas especializadas 

na temática 
     

13.8. Ausência de uma Instituição que gerencie e acompanhe de 

forma centralizada a implementação dos PLSs 
     

13.9. Ausência de uma unidade/núcleo socioambiental no 

organograma da instituição que fomente as ações de 

sustentabilidade em sintonia com o Planejamento Estratégico do 

órgão. 

     

 


