PLANO DE GESTÃO E DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
PLANO DE AÇÃO – 2015
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

META 2015

RECURSOS

MACROÁREA: ENERGIA

Prover maior eficiência às
Instalações elétricas gerais

Prover maior eficiência na
organização da manutenção
Estimular boas práticas
sustentáveis sobre energia
elétrica

Prover maior eficiência no
sistema elétrico

Projeto de reformulação do sistema
elétrico para permitir operação e
controle do uso mais eficiente

DIEE/CEM

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

Especificação de equipamentos para
controle do uso de carga

DIEE/CEM

12 meses

Ação realizada

1

Financeiro

Especificação de equipamentos de
segurança (EPI/EPC)

DIEE/CEM

12 meses

Ação realizada

1

Financeiro

Elaboração de procedimentos para
serviços em subestações

DIEE/CEM

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

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

DIEE/CEM

12 meses

Número de campanhas
realizadas

1

Humano

Especificação de equipamentos
sistema de telemetria

DIEE/CEM

12 meses

Ação realizada

1

Humano

Revisar os contratos de energia
elétrica

DIEE/CEM

12 meses

Número de contratos
revistos

1

Humano

Estudo de alternativas para
suprimento de energia em caso de
falha no sistema principal

DIEE/CEM

12 meses

Número de estudos
desenvolvidos

1

Humano e financeiro
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PLANO DE AÇÃO – 2015
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

META 2015

RECURSOS

MACROÁREA: RESÍDUOS SÓLIDOS

Realizar diagnósticos dos resíduos
gerados na UFMS

DICM/COA

12 meses

Ação realizada

1

Humano

Desenvolver projeto de logística
Estabelecer sistema de gestão
interna dos resíduos sólidos que prime
para resíduos sólidos da
pela segregação para
UFMS
reaproveitamento dos resíduos e
redução da quantidade para
disposição final

DICM/COA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

Criação de projeto de centro de
Estabelecer sistema de gestão acondicionamento intermediário de
para resíduos sólidos da
resíduos sólidos proveniente dos locais
UFMS
primários, prévio ao encaminhamento
ao destino final

DICM/COA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

Criar uma plataforma visual/site para
divulgar o sistema de resíduos sólidos
e propiciar sua interação com a
comunidade universitária

DICM/COA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

Institucionalizar, promover e
divulgar boas práticas
sustentáveis.
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PLANO DE AÇÃO – 2015
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

META 2015

RECURSOS

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

DICM/COA e
PRAD

12 meses

Número de cláusulas
contratuais inseridas

1

Humano

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

DICM/COA e
PRAD

12 meses

Número de
campanhas realizadas

1

Humano e financeiro
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PLANO DE AÇÃO – 2015
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

META 2015

RECURSOS

MACROÁREA: ÁGUA E ESGOTO

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

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

Incentivar e aumentar a
promoção de boas práticas
sustentáveis

Criação de projeto para mapear a
rede de esgoto, bem como caixas de
gorduras, caixas de inspeção, poços
de visita e tubulação geral

CEM/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano

Implantação do cadastramento das
faturas para análise mensais do
consumo

CEM/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano

Criação de projeto para mapeamento
da rede de abastecimento de água na
UFMS

CEM/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano

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

CEM/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

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

CEM/PROINFRA

12 meses

Número de campanhas
de conscientização

1

Humano e financeiro
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OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

META 2015

RECURSOS

MACROÁREA: DESLOCAMENTO PESSOAL E MATERIAL

Conceber e institucionalizar, através de
portaria, critérios de sustentabilidade
para compra de veículos para a UFMS

CGM/PRAD
COA/PROINFRA

12 meses

Número de critérios
estabelecidos

1

Humano

Introduzir critérios de
Normatização de critérios de
sustentabilidade na compra de
sustentabilidade para compra e
veículos automotores e/ou
substituição de veículos estabelecidos
suas manutenções
institucionalmente nos projetos da
UFMS

CGM/PRAD
COA/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano

Criação de projeto para inventariar as
informações relacionadas às emissões
com deslocamento de professores,
servidores técnico-administrativos e
alunos

COA/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro

Promover campanhas para incentivo ao
uso de transportes alternativos e
Aumentar a utilização de
coletivos como forma de deslocamento
transportes coletivos e
até a Universidade, visando à melhoria
alternativos pela comunidade
da qualidade de vida e redução do
universitária
fluxo de veículos na comunidade de
entorno

COA/PROINFRA

12 meses

Número de campanhas
realizadas

1

Humano e financeiro
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OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

META 2015

RECURSOS

Projeto de articulação para aproximar a
pesquisa e a extensão universitária aos
desafios de mobilidade enfrentados
pela esfera administrativa da UFMS,
através do estímulo ao
desenvolvimento de trabalhos
científicos e tecnologias que abordem o
tema

COA/PROINFRA

12 meses

Ação realizada

1

Humano e financeiro
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OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

META 2015

RECURSOS

MACROÁREA: QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO

Identificar as fontes de riscos potenciais
à saúde e a segurança

Fortalecer o Programa de
Qualidade de Vida na UFMS

DIST

12 meses

Número de ambientes
inspecionados

400

-

2000

-

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

DIAS

12 meses

Número de exames
médicos e
atendimentos
psicológicos e sociais

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

DIEC

12 meses

Número de servidores
capacitados

600

-

Desenvolver indicadores de satisfação e
bem estar coletivo da comunidade
Universitária

GAB/PROGEP

12 meses

Relatório de
Indicadores gerado

1

-

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

GAB/PROGEP e
DIEC

12 meses

Número de atividades
realizadas por inativos

1

-
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OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

META 2015

RECURSOS

2%

-

5

-

Regulamentar orientações aos
requisitantes de materiais e
equipamentos para o atendimento no
mínimo aos critérios ergonômicos
indicados pela ABNT, e proativamente
aos demais itens de conforto
ergonômicos

DIST

12 meses

Percentual de objetos
adquiridos com
critérios ergonômicos

Constituir uma brigada contra incêndio
voluntária para atuação preventiva,
prestação de primeiros socorros e
evacuações de ambientes.

DIST

12 meses

Número de unidades
atendidas
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OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

META 2015

RECURSOS

Cláusula presente
em todos os editais
de mobiliário da
UFMS de 2015

-

MACROÁREA: COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Incluir cláusula de exigência em edital,
para que todo o mobiliário em madeira
seja com certificação de que a madeira
utilizada seja proveniente de madeira
Compra sustentável - madeira
de reflorestamento.
de reflorestamento

CGM/PRAD

12 meses

Número de cláusula
em edital

Revisar os itens dos principais pregões,
adequando-os, quando possível, aos
critérios ambientais.

CGM/PRAD

12 meses

Número de cláusula
em edital

Novos editais da
UFMS

-

CGM/PRAD com
aprovação da
PROPLAN e
PROGEP

12 meses

Certificados de
participação

1

Recurso de capacitação

Incentivar a participação dos pregoeiros
em cursos de capacitação, para o
exercício de suas atividades, e a
atenção aos critérios de compras e
Compra sustentável - madeira contratações sustentáveis, extensivo a
de reflorestamento
toda a equipe do Setor de Compras e
demais membros do setor
administrativo que lidam com a
catalogação de produtos e elaboração
de Termos de Referência.
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PLANO DE AÇÃO – 2015
OBJETIVOS

Prover maior eficiência na
Contratação – Contrato de
limpeza e conservação

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

META 2015

RECURSOS

Valorizar as boas práticas de compras
sustentáveis das unidades
administrativas
(para redução, reutilização e reciclagem
de materiais e equipamentos)

PRAD/PROINFRA
PROGEP/PROPLAN

12 meses

Ação realizada

1

-

Coletar as informações quantitativas e
qualitativas sobre as compras e
contratações, para manter um banco de
dados.

DICT/PRAD

12 meses

Número de banco de
dados

1

-

Incluir cláusula contratual de
colaboração nas medidas de redução
de consumo adotadas pela
Universidade

DICT/PRAD e Fiscal
do Contrato

12 meses

Número de cláusula
contratual

Cláusula presente
nos novos
contratos

-

Campanha de conscientização da
contratada e colaboradores da
importância da sustentabilidade e
cumprimento das cláusulas contratuais
correspondentes

DICT/PRAD, Gestor
e Fiscal do Contrato

12 meses

Ação realizada

1

R$ 400,00
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OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

INDICADORES

META 2015

RECURSOS

MACROÁREA: MATERIAL DE CONSUMO

Realizar levantamento do consumo de
copos plásticos de água e café em 2014

DIAX/CGM/PRAD

12 meses

Levantamento
realizado

1

-

PRAD

12 meses

Ação realizada

11 Câmpus
atendidos

R$ 400,00

Propor a aquisição de copos
biodegradáveis

PRAD

12 meses

Ação realizada

5%

-

Adotar ilhas de impressão

Todas as unidades

12 meses

Percentual de ilhas de
impressão instaladas

20%

-

Incentivar a comunicação interna digital

Todas as unidades
com apoio DIPR

12 meses

Ação realizada

11 Câmpus
atendidos

-

Lançar campanha de conscientização
"Imprima só o necessário"

PRAD

12 meses

Ação realizada

11 Câmpus
atendidos

R$ 400,00

Realizar levantamento do consumo de
papel em 2014

DIAX/CGM/PRAD

12 meses

Levantamento
realizado

1

-

Lançar a campanha “O papel tem 2
lados", afixando cartazes em todos os
Câmpus

PRAD

12 meses

Ação realizada

1

R$ 400,00

Promover a eficientização do
Lançar a campanha “Adote uma
uso de copos descartáveis caneca”, afixando cartazes por todos os
Câmpus

Promover a eficientização no
consumo de cartuchos/toner
para impressão

Promover a eficientização no
consumo de papel de
impressão
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