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1. DA REVISÃO DO PLANO DE LOGISTICA SUSTENTÁVEL:  

 O Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012 determina no seu artigo 16 que a 
administração pública federal, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes 
deverão elaborar e implementar Planos de Gestão de Logística Sustentável - PLS, no prazo 
estipulado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, prevendo, no mínimo:  
 
 I - atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de 
similares de menor impacto ambiental para substituição;  
 II - práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços;  
 III - responsabilidade, metodologia de implementação e avaliação do plano; e  
 IV - ações de divulgação, conscientização e capacitação.  
 
 A IN – Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012, emitida pela 
mesma Secretaria do MPOG, no Art. 1º das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, institui as regras para 
elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável – PLS, conforme determina a alínea 
“b” do inciso I do Art. 11 do Decreto nº 7.746.  
 
 Atendendo ao disposto no Art. 6º da aludida Instrução Normativa, foi criada a 
Comissão Ambiental da ANCINE pela Portaria nº 278, de 07/11/2013, com a atribuição de 
elaborar, monitorar, avaliar e revisar o referido Plano. A ANCINE, em agosto de 2013, publicou 
seu Plano de Logística Sustentável no site da Ancine (http://www.ancine.gov) e o encaminhou 
à Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP, em 
cumprimento aos dispositivos legais.  
  
 Cabe ressaltar que o PLS, antes de sua publicação, foi submetido à apreciação da 
Diretoria Colegiada da ANCINE, onde obteve integral aprovação.  
 
 Conforme estabelecido nos artigos 13 e 14 da citada IN MP nº 10 de 12/11/2012, 
abaixo transcritos, se faz obrigatória a apuração dos resultados com a respectiva revisão anual 
do PLS e encaminhamento à CISAP no primeiro trimestre do ano subsequente:  
 
Art. 13. Os resultados alcançados a partir da implantação das ações definidas no PLS deverão 
ser publicados semestralmente no site dos respectivos órgãos ou entidades, apresentando as 
metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores.  
Art. 14. Ao final de cada ano deverá ser elaborado relatório de acompanhamento do PLS de 
forma a evidenciar o desempenho de cada órgão ou entidade, contendo:  
I – consolidação dos resultados alcançados; e  
II – identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente. 
Parágrafo único. Os relatórios deverão ser publicados no site dos respectivos órgãos ou 
entidades e encaminhados eletronicamente à Secretaria Executiva da CISAP. 
 
 Os quantitativos de consumos e despesas estão sendo acompanhados 
mensalmente pela Comissão Ambiental e os relatores definidos na estrutura de medição e 
acompanhamento do PLS. Sua consolidação consta dos Planos de Ação atualizados neste 
documento.  
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 Para o cumprimento da exigência legal de revisão dos planos de ação do PLS, para 
o exercício de 2014, se fez necessário a definição da estrutura de responsabilidades conforme 
estabelecido do inciso III do Art. 9 da IN MP nº 10 de 12/11/2012, o qual versa:  
 
Art. 9º. Os PLS deverão ser formalizados em processos e, para cada tema citado no art. 8º, 
deverão ser criados Planos de Ação com os seguintes tópicos:  
(...)  
III - unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e respectivos responsáveis;  
 
 Assim, nesta revisão consta a distribuição de responsabilidades das ações 
previstas no PLS, inclusas nos Planos de Ação atualizados neste documento. 
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2. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO: 
 
 Para que gerem resultados efetivos na redução dos impactos das atividades 
econômicas sobre o meio ambiente, as práticas de sustentabilidade devem ser, 
necessariamente, um processo contínuo, exigindo que os agentes envidem, 
permanentemente, esforços no sentido de promover e atender as diretrizes de 
sustentabilidade preconizadas pelo art. 4º do Decreto Presidencial nº 7746/2012.  
 
 A metodologia de implementação, avaliação e acompanhamento desta revisão 
não sofreu alterações em relação ao estabelecido originalmente no item 2.3 do PLS, 
continuando a ser feita com base no Balanced Score Card, com coleta de informações via 
Planilha de Sustentabilidade, e acompanhamento e revisão dos Planos de Ação. Cabe ressaltar 
que os quantitativos de consumos e despesas são acompanhados mensalmente pela Comissão 
e pelos Relatores definidos no Plano. 
 
 
3. REVISÃO DOS PLANOS DE AÇÃO 
 
 Em cumprimento ao inciso I do art. 5° e o art. 7° da IN 10/2012, a Coordenadoria 
de Logística e Patrimônio – CLP, área responsável pela administração do inventário físico de 
bens e materiais na empresa, atualizou a relação de bens patrimoniais e de consumo, 
identificando itens similares de menor impacto ambiental para substituição, com base em 
estudo técnico e de acordo com as sugestões contidas no sítio eletrônico da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do MPOG.  
 
 Conforme pode ser observado no Anexo I, Apuração dos Resultados – Ano 2014, 
foram implementadas em sua quase totalidade as ações previstas no Plano de Logística 
Sustentável elaborado pela Comissão Ambiental da Ancine. Sendo assim, um novo Plano de 
Ações será elaborado e publicado no sítio eletrônico da Ancine na data de 01 de julho de 2015, 
contendo novas ações e repetindo as que ainda não foram concluídas. 



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 2014

 

Relatório de Acompanhamento Anual do PLS ANCINE - 2014 
 

Anexo I – Apuração dos Resultados (Ano 2014) 

Objetivo Ação Prazo Em 31/12/2014 

Redução das emissões 
de gases de efeito 

estufa 

Utilização majoritária de papel reciclado Permanente implementado 

Padronização para Impressão majoritariamente frente e verso Permanente implementado 

Sensibilização para o reaproveitamento verso das folhas Permanente implementado 

Separação de papel para coleta seletiva Permanente implementado 

Implementação Gradual de Gestão Eletrônica de Documentos dez/15 em implementação 

Utilização pessoal de garrafas/copos de água  dez/13 implementado 

Utilização de copos produzidos com material sustentável  jun/14 implementado 

Estabelecimento de Termo de Parceria com Cooperativa ago/13 implementado 

Atualização do modelo das lâmpadas dez/13 implementado 

Implantação de Política de Descarte de lâmpadas dez/13 implementado 

Atualização periódica dos modelos de Ar Condicionado dez/13 implementado 

Instalação de sensores de presença jun/14 em estudo 

Revisão dos contratos de locação de veículos dez/14 implementado 

Avaliação do inventário de bens móveis  dez/13 implementado 

Compras Compartilhadas Sustentáveis e Gerais Permanente implementado 

Disponibilização de informações sobre práticas de transporte solidário jun/14 em estudo 

Instalação de Bicicletários jul/13 implementado 

Disponibilização de vestiários para estímulo ao uso de bicicletas jun/14 implementado 

Instalação de Equipamentos de Videoconferência out/13 implementado 

Realização de capacitação preferencialmente no RJ (Externa ou In Company) ago/13 implementado 

Implantação de Política de Descarte de Material Eletrônico dez/13 em implementação 

Certificação das instalações do Edifício da Graça Aranha junto à Eletrobrás dez/15 em implementação 

Redução do consumo 
de água 

Instalação de Hidrômetro out/13 implementado 

Troca das torneiras para modelos econômicos jun/13 implementado 

Aperfeiçoamento da ação de manutenção preventiva jan/14 implementado 

Troca das válvulas de descarga para modelos econômicos jun/14 em implementação 

Aperfeiçoamento das 
condições de qualidade 

de vida no trabalho 

Ampliação das ações de bem estar e qualidade de Vida (Pesquisa de Clima, 
Ginástica Laboral, Ergonomia, Grupos de Corrida, Atividades Artísticas etc) 

jun/14 implementado 

Criação do Cineclube Meio Ambiente jun/14 em estudo 

Realização da Semana do Meio Ambiente 
jun/14 
(anual) 

implementado 

Realização de Campanha permanente de sensibilização Permanente implementado 

Realização de capacitação para os colaboradores de copeiragem e limpeza dez/13 em estudo 

Criação de programa de voluntariado jun/14 em estudo 

Realização de eventos de integração sócio profissional (Semanas da Mulher, 
do Servidor etc) 

Permanente implementado 

Neutralização de 
Carbono 

Realização do inventário de emissões de gases de efeito estufa  41518 em implementação 

Mobilização dos servidores para o plantio de árvores  
Bimestral a 

partir de 
out/2013 

implementado 


