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1. Apresentação
A Comissão de Gestão Ambiental – TRE/BA, nomeada pela Portaria nº 788,
de 18 de setembro de 2013 (DJE, 24/09/2013), tendo em conta as previsões
contidas na Instrução Normativa n.º 10/2012 da Secretaria de Logística de
Tecnologia da Informação do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão,
que estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística
Sustentável (PLS), de que trata a alínea “b”, do Inciso I do art. 11 do Decreto nº
7.746, de 5 de junho de 2012, vem apresentar Plano de Logística Sustentável.
Uma vez publicado o presente Plano, a sua coordenação, supervisão e
acompanhamento deverão ser realizados pela Comissão de Gestão Ambiental
– TRE/BA já existente, uma vez que é sua atribuição natural e já definida, o
desenvolvimento dessas atividades.
2. Objetivos
2.1 Objetivo geral
• Promover ações que possibilitem a construção de um novo modelo de cultura
institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade e
economicidade nas atividades da administração pública, no âmbito do TRE –
BA.
2.2 Objetivos específicos
• Melhorar a qualidade do gasto público eliminando desperdício e buscando a
melhoria contínua da gestão dos processos;
• Incentivar a implementação de ações de eficiência energética nas edificações
públicas;
• Estimular ações para o consumo racional dos recursos naturais e bens
públicos;
• Melhorar a qualidade de vida no ambiente do trabalho;
• Organizar o processo de coordenação do fluxo de materiais, de serviços e de
informações, possibilitando a proteção ambiental, a justiça social e o
desenvolvimento econômico equilibrado.
3. Perspectivas de mudança com o projeto
• Nova visão de gestão – Execução eficiente da despesa mediante a pactuação
de resultados com o estabelecimento de metas de redução de despesas;
• Nova cultura do gasto – Execução das despesas de forma sustentável por
meio da introdução da variável socioambiental;

• Valorização do Órgão - Reconhecimento (financeiro) às economias obtidas
pelo TRE-BA, por meio da destinação de até 50% do resultado alcançado a ser
aplicado na estrutura organizacional;
• Combate ao Desperdício – Por meio do projeto espera-se disseminar
informações junto aos servidores, quanto a eficiência do gasto por meio do
combate ao desperdício de recursos humanos, materiais e tecnológicos.
4. Metodologia
Metodologia Coleta de dados referente aos gastos com energia, água, material
de consumo, adoção de práticas socioambientais e processos de compras.
Após a análise destes dados, serão discutidas com cada setor as metas a
serem seguidas, para que finalmente se execute, gradativamente, o Plano de
Logística sustentável. Realização de reuniões periódicas entre os membros da
Comissão de Gestão Ambiental com o objetivo de discutir e avaliar do
resultado das ações propostas e correção de desvios, quando necessário.
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• Reunião com representante(s) da Coordenadoria de Planejamento,
Estratégia e Gestão, para definição do plano de ação visando à execução da
Agenda Ambiental – TRE/BA;
• Reunião com os membros da Comissão de Gestão Ambiental - TRE/BA
• Análise dos dados coletados referente aos gastos de energia elétrica,
água, material de consumo, dentre outros; • Criação do blog da Comissão
de Gestão Ambiental - TRE/BA; • Reunião com os membros da Comissão.
• Inserção do blog da Comissão de Gestão Ambiental - TRE/BA no site
institucional; • Verificação do sistema de irrigação; • Estudo/elaboração do
Regimento Interno da Comissão de Gestão Ambiental – TRE/BA; • Reunião
com os membros da Comissão.
Estabelecimento de convênio com instituição para viabilizar a identificação
da flora do ambiente interno e externo da sede do TRE/BA; • Campanha
para a utilização da fonte “Ecofont Vera Sans” na confecção e impressão de
documentos no âmbito do TRE/BA; • Reunião com os membros da
Comissão.
Acompanhamento da execução da Agenda Ambiental;
• Reunião com os membros da Comissão.

• Reunião com os membros da Comissão.

JULHO

Levantamento do quantitativo de certificados de conclusão de cursos da
área ambiental apresentados à COEDE; • Reunião com os membros da
Comissão.

AGOSTO

Realização da Campanha “substitua o copo descartável pela caneca de
louça”; • Reunião com os membros da Comissão.

SETEMBRO

Confecção e colocação de placas de identificação da flora do TRE/BA; •
Reunião com os membros da Comissão.

OUTUBRO

Verificar o cumprimento das recomendações referente a compras de
produtos e realização de contratos atendendo aos critérios sustentáveis; •
Reunião com os membros da Comissão

NOVEMBRO

Inserção de novas propostas na Agenda Ambiental para o próximo período;
• Reunião com os membros da Comissão.

DEZEMBRO

Levantamento das ações implementadas no exercício atual; • Reunião com
os membros da Comissão
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TEMAS

AÇÕES
1.0 Fazer levantamentos de
bens materiais em desuso e
que poderiam ser doados
para instituições sem fins
lucrativos.
2.0 Promover a destinação
sustentável de lixo eletrônico

Gestão de
Resíduos
(I)

Material de
Consumo
(II)

3.0 Aquisição de recipientes
para segregação de lixo
reciclável

OBJETIVOS
Diminuir o lixo eletrônico e bens
proporcionando a reutilização dos
mesmos em projetos sociais

100%

PARCEIROS
Entidades filantrópicas, Governos
Federal/Estadual/Municipal,
secretaria de Tecnologia da
Informação(STI) e secretaria de
gestão Administrativa

Reduzir a produção de lixo tóxico

Proporcionar o aumento da coleta
seletiva do lixo

4.0 Promover a destinação
sustentável de lixo reciclável

Contribuir com o desenvolvimento
sustentável através de atitudes e
práticas ecologicamente corretas

5.0 Difundir informações
quanto à segregação do lixo
reciclável

Levar o conhecimento aos
servidores requisitados e
terceirizados acerca da importância
da segregação do lixo reciclável

6.0 Promover um descarte
sustentável de cartuchos e
toners
7.0 Reaproveitamento do
verso das folhas impressas,
utilizando-as para confecção
de material destinado à
divulgação/avisos/rascunho,
etc

METAS

Reduzir a produção de lixo tóxico

2012
Discussão
com os
parceiros

2013

2014

2015

2016

50%

50%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%
Cooperativas, Coordenadoria de
Gestão de Material e Patrimônio e
secretaria de Tecnologia da
Informação (STI)
Discussão
com os
parceiros

100%

Coordenadoria de gestão de
Aquisições, Licitações e
Contratos.

100%

Cooperativas

100%

Secretarias

100%

Empresas públicas e privadas

20%

50%

70%

100%

100%

Todos os setores do TRE-BA

40%

70%

90%

90%

90%

Discussão
com os
parceiros
-

100%

70%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

100%

Redução de gastos com papel

TEMAS

AÇÕES

OBJETIVOS

METAS

PARCEIROS

2012

2013

2014

2015

2016

Setores e Coordenações

50%

50%

50%

-

-

20%

50%

70%

100%

100%

_

_

_

_

_

_

_

50%

50%

COSAD

-

-

_

100%

100%

COSAD

-

100%
Material de
Consumo
(II)

8.0 Campanha “substitua o copo
descartável pela caneca de louça”
9.0 Aquisição/Utilização de
impressoras que imprimam no
modo frente e verso
10.0 Campanha para a utilização
da fonte“Ecofont Vera Sans” na
formatação e impressão de
documentos

Capacitação
(III)

Energia
elétrica
(IV)

Água e Esgoto
(V)

11.0 Capacitação dos servidores
mediante realização de cursos –
EAD, voltados à área ambiental /
Criação do blog da Comissão de
Gestão Ambiental-TRE/BA
12.0 Realizar o diagnóstico da
situação da iluminação no
Tribunal e propor as mudanças
necessárias

13.0 Realizar o diagnóstico da
situação da utilização de água
potável e propor alterações
14.0 Análise do quantitativo
dos vasos sanitários e
torneiras, fora dos padrões
ecológicos, utilizadas nos
banheiros da Sede do TRE/BA
15.0 Verificação do sistema de
irrigação

Redução significativa da utilização
de copos descartáveis
100%

Diminuir o consumo de papel

Secretaria de Tecnologia da
Informação e Coordenadoria de
Gestão de Aquisições, Licitações
e Contratos

100%
Todos os setores do TRE/BA

Diminuir o consumo de Papel e
de tonner

100%
100%
Servidores

Utilização racional dos recursos
naturais e dos bens públicos
Diminuir gastos com energia
elétrica

100%

100%

Diminuir gastos com água
Substituição de vasos sanitários
e torneiras atuais por
equipamentos com dispositivos
economizadores

100%

Substituição do sistema
atual/Colocação de bico de
irrigação nas mangueiras
utilizadas pela jardinagem

100%

-

-

-

50%

COSAD
_

_

_

_

50%

COSAD
_

_

_

100%

50%

TEMAS

AÇÕES
16.0 Analisar a forma e método
de lavagem dos veículos oficiais

Água e Esgoto
(V)
Compras e
Contratações
Sustentáveis
(VI)
Qualidade de
vida no
ambiente de
trabalho
(VII)

17.0 Priorizar a compra de
produtos e contratos sustentáveis
e/ou fornecedores que tenham
como princípio a sustentabilidade
19.0 Manutenção ou substituição
de aparelhos que promovam
ruídos no ambiente de trabalho
20.0 Verificação da salubridade
do ambiente de trabalho

OBJETIVOS

METAS

Adoção do sistema de Ecolavagem
para ser utilizado nos veículos
oficiais

100%

Aquisição de produtos sustentáveis

50%

Diminuição de ruídos ou barulhos
nos ambientes de trabalho

100%

Melhoramento das condições
ambientais gerais, promoção da
saúde e segurança

100%

PARCEIROS

2012

2013

2014

2015

2016

COSAD

_

_

_

_

100%

Coordenadoria de Gestão de
Aquisições, Licitações e
Contratos

_

_

_

_

50%

_

_

_

_

Coordenadoria de Gestão de
Aquisições, Licitações e
Contratos
Todos os setores do TRE-BA

50%
30%

50%

70%

100%

100%

7. Considerações finais
Espera-se que com a implementação do instrumento proposto se desenvolva no
âmbito da Instituição uma nova visão de gestão com execução eficiente da
despesa mediante a pactuação de resultados com o estabelecimento de metas
para redução de gastos, com priorização de execução de compras das despesas
de forma sustentável por meio da introdução de variáveis socioambientais.
Espera-se, também, que com o envolvimento de todos os servidores efetivos,
requisitados, terceirizados, etc., na execução das ações propostas neste Plano,
se dissemine no âmbito organizacional práticas sustentáveis transformadoras e
que extrapolem os limites do TRE-BA proporcionando mudanças de
comportamento e resultando em atitudes que tornem o nosso planeta mais
sustentável.

