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1. INTRODUÇÃO

Este documento foi preparado a partir da releitura e compilação de todo o material preparado e 
impresso, nos dez anos do Programa Ambientação – Educação Ambiental em Prédios Públicos 
de MG, no intuito de contribuir para a implantação e implementação do programa buscando 
facilitar a elaboração do plano de trabalho da Instituição para atender ao Termo de Adesão ao 
Programa.

Criado em 2003, o AmbientAÇÃO é o programa de comunicação e educação socioambiental 
que tem o objetivo de promover a sensibilização para a mudança de comportamento e a in-
ternalização de atitudes ambientalmente corretas no cotidiano dos funcionários públicos de 
Minas Gerais.

O Programa é coordenado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, por intermédio da 
Comissão Gestora Ambientação, possuindo as linhas de ação “Consumo Consciente” e “Gestão 
de Resíduos”. Nelas são desenvolvidas campanhas e ações que contribuem para melhorar a 
qualidade de vida com ações simples em um esforço coletivo.
Para o desenvolvimento de campanhas de sensibilização e mobilização para as linhas de ação, 
o Programa conta com o mascote, Bileco, que é patenteado no órgão competente. 

O objetivo da linha Consumo Consciente é sensibilizar os servidores para a responsabilidade 
quanto ao uso correto dos bens e serviços da administração pública, possibilitando economia 
de recursos naturais, redução de desperdícios e o reaproveitamento de 
materiais.

A linha Gestão de Resíduos possibilita destinar adequadamente os resíduos das 
instituições, contribuindo para aumentar a vida útil dos aterros sanitários e, em sua vertente 
social, fomentar a doação do material reciclável para as associações/cooperativas de catadores 
de material reciclável, contribuindo para a geração de trabalho e aumento da renda e resgate da 
cidadania desses importantes agentes ambientais.
Buscando complementar as atividades das duas linhas de ação, foram compiladas ações com-
plementares que visam contribuir para que a Instituição obtenha resultados efetivos na gestão 
ambiental.  

Para mensurar a eficiência da educação ambiental como instrumento de gestão, o Programa 
Ambientação possui cinco indicadores definidos para monitorar o consumo de agua, energia 
elétrica, copos descartáveis, papel A4 e a qualidade da coleta seletiva nas instituições.
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Os dados coletados pelas instituições são registrados no Sistema Integrado de Gestão 
Ambiental - SIGA, ferramenta desenvolvida com o objetivo de permitir acompanhar o 
desempenho das instituições participantes e gerar relatórios dos resultados.
Com base nos dados registrados no SIGA a Fundação Estadual do Meio Ambiente desen-
volveu metodologia para avaliar e calcular o Índice de Desempenho do Ambientação em 
cada Instituição onde o programa está instalado.

O Programa AmbientAÇÃO para medir os resultados das ações para consumo consci-
ente e gestão de resíduos, já se utiliza de indicadores de consumo de água; energia; papel 
A4; copos descartáveis; e de geração de resíduos recicláveis. Esses indicadores podem 
ajudar a converter dados relevantes em informações concisas sobre os esforços de de-
sempenho gerencial do Programa em cada instituição. 

Assim, o Índice de Desempenho do Programa AmbientAÇÃO - IDAmb é proposto para 
Indicadores de Desempenho Operacional em relação a valores de referência que podem 
ser internacionais ou referências identificadas a partir de séries históricas do Programa 
ou de dados de cada Instituição.

Para refletir o esforço da Instituição para a gestão ambiental, medida pela obtenção do 
IDAmb, foi adotada uma classificação similar a desenvolvida para o IDPA – Índice de 
Desempenho de Política Pública de Meio Ambiente, índice oficialmente adotado para o 
estado de Minas Gerais. Assim, foi criado o Sistema de Reconhecimento das Instituições, 
conforme quadro a seguir:

IDAmb Classificação Reconhecimento
  1,0 Excelente Diamante

0,9 – 0,99 Muito bom Ouro
0,8 – 0,89 Bom Prata
0,7 – 0,79 Regular Bronze
0,6 – 0,69 Tolerável
0,5 – 0,59 Ruim
0,4 – 0,49 MUITO RUIM

<0,4 PÉSSIMO
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Para que se obtenha o índice que reflita o esforço da Instituição para atender aos obje-
tivos do Programa, faz-se necessário o engajamento de todos os servidores em apoio às 
Comissões Setoriais para a execução das 
atividades e o comprometimento de seus membros com a alimentação dos dados no 
SIGA.

Para finalizar, lembramos que para uma gestão ambiental compartilhada espera-se que 
com cada um fazendo a sua parte tem-se a melhoria da qualidade ambiental. 

 2 - GERENCIAMENTO E GESTÃO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO 
NA INSTITUIÇÃO

Para desenvolver o Programa  na instituição foram elencados os passos que darão suporte 
ao bom desempenho institucional, que se bem realizado poderá traduzir economia no 
orçamento e melhorias da qualidade no ambiente de trabalho, que refletem a gestão do 
consumo consciente e dos resíduos gerados  na instituição.
  
2.1 PASSO A PASSO PARA A IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO 
E GESTÃO DO PROGRAMA NA INSTITUIÇÃO

Objetivo: promover a sensibilização para a mudança de comportamento e a internal-
ização de atitudes ambientalmente corretas no cotidiano dos funcionários públicos em 
Minas Gerais.

Meta: gerenciar as ações/atividades de cada indicador do Programa para alimentação do 
banco de dados e cálculo do Índice de Desempenho Ambientação - IDAmb que refletem 
a  gestão do consumo consciente e dos resíduos gerados  na instituição.
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1º Passo - estabelecer atribuições para os trabalhos da Comissão Setorial, observando as 
diretrizes do Programa Ambientação 

2º Passo - marcar o início do Programa  na instituição.

3º Passo - planejar ações de educação ambiental, de comunicação e realizar campanha 
educativa de acordo com a demanda identificada  na instituição. 

4º Passo - coletar dados, acompanhar e verificar o consumo de água, energia, papel A4, 
copos descartáveis e o percentual do resíduo reciclável em relação ao total de resíduos 
gerados  na instituição

5º Passo - alimentar o sistema de gestão – SIGA

6º Passo - realizar análise comparativa dos dados lançados no SIGA

7º Passo - comunicação e divulgação dos resultados

8º Passo – realizar reuniões de alinhamento e ajustes com a Comissão Gestora 
Ambientação



10

2.2 DETALHAMENTO DOS PASSOS PARA O GERENCIAMENTO E GESTÃO DO 
PROGRAMA NA INSTITUIÇÃO

1º Passo

Atividade/Ação: estabelecer atribuições para os trabalhos da Comissão Setorial, obser-
vando as diretrizes do Programa Ambientação.

Responsável: dirigente máximo ou diretoria executiva, caso tenha.

Quando: no momento de instituição da Portaria ou Instrução de Serviço

Onde: na instituição

Porque: para que os servidores designados para compor a Comissão Setorial estejam 
alinhados com o planejamento estratégico da instituição para as linhas consumo consci-
ente e gestão dos resíduos gerados.

Como: elaborar Portaria ou Instrução Normativa ou de Organização instituindo a 
Comissão Setorial e definindo as competências, atribuições e produtos esperados para 
atender ao Termo de Adesão com o Programa Ambientação.

2º Passo

Atividade/Ação: marcar o início do Programa na instituição.

Responsável: Comissão Setorial com apoio da área de comunicação e com o aval da 
direção superior

Quando: quando a infraestrutura estiver pronta e aquisições ou adequações do material 
estiverem concluídas

Onde: na instituição

Porque: para que todos os servidores da instituição tenham ciência do inicio do 
Programa e adotem as ações esperadas de colaboração e suporte às linhas de ação.

Como: planejar o evento de lançamento do Programa - tipo de evento, data, convidados, 
material necessário e divulgação do lançamento do Programa para público interno e ex-
terno. Sugestão: assinar o termo de parceria com a associação/cooperativa no dia como 
parte do evento e apresentar a Comissão Setorial.
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3º Passo

Atividade/Ação: planejar ações de educação ambiental, de comunicação e realizar cam-
panha educativa de acordo com a demanda identificada  na instituição.

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: anual (planejamento); à critério 
da Comissão Setorial (por demanda)

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar, estimular, mobilizar  e informar, rotineiramente, a todos os 
servidores da Instituição sobre a importância do consumo consciente e gestão dos 
resíduos, em especial a coleta seletiva e sua doação às associações/cooperativas.

Como: utilizar a comunicação interna como agente de sensibilização. 

Apresentar os resultados do diagnóstico reforçando a importância da implementação 
do projeto  na instituição, buscando a aceitação e adesão de todos os servidores 
(dirigentes, empregados, estagiários, prestadores de serviços, copeiras, faxineiras, 
porteiros, telefonistas, recepcionistas e outros).

Realizar oficinas, palestras, mostras de vídeo, depoimentos de catadores e de funcionári-
os de outras Instituições com experiência na coleta seletiva, visitas a cooperativas de 
catadores e a aterros sanitários/lixões, apresentações lúdicas, divulgação na intranet, 
dentre outros. 

Distribuir material de conscientização. 
Solicitar, previamente agendado, o apoio da Comissão Gestora do Ambientação.
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4º Passo

Atividade/Ação: coletar dados, acompanhar e verificar o consumo de água , energia, 
papel A4, copos descartáveis e o percentual do resíduo reciclável em relação ao total de 
resíduos gerados  na instituição.

Responsável: Comissão Setorial com apoio dos setores responsáveis

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: mensal

Onde: na instituição

Porque: para monitorar os indicadores de desempenho da instituição participante do 
Programa AmbientAÇÃO e avaliar o processo de mudança de comportamento dos 
   servidores em relação aos indicadores elencados.

Como: buscando as informações nas áreas de competência e nos relatórios gerenciais.

5º Passo

Atividade/Ação: alimentar o sistema de gestão do AmbientAÇÃO – SIGA

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: mensal

Onde: na instituição

Porque: para monitorar os indicadores de desempenho da instituição participante do 
Programa AmbientAÇÃO. Para subsidiar a elaboração de relatórios.

Como: inserir os dados coletados no Sistema de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA, com 
login e senha fornecidos pela Comissão Gestora.
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6º Passo

Atividade/Ação: realizar análise comparativa dos dados lançados no SIGA

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: Quadrimestral

Onde: na instituição

Porque: para identificar os pontos de atenção de forma a garantir valores de melhoria dos 
indicadores acompanhados.

Como: efetuar a análise por um período que permita o comparativo dos dados e os 
fatores que afetaram o desempenho da instituição.

7º Passo

Atividade/Ação: comunicação e divulgação dos resultados

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: mensal ou à critério da Comissão 
Setorial 

Onde: na instituição

Porque: para dar ciência e visibilidade das ações adotadas pela Instituição e para valori-
zar a colaboração de cada servidor na adoção de ações relativas ao consumo consciente 
e a correta destinação dos resíduos gerados.

Como: divulgação de dicas por meio de instrumentos de comunicação como intranet, 
display de telefone, e-mail e mural além de comunicação face-a-face. 
Sugere-se consultar o site www.ambientação.mg.gov.br e a página do Facebook do Pro-
grama.
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8º Passo

Atividade/Ação: realizar reuniões de alinhamento e ajustes com a Comissão Gestora Am-
bientação

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: trimestral 

Onde: na instituição

Porque: para nivelar informações, dirimir dúvidas, ajustar o plano de ação, avalizar o tra-
balho desenvolvido e colher sugestões de melhoria para o aprimoramento do Programa.

Como: criar cronograma de reuniões e elaborar memória de reunião.

3 - CONSUMO CONSCIENTE

O objetivo da linha Consumo Consciente é sensibilizar os servidores para a responsabil-
idade quanto ao uso correto dos bens e serviços da Administração Pública, fomentando 
a reflexão para que o indivíduo adote a prática dos 5Rs: REPENSAR, RECUSAR, REDU-
ZIR, REUTILIZAR, RECICLAR, possibilitando economia de recursos naturais, redução 
de desperdícios e o reaproveitamento de materiais. 

Para que se tenha pleno conhecimento do significado dos 5 Rs, apresentamos os con-
ceitos de cada verbo que traduzirão a mudança de atitude.

1- Repense: avaliar os valores e princípios que guiam suas ações é o primeiro passo para 
o consumo sustentável.

2- Recuse: aprenda a usar os recursos naturais para satisfazer as suas reais necessidades, 
sem consumismo. No ato da compra, recuse, por exemplo, embalagens desnecessárias.

3- Reduza: evite o desperdício e a geração de resíduos, com a revisão de hábitos 
diários.

4- Reutilize: reaproveite o material em outra função. É preciso reformar, restaurar, com-
partilhar, doar, trocar, estimular artesãos e feiras de trocas.

5- Recicle: transforme materiais, já usados por meio do processo artesanal ou industrial, 
em novos produtos.
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Para auxiliar a construção do planejamento institucional buscando promover a sensibili-
zação para a mudança de comportamento e a internalização de atitudes ambientalmente 
corretas no cotidiano dos funcionários, são apresentadas sugestões de atividades que po-
dem ser realizadas sequencialmente, paralelamente ou isoladamente, para implantação 
ou implementação da linha de ação Consumo Consciente por temas que são os adotados 
como indicadores do Programa. 

Cabe lembrar que para que sejam alcançados os objetivos do Programa, faz-se necessário 
o desenvolvimento de ações contínuas de sensibilização, mobilização, comunicação e 
divulgação dos resultados demonstrando que a participação de cada um traz reflexos na 
melhoria da qualidade de vida e na gestão ambiental.
 
3.1 ENERGIA 

Objetivo: eficientizar o consumo de energia  na instituição

Meta: reduzir o consumo de energia elétrica per capita em xx% até xxxxxxxx

3.1.1- Atividade/Ação: realizar estudo sobre eficientização energética

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela manutenção do sistema elétrico 
do prédio. Sugestão: solicitar apoio da CEMIG

Quando: antes do lançamento do Programa 

Onde: na instituição

Porque: para ajustar a localização das luminárias em relação às áreas de trabalho, se for 
o caso, diminuindo o uso de lâmpadas. Para analisar a possibilidade e a viabilidade de 
migrar de baixa tensão para média tensão, buscando a redução de custos. Para retirar 
lâmpadas próximas às janelas e em locais de boa luminosidade. Para instalar interrup-
tores independentes de iluminação por ambiente de trabalho. Para instalar sensores com 
timer nos banheiros, escadas e corredores do prédio, etc..

Como: por meio de estudo com elaboração do plano de intervenções necessárias
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3.1.2-Atividade/Ação: definir o valor de referência para aplicar metas de redução ou 
de manutenção de consumo per capita.

Responsável: Comissão Setorial e Setor responsável pela manutenção do sistema elétrico 
do prédio. Apoio Comissão Gestora

Quando: antes do lançamento do Programa

Onde: na instituição

Porque: para definir procedimentos que auxiliarão na economia de energia elétrica e al-
cance da meta estabelecida

Como: a partir do levantamento de dados da média de consumo de um período a ser 
definido pela Comissão Gestora.

3.1.3- Atividade/Ação: constituir Comissão Interna de Conservação de Energia – 
CICE, segundo Decreto Estadual nº 44.063, de 01.07.2005

Responsável: dirigente máximo, com o suporte da Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para implementar ações continuadas de conservação de energia no prédio

Como: por meio de ato normativo do dirigente máximo da instituição observando as 
atribuições previstas no Decreto
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3.1.4-Atividade/Ação: propor expediente de trabalho baseado no Artigo 5º do Decre-
to Estadual nº 43.696, de 11.12.2003 (Que dispõe sobre otimização do consumo de 
energia elétrica na Administração Pública)

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor responsável pela gestão administra-
tiva da instituição

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para diminuir a demanda por energia elétrica no horário de ponta do consumo

Como: portaria do presidente da instituição regulamentando o horário de permanência 
do servidor na mesma

3.1.5- Atividade/Ação: elaborar e implementar procedimento sobre o horário de ligar 
e desligar o sistema de iluminação e elevadores do prédio, via Portaria ou ato norma-
tivo.

Responsável: Comissão Setorial com apoio do Setor responsável pela gestão administra-
tiva da instituição.

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para definir procedimento referente ao sistema de iluminação e elevadores com 
o intuito de economizar energia elétrica no horário de ponta.

Como: por meio de Portaria interna regulamentando o procedimento.
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3.1.6- Atividade/Ação: identificar as chaves dos quadros de energia por setor, quando hou-
ver.

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor responsável pela gestão administra-
tiva da instituição

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para estabelecer qual chave está ligada a qual setor

Como: Vistoria nos andares para teste nos quadros de energia, verificando o setor corre-
spondente. Atividade realizada de 7h às 8h da manhã para não prejudicar os trabalhos 
nos setores. Instalação de adesivo sinalizando nas chaves de energia qual o setor corre-
spondente.

3.1.7- Atividade/Ação: redigir norma referente à utilização de microondas ou de 
aquecedores de marmita e demais equipamentos elétricos e eletrônicos

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor responsável pela gestão administra-
tiva da instituição.

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para propor alternativa mais eficiente do ponto de vista do consumo de energia 
elétrica com foco em  segurança.

Como: por meio de estudo técnico que indique qual a alternativa mais viável para a de-
manda.
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3.1.8- Atividade/Ação: instalar sensor de presença nos banheiros e locais de pouco 
acesso

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor responsável pela gestão administra-
tiva da instituição.

Quando: Durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para reduzir o consumo de energia

Como: realizando estudo de viabilidade de substituição do sistema atual e implantação 
do novo sistema. Esta medida traz economicidade no orçamento da instituição.

3.1.9- Atividade/Ação: realizar campanha de desligamento da iluminação pelos 
próprios servidores

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para promover mudança comportamental para o consumo consciente. Esta ação 
auxiliará o servidor a adotar o mesmo hábito no ambiente doméstico trazendo benefícios 
no orçamento da família.

Como: realizar campanha educativa para conscientizar sobre necessidade de mudança 
comportamental para reduzir consumo de energia
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3.1.10- Atividade/Ação: realizar campanha educativa para conscientizar sobre neces-
sidade de mudança comportamental para reduzir consumo de energia

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para que os servidores internalizem o hábito de desligar as luzes e equipamentos 
quando não for necessário o uso e principalmente  no horário de almoço e ao final do 
expediente. 

Como: por meio de instrumentos de comunicação como intranet e e-mail além de comu-
nicação face-a-face, a partir de visita nos setores. Blitz educativa.

3.1.11. Atividade/Ação: realizar campanha educativa para consumo eficiente de 
energia nos monitores dos computadores para conscientizar sobre necessidade de 
mudança comportamental para reduzir consumo de energia, quando necessário

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para estimular os servidores a desligarem os monitores quando se ausentar para 
reunião e no horário do almoço, proporcionando atividade de mobilização interativa.

Como: visita aos setores no horário do almoço para identificação de monitores ligados. 
Sinalização dos monitores ligados por meio de cartões educativos. Blitz educativa
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3.1.12 - Atividade/Ação: realizar campanha educativa para o uso eficiente do ar condi-
cionado e ventiladores.

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para estimular os servidores a usarem de forma consciente o ar condicionado e 
ventiladores, desligando os mesmos quando não for necessário seu uso.

Como: por meio de instrumentos de comunicação como intranet e e-mail além de comu-
nicação face-a-face, a partir de visita nos setores. Realizar campanhas educativas.

3.2 – ÁGUA

Objetivo: eficientizar o consumo de água

Meta: reduzir o consumo per capita de água em x%. 

3.2.1- Atividade/Ação: definir o valor de referência para aplicar metas de redução de 
consumo per capita

Responsável: Comissão Setorial e Setor responsável pela manutenção do sistema hidráu-
lico do prédio. Apoio da Comissão Gestora.

Quando: antes do lançamento do Programa 

Onde: na instituição

Porque: para definir procedimentos que auxiliarão na economia de água e alcance da 
meta estabelecida

Como: a partir do levantamento de dados da média de consumo de um período a ser 
definido pela Comissão Gestora.
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3.2.2- Atividade/Ação: verificar periodicamente o sistema hidráulico do prédio
Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da 
instituição

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: mensal

Onde: Banheiros, copas, refeitório, áreas de manutenção e limpeza, áreas externas e jar-
dins da Instituição

Porque: para identificação e correção de possíveis vazamentos

Como: vistoria nas áreas molhadas para atuação corretiva imediata no caso de identifi-
cação de vazamentos. 

3.2.3- Atividade/Ação: verificar a viabilidade de substituição das torneiras por tornei-
ras com sensor, temporizadas ou colocação de redutor de vazão

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da 
instituição

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: áreas molhadas da instituição

Porque: para economia de água, já que as torneiras sensorizadas utiliza o recurso apenas 
no momento em que usuário aproxima a mão do equipamento. Com o redutor de vazão 
o consumo é controlado evitando o desperdício.

Como: a partir da verificação da viabilidade financeira para a substituição
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3.2.4- Atividade/Ação: incentivar a utilização das sobras de água limpa das jarras, 
garrafas individuais para outras finalidades compatíveis.

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para incentivar o reuso da água e evitar desperdício.

Como: por meio de instrumentos de comunicação como boletins, display de telefone, 
intranet e e-mail além de intervenções nos andares.

3.2.5- Atividade/Ação: redigir procedimento para lavar equipamentos, veículos, áreas 
internas e externas, vestuário (se aplicável) e regar jardins

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para disciplinar o consumo de água e evitar o desperdício.

Como: verificar periodicamente as condições das mangueiras, torneiras, canos para iden-
tificar pontos de vazamentos e definir a forma e monitorar o tempo de uso.
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3.2.6- Atividade/Ação: reforçar ações educativas para o consumo consciente de água
Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: semanal

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar os usuários do prédio para o consumo consciente de água e 
combate ao desperdício.

Como: por meio de instrumentos de comunicação como boletins, intranet e e-mail além 
de intervenções nos andares.

3.3 - COPOS DESCARTÁVEIS

Objetivo: racionalizar o consumo de copos descartáveis de plástico no prédio.

Meta: reduzir o consumo per capita de copos descartáveis em xx%. 

3.3.1- Atividade/Ação: definir o valor de referência para aplicar metas de redução de 
consumo

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela administração. Apoio da 
Comissão Gestora.

Quando: antes da implantação do Programa e durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para definir procedimentos que auxiliarão na redução do consumo e alcance da 
meta estabelecida

Como: a partir do levantamento de dados da média de consumo de um período a ser 
definido pela Comissão Gestora.
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3.3.2- Atividade/Ação: substituir copos descartáveis por canecas individuais duráveis

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da insti-
tuição

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para diminuir o consumo de copos descartáveis  na instituição

Como: por meio da distribuição de canecas duráveis ou de campanhas de troca de cane-
cas entre os funcionários, induzindo a reflexão quanto ao uso dos descartáveis, que são 
de difícil degradação e de comercialização pelas cooperativas.

3.3.3- Atividade/Ação: instalar infraestrutura de copa nos andares do prédio, caso 
haja necessidade

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para oferecer local adequado para limpeza dos copos que substituirão os des-
cartáveis 

Como: higienização das copas atuais e instalação de infraestrutura para lavar os copos 
disponibilizando detergente, porta bucha e toalheiro.
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3.3.4- Atividade/Ação: redigir procedimento para uso esporádico de copos des-
cartáveis para visitantes

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para disciplinar o consumo de copos descartáveis nos diversos setores da insti-
tuição

Como: a partir da definição de responsáveis por requisitar o material pelas instituições, 
cotas por setor e responsável em gerenciar o material no setor.

3.3.5- Atividade/Ação: implementar procedimento que disciplina o uso de copos 
descartáveis

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para dar efetividade ao procedimento elaborado

Como: por meio de procedimento específico do setor competente no gerenciamento
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3.3.6- Atividade/Ação: adquirir e/ou disponibilizar copos duráveis para utilização em 
eventos internos

Responsável: Comissão Setorial e Setor responsável pela administração 

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para evitar a utilização de copos descartáveis em reuniões e eventos que reúnam 
até 100 participantes.

Como: verificar a existência de copos nos almoxarifados e realizar compra do material se 
necessário.

3.3.7- Atividade/Ação: identificar e retirar porta copos descartáveis próximos aos 
bebedouros do prédio

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para evitar que os copos descartáveis sejam disponibilizados nos corredores com 
livre acesso pelos usuários e visitantes

Como: vistoria em todas as dependências do prédio para identificação e retirada de porta 
copos.
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3.3.8- Atividade/Ação: retirar os copos descartáveis da máquina de café, caso haja.
Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela administração .

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para evitar a geração de resíduos.

Como: verificar a possiblidade de retirar os copos descartáveis da máquina, induzindo 
a reflexão quanto ao uso dos descartáveis, que são de difícil degradação e de comercial-
ização pelas cooperativas.

3.3.9- Atividade/Ação: reforçar a atitude com campanhas educativas e estimular o 
consumo racional de copos descartáveis

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: mensal

Onde: na instituição

Porque: para estimular a reflexão quanto ao uso dos descartáveis, possibilitando mu-
danças de comportamentos e diminuição do consumo e desperdício.

Como: por meio de instrumentos de comunicação como boletins, intranet e e-mail além 
de intervenções nos andares.
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3.4- PAPEL A4

Objetivo: racionalizar o consumo de papel A4
Meta: reduzir o consumo per capita de papel A4 em xx%.

3.4.1- Atividade/Ação: definir o valor de referência para aplicar metas de redução de 
consumo

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela administração da Instituição. 
Apoio da Comissão Gestora.

Quando: antes da implantação do Programa e durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para definir procedimentos que auxiliarão na economia de papel e alcance da 
meta estabelecida

Como: a partir do levantamento de dados da média de consumo de um período a ser 
definido pela Comissão Gestora

3.4.2- Atividade/Ação: definir procedimento para impressão e para fotocópias  em 
frente e verso e rascunho rápido.

Responsável: Comissão Setorial, setor responsável pela gestão administrativa da 
instituição com suporte do setor de TI e dirigente máximo.
 
Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para reduzir o consumo de papel A4  na instituição.

Como: elaborar e viabilizar publicação de Portaria ou Instrução de Serviço/Organização.
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3.4.3- Atividade/Ação: instalar sistema de controle de impressões nas impressoras dos 
setores ou individuais e definir cotas.

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da insti-
tuição.

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para possibilitar a rastreabilidade das impressões e controlar o consumo de pa-
pel A4

 Como: por meio de software de controle das impressoras e procedimento com definição 
de cotas para os usuários.

3.4.4- Atividade/Ação: implantar, se for o caso, ilhas de impressão em preto e branco 
e concentrar as impressões coloridas em determinado setor. Divulgar procedimento 
para impressão.

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da institu-
ição com suporte do setor de TI e dirigente máximo.

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar os usuários da Instituição para o consumo consciente de papel 
A4 relacionando os novos procedimentos com a qualidade ambiental

Como: divulgação no sistema on line, intranet, boletim “Notícias AmbientAÇÃO” e car-
tazetes.
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3.4.5- Atividade/Ação: definir a obrigatoriedade do uso de meio eletrônico para as 
comunicações internas e entre instituições, quando o assunto assim permitir

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da institu-
ição com suporte do setor de TI e dirigente máximo.

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para reduzir o consumo de papel A4 no prédio e eficientizar os processos inter-
nos de tramitação de documentos e informações.

Como: elaborar e viabilizar publicação de portaria ou instrução de serviço/organização e 
divulgar com apoio do setor de comunicação.

3.4.6- Atividade/Ação: realizar campanha educativa com a sugestão de expor o des-
perdício de papel nas impressoras, em cada setor, andar ou ilha de impressão

Responsável: Comissão Setorial e Setor responsável pela gestão administrativa da insti-
tuição

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: sensibilizar quanto ao uso indiscriminado de papel A4 nos setores. 

Como: armazenar os papéis desperdiçados ou esquecidos nas impressoras dos andares 
para a exposição no próprio andar, setor ou ilha de impressão.
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3.4.7- Atividade/Ação: reaproveitar o papel A4 (utilizado de apenas um lado) para 
confecção de blocos de rascunho

Responsável: Comissão Setorial e Setor responsável pela gestão administrativa da 
instituição

Quando: durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para reaproveitar o papel, aumentando sua vida útil e reduzir a aquisição de pa-
pel para rascunho.

Como: adquirindo o material (guilhotina, encadernadora) necessário para a confecção 
dos equipamentos e material para o reaproveitamento do papel A4.

3.4.8- Atividade/Ação: realizar atividades educativas com ênfase no consumo consci-
ente de papel A4

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação

Quando: Durante a vigência do Termo

Onde: na instituição

Porque: para dar suporte educativo às demais ações

Como: por meio de instrumentos de comunicação como boletins, intranet e e-mail além 
de intervenções nos andares.
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4.GERENCIAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS

Esta linha de ação tem por objetivo fazer com que os servidores públicos assumam o 
papel de corresponsáveis pela gestão dos resíduos por meio da redução do consumo, do 
reaproveitamento dos materiais e da identificação e separação dos recicláveis no ambi-
ente de trabalho.

É nesse contexto que se destaca a coleta seletiva – processo de separação e recolhimen-
to dos resíduos, conforme sua constituição em recicláveis e não recicláveis. Além de 
preservar os recursos naturais e prolongar a vida útil dos aterros sanitários, dispor sep-
aradamente os resíduos é uma responsabilidade social, contribuindo para a geração de 
trabalho, renda e resgate da cidadania dos catadores de materiais recicláveis.

É importante ressaltar que, em Minas Gerais, com a publicação da Lei 16.689, de 11 de 
janeiro de 2007, todos os órgãos públicos do Estado devem, obrigatoriamente, implan-
tar a coleta seletiva e doar os materiais recicláveis para as associações e cooperativas de 
catadores.

No intuito de auxiliar as Comissões Setoriais foram compiladas as principais atividades 
em dois roteiros: um de implantação e o outro de implementação, que servirão para a 
elaboração do plano de trabalho que dará suporte ao gerenciamento e gestão de resíduos 
da Instituição. 

Nesse sentido, foi construído um passo a passo com atividades que podem ser realizadas 
sequencialmente, paralelamente ou isoladamente, para o tema proposto, observando as 
necessidades da Instituição: implantação (item 4.1) ou implementação, ajustes e melho-
rias (item 4.3).
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4.1 PASSO A PASSO PARA A IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO E GESTÃO DE 
RESÍDUOS

Objetivo: promover a sensibilização e mobilização para a mudança de comportamento e 
a internalização de atitudes ambientalmente corretas para o descarte, segregação, 
coleta, armazenamento e pesagem dos resíduos gerados  na instituição para envio às 
associações/cooperativas.

Meta: implantar a estrutura para coleta seletiva  na instituição. 

1º Passo - realizar campanha informativa sobre o Programa AmbientAÇÃO.

2º Passo - realizar o levantamento e o macrofluxo dos resíduos gerados por área/ativi-
dade.

3º Passo - identificar o quantitativo de resíduos gerados - recicláveis e não recicláveis - 
em cada setor da Instituição.

4º Passo - formalizar de parceria com associação de catadores 

5º Passo - definir quais são os coletores necessários e onde colocá-los

6º Passo - adquirir as lixeiras ou adequar as existentes

7º Passo - adquirir balança de pesagem.

8º Passo - padronizar o local de armazenamento dos contêineres de recicláveis e não 
recicláveis.

9º Passo - definir como será o sistema de colet a pela associação ou cooperativa e pelo 
caminhão da limpeza urbana.

10º Passo - sensibilizar e treinar a equipe de limpeza

11º Passo - planejar ações de educação ambiental
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12º Passo - elaborar procedimento operacional padrão para cada etapa do processo de 
coleta seletiva

13º Passo - marcar o início da coleta seletiva na instituição.

14º Passo - efetuar o monitoramento da coleta seletiva.

15º Passo - alimentar o Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO – SIGA

16º Passo - realizar análise comparativa dos dados lançados no SIGA

17º Passo - realizar campanha educativa de acordo com a demanda identificada  na insti-
tuição após análise dos dados lançados no SIGA. 

18º Passo - comunicação e divulgação dos resultados

19º Passo - acompanhar a coleta seletiva nas associações/cooperativas.

4.2 DETALHAMENTO DOS PASSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMEN-
TO E GESTÃO DE RESÍDUOS

1º Passo

Atividade/Ação: realização de campanhas de sensibilização e mobilização

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação.

Quando: durante a vigência do Termo de Adesão.

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar, mobilizar e informar a todos os servidores da Instituição sobre 
a importância da coleta seletiva, de forma que cada um assuma a mudança comporta-
mental para a segregação dos resíduos na origem.

Como: por meio de palestras e instrumentos de comunicação como intranet, display de 
telefone e e-mail além de comunicação face-a-face, juntamente com a equipe de Comu-
nicação. 

Pode ser solicitado apoio da Comissão Gestora, previamente agendado.
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2º Passo

Atividade/Ação: realizar o levantamento e o macrofluxo dos resíduos gerados por área/
atividade.

Responsável: Comissão Setorial com apoio das equipes de manutenção, conservação e 
limpeza. Apoio da Comissão Gestora, previamente agendado.

Quando: após assinatura do Termo de Adesão e constituição da Comissão Setorial

Onde: na instituição

Porque: a partir do levantamento sobre as características dos resíduos, é possível plane-
jar a adequação das lixeiras, a coleta interna e o armazenamento do resíduo até que seja 
colocado para a retirada, bem como planejar atividades educativas, com as informações 
sobre quais e quantos materiais são jogados fora e desperdiçados.

Como: percorrer todos os setores, salas e áreas da Instituição verificando que tipos de 
resíduos são gerados e qual a logística do recolhimento. 
Sugere-se envolver o pessoal da equipe de manutenção, conservação e limpeza na iden-
tificação e quantificação dos resíduos. 
Sugere-se realizar o quarteamento dos resíduos para saber o tipo e percentual de cada 
resíduo gerado. 
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3º Passo

Atividade/Ação: identificar o quantitativo de resíduos gerados - recicláveis e não reci-
cláveis - em cada setor da Instituição.

Responsável: Comissão Setorial com apoio dos setores responsáveis. Sugere-se envolver 
o pessoal da equipe de manutenção, conservação e limpeza na identificação e quantifi-
cação dos resíduos.

Quando: após assinatura do Termo de Adesão e constituição da Comissão

Onde: na instituição

Porque: para planejar a compra ou adequação de lixeiras, contêineres, balança de pesagem, 
etc. e construir ou adequar uma área para o armazenamento dos resíduos até a coleta 
pelas associações ou cooperativas. Também para identificar quais resíduos recicláveis 
poderão ser recebidos pelas associações ou cooperativas.  

Como: Sugere-se realizar o quarteamento dos resíduos para saber o tipo e percentual de 
cada resíduo gerado, se necessário. 
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4º Passo

Atividade/Ação: formalizar de parceria com associação de catadores

Responsável: dirigente máximo com o apoio da Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: à critério da Comissão Setorial

Onde: na instituição ou associação/ cooperativa

Porque: para formalizar a doação dos resíduos potencialmente recicláveis gerados  na 
instituição. Para definir o tipo de material que será recolhido pelos catadores, os proced-
imentos de coleta (horário e rota) e cronograma de retirada dos resíduos recicláveis pelas 
associações e cooperativas.

Como: assinar termos de parceria com associação/cooperativa nos termos da lei estadual 
16.689/2007. Sugere-se verificar se a associação/cooperativa possui os requisitos legais 
e estrutura para receber os resíduos, de forma que estejam aptos a concorrer ao recebi-
mento pela prestação de serviços ambientais (Bolsa Reciclagem).

5º Passo

Atividade/Ação: definir quais são os coletores necessários e onde colocá-los

Responsável: Comissão Setorial com apoio dos setores responsáveis

Quando: na fase de planejamento e adequação do material existente

Onde: na instituição

Porque: a partir do levantamento sobre as características dos resíduos, é possível saber 
em quais ambientes da Instituição os materiais recicláveis são gerados, para colocar os 
coletores nos locais certos.

Como: mapear os coletores existentes ou definir a alocação dos novos coletores com aux-
ílio de plantas (layout) das áreas. 
Identificar os principais pontos de circulação e de permanência das pessoas para definir 
os locais de implantação.
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6º Passo

Atividade/Ação: adquirir os coletores ou adequar os existentes

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável 

Quando: após levantamento do material existente na instituição e mapeamento dos co-
letores existentes.

Onde: na instituição

Porque: para que seja possível garantir a qualidade do material reciclável ou reaprove-
itável.

Como: adotar o sistema de coleta seletiva que atenda as necessidades das cooperativas/
associações, que poderá ser um jogo de lixeiras de três cores: azul - papel; verde- resíduo 
reciclável; cinza - resíduo não reciclável ou  2 tipos de lixeiras: para recicláveis (papéis, 
plásticos, metais) e não recicláveis (restos de comida, etc).

Em alguns casos, para garantir a qualidade do material reciclável espera-se que seja in-
stalado um coletor específico para papéis (papel branco, cartolina, folhetos, cartazes, 
jornais, revistas). 

Alternativa: adequar as lixeiras existentes etiquetando-as e colocando sacos plásticos col-
oridos associado aos resíduos a serem coletados. Dependendo da instituição deve-se 
adotar um contêiner específico para o papelão. Atentar para o modelo e resistência do 
coletor para cada local. 

No caso de instituições que geram grandes quantidades de vidros, adotar coletor específ-
ico para evitar acidentes com a equipe de limpeza e coleta. 
Adquirir sacos de cores diferenciadas para identificar os resíduos no momento da coleta 
ou adotar a coleta em horários alternados.
Caso necessário, solicitar apoio da Comissão Gestora, previamente agendado.
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7º Passo

Atividade/Ação: adquirir balança de pesagem.

Responsável: setor responsável, com apoio da Comissão Setorial.

Quando: após diagnóstico dos resíduos gerados e antes do lançamento da coleta seletiva 

Onde: na instituição

Porque: para conhecer o quantitativo de resíduos recicláveis e não recicláveis gerados  na 
instituição, para alimentar o Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA e cal-
cular o Índice de Desempenho AmbientAÇÃO - IDAmb da Instituição.

Como: elaborar termo de referência para aquisição de balança que atenda as necessi-
dades da Instituição para pesar rotineiramente os resíduos recicláveis e não recicláveis 
gerados  na instituição

8º Passo

Atividade/Ação: padronizar o local de armazenamento dos contêineres de recicláveis e 
não recicláveis.

Responsável: Comissão Setorial com apoio dos setores responsáveis

Quando: após diagnóstico dos resíduos gerados e antes do lançamento da coleta seletiva

Onde: na instituição

Porque: para garantir que os resíduos não sejam misturados aos não recicláveis até o 
momento da coleta. 

Como: adquirir contêiner para armazenar  recicláveis e outro para armazenar não reci-
cláveis. Se possível, adquirir um contêiner para armazenar papelão, se este for um resíduo 
preponderante. 

Observação: os resíduos que não são recicláveis continuam sendo encaminhados para a 
coleta municipal.
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9º Passo

Atividade/Ação: definir como será o sistema de coleta pela associação ou cooperativa e 
pelo caminhão da limpeza urbana.

Responsável: Comissão Setorial com o apoio do setor responsável 

Quando: antes da implantação da coleta seletiva.

Onde: na instituição

Porque: para definir o tipo de material que será recolhido pelos catadores, para definir os 
procedimentos de coleta (horário e rota) e definir cronograma de retirada dos resíduos 
recicláveis pelas associações e cooperativas.

Como: colocar os sacos plásticos com materiais recicláveis na área de armazenagem de 
resíduos devidamente pesados e registrados em planilha e destinar corretamente os não 
recicláveis para o serviço de limpeza urbana. 

Sugere-se formalizar a parceria com as cooperativas e definir qual será o tipo de material 
e volume aproximado a ser coletado, bem como horário, dias de coleta e rota. 
Importante destacar também os itens de segurança necessários à coleta para evitar aci-
dentes de trabalho. Necessário definir o tipo de material que é comercializado pelas co-
operativas para evitar o envio de materiais que não podem ser aproveitados. 

Importante designar um responsável pelo acompanhamento das cooperativas durante a 
retirada do material.
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10º Passo

Atividade/Ação: sensibilizar e treinar a equipe de limpeza

Responsável: Comissão Setorial com apoio da Comissão Gestora, previamente agendado 

Quando: antes da implantação da coleta seletiva

Onde: na instituição

Porque: para que as equipes de limpeza estejam devidamente informadas sobre os pro-
cedimentos referentes à coleta seletiva.

Como: envolver as equipes de manutenção, conservação e limpeza no gerenciamento dos 
resíduos da Instituição. 

Segure-se problematizar, oportunizar discussões, abrir espaço para opiniões e valorizar 
o trabalho do pessoal da limpeza em relação à coleta seletiva.
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11º Passo

Atividade/Ação: planejar ações de educação ambiental

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: anual

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar, mobilizar e informar a todos os servidores da Instituição sobre 
a importância da coleta seletiva, de forma que cada um assuma a mudança comporta-
mental para a segregação dos resíduos na origem.

Como: utilizar a Comunicação interna como agente de sensibilização; 
Apresentar os resultados do diagnóstico reforçando a importância da implementação do 
projeto na instituição, buscando a sua aceitação e adesão de todos os servidores (diri-
gentes, empregados, estagiários, prestadores de serviços, copeiras, faxineiras, porteiros, 
telefonistas, recepcionistas e outros);  

Realizar oficinas, palestras, mostras de vídeo, depoimentos de catadores e de funcionári-
os de outras Instituições com experiência na coleta seletiva, visitas a cooperativas de cat-
adores e a aterros sanitários/lixões, apresentações lúdicas, divulgação na intranet, dentre 
outros. 

Distribuir de material de conscientização. 
Apoio da Comissão Gestora AmbientAÇÃO, previamente agendado.
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12º Passo

Atividade/Ação: elaborar procedimento operacional padrão para cada etapa do processo 
de coleta seletiva

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor responsável

Quando: antes da implantação da coleta seletiva

Onde: na instituição

Porque: para que as equipes de limpeza estejam devidamente informadas sobre os pro-
cedimentos referentes à coleta seletiva.

Como: elaborar ou adequar procedimentos. 
Sugere-se envolver as equipes de manutenção, conservação e limpeza na elaboração de 
cada procedimento. 

Atentar para a economicidade do tempo no trajeto da coleta, as dimensões dos coletores 
que serão utilizados para coleta a fim de não prejudicar a circulação das pessoas e provo-
car acidentes.

13º Passo

Atividade/Ação: marcar o início da coleta seletiva  na instituição.

Responsável: Comissão Setorial com o aval da direção superior

Quando: assim que a infraestrutura estiver pronta e aquisições ou adequações do mate
rial estiverem concluídas.

Onde: na instituição

Porque: para que todos os servidores da Instituição e associação de catadores tenham 
ciência do inicio do projeto coleta seletiva e adotem as ações esperadas de suporte ao 
projeto. 

Como: planejar o evento de lançamento da coleta seletiva: tipo de evento, data, convida-
dos, material necessário e divulgação do lançamento do projeto para público interno e 
externo.
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14º Passo

Atividade/Ação: efetuar o monitoramento da coleta seletiva.

Responsável: Comissão Setorial 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: à critério da Comissão Setorial

Onde: na instituição

Porque: para verificar se as lixeiras estão sendo utilizadas de maneira adequada, bem 
como identificar possíveis problemas e sugestões de melhorias para o processo de coleta 
seletiva. 

Como: efetuar o acompanhamento da segregação e destinação correta dos resíduos, iden-
tificar problemas e colher sugestões de melhoria que devem ser discutidas pela Comissão 
Setorial e apresentados à Comissão Gestora AmbientAÇÃO.

Implementar as sugestões de melhoria o mais breve possível.

15º Passo

Atividade/Ação: alimentar o Sistema de Gestão do AmbientAÇÃO – SIGA

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: Mensal

Onde: na instituição

Porque: para monitorar os indicadores de desempenho da instituição participante do 
Programa AmbientAÇÃO. Para subsidiar a elaboração de relatórios.

Como: inserir os dados coletados no Sistema de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA, com 
login e senha fornecidos pela Comissão Gestora.
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16º Passo

Atividade/Ação: realizar análise comparativa dos dados lançados no SIGA

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: quadrimestral

Onde: na instituição

Porque: para identificar os pontos de atenção de forma a garantir valores de melhoria dos 
indicadores acompanhados.

Como: efetuar a análise por um período que permita o comparativo dos dados e os fa-
tores que afetaram o desempenho da instituição.

17º Passo

Atividade/Ação: realizar campanha educativa de acordo com a demanda identificada  na 
instituição após análise dos dados lançados no SIGA. 

Responsável: Comissão Setorial

Quando: após identificar pontos de atenção

Onde: na instituição

Porque: para estimular os servidores em relação à segregação de resíduos recicláveis e 
redução de resíduos proporcionando atividade de mobilização interativa. 
Para conscientizar sobre necessidade de mudança comportamental para melhorar o per-
centual de reciclável e redução da geração de resíduos, caso os resultados demonstrem 
necessidade de ajustes. 

Como: visita aos setores verificação de não conformidades na segregação dos resíduos 
recicláveis. Blitz educativa (Intervenção). Divulgação de dicas por meio de instrumen-
tos de comunicação como intranet e e-mail além de comunicação face-a-face. Apoio da 
Comissão Gestora, previamente agendado.
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18º Passo

Atividade/Ação: comunicação e divulgação dos resultados

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: de acordo com planejamento da 
Comissão Setorial e setor de comunicação

Onde: na instituição

Porque: para dar ciência e visibilidade das ações adotadas pela Instituição; para valorizar 
a colaboração de cada servidor na correta destinação dos resíduos gerados.

Como: divulgação de dicas por meio de instrumentos de comunicação como intranet, 
display de telefone, e-mail e mural além de comunicação face-a-face. 
Sugere-se consultar o site e a página do Facebook do Programa.

19º Passo

Atividade/Ação: acompanhar a coleta seletiva nas associações/cooperativas.

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: semestral

Onde: nas associações/cooperativas

Porque: para verificar a situação de acondicionamento/triagem dos resíduos, no intuito 
de colaborar com associações/cooperativas com orientações de melhoria da gestão dos 
resíduos coletados  na instituição.

Como: realizar visitas periódicas às associações/cooperativas, elaborando relatório das 
dificuldades verificadas e sugerindo possíveis ações de melhoria ou soluções. 
Dar ciência da situação encontrada à Comissão Gestora AmbientAÇÃO.
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4.3 PASSO A PASSO PARA A IMPLEMENTAÇÃO, AJUSTES OU MELHORIAS DO 
GERENCIAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS

Objetivo: dar continuidade às ações de sensibilização e mobilização para a mudança de 
comportamento e a internalização de atitudes ambientalmente corretas para o descarte, 
segregação, coleta, pesagem e armazenamento dos resíduos gerados na instituição.

Meta: implementar ações  de ajustes e melhoria na coleta seletiva da instituição, em 
relação ao ano anterior, para garantir a efetividade da gestão dos resíduos gerados  na 
instituição. 

1º Passo - revisar os estudos e diagnósticos elaborados para reavaliar os resíduos gerados  
na instituição.

2º Passo - revisar e formalizar parceria com associação de catadores.

3º Passo - revisar e complementar diagnóstico dos materiais e equipamentos utilizados 
geradores de resíduos e dos resíduos gerados em cada setor da Instituição.

4º Passo - realizar campanhas de sensibilização e mobilização. 

5º Passo - cuidar da manutenção e aferição da balança de pesagem. 

6º Passo - efetuar vistoria de rotina para conferir a padronização do local de armazena-
mento dos contêineres de recicláveis e não recicláveis. 

7º Passo - conferir se o sistema de coleta seletiva está sendo realizado pela associação ou 
cooperativa 

8º Passo - capacitar a equipe de limpeza, quando houver substituições ou quando for 
identificado inconformidades.

9º Passo - planejar ações de educação ambiental.

10º Passo - revisar, se necessário, procedimento operacional padrão para cada etapa do 
processo de coleta seletiva
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11º Passo – dar continuidade ao monitoramento da coleta seletiva

12º Passo - alimentar o Sistema de Gestão AmbientAÇÃO – SIGA

13º Passo - realizar análise comparativa dos dados lançados no SIGA

14º Passo - realizar campanha educativa de acordo com a demanda identificada na insti-
tuição após análise dos dados lançados no SIGA.

15º Passo - comunicar e divulgar os resultados

16º Passo - acompanhar a coleta seletiva nas associações/cooperativas.

4.4 DETALHAMENTO DOS PASSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO, AJUSTES OU 
MELHORIAS DO GERENCIAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS

1º Passo

Atividade/Ação: revisar os estudos e diagnósticos elaborados para reavaliar os resíduos 
gerados  na instituição

Responsável: Comissão Setorial com apoio dos setores responsáveis

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: bienal

Onde: na instituição

Porque: a partir da reavaliação sobre as características dos resíduos, é possível rever ou 
confirmar  a adequação dos coletores, a coleta interna e o armazenamento do resíduo 
até que seja colocado para a retirada, bem como planejar atividades educativas, com as 
informações sobre quais e quantos materiais são jogados fora e desperdiçados.

Como: percorrer todos os setores, salas e áreas da instituição verificando que tipos de 
resíduos existem. Não se esquecer de nenhuma área.
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2º Passo

Atividade/Ação: revisar e formalizar parceria com associação de catadores

Responsável: dirigente máximo com o apoio da Comissão Setorial. 

Quando: após renovação de novo Termo de Adesão

Onde: na instituição ou associação/ cooperativa

Porque: para renovar a formalização da doação dos resíduos potencialmente recicláveis 
gerados  na instituição.

Como: assinar termos de parceria com associação/cooperativa nos termos da legislação 
estadual.

3º Passo

Atividade/Ação: revisar e complementar diagnóstico dos materiais e equipamentos uti-
lizados geradores de resíduos e dos resíduos gerados em cada setor da Instituição.

Responsável: Comissão Setorial com apoio dos setores responsáveis

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: bienal 

Onde: na instituição

Porque: para planejar a reposição ou substituição de lixeiras, contêineres, etc. adaptáveis 
à área para o armazenamento dos resíduos até a coleta pela associação ou cooperativa.
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Como: identificar novos materiais e equipamentos geradores de resíduos acrescidos ao 
já utilizados (máquinas copiadoras, impressoras, restaurante, refeitório, copa, etc.); os 
resíduos gerados em cada unidade, a logística do recolhimento e o envolvimento e com-
prometimento dos catadores que atendem a Instituição. 

Reavaliar o quantitativo dos principais materiais de consumo potencialmente recicláveis 
utilizados na unidade (papéis brancos e formulários diversos, plástico – copos des-
cartáveis e cartuchos), lâmpadas, pilhas, baterias, manta de ar condicionado, CD, dis-
quetes, sobras de obras de reforma e outros. 

Sugere-se envolver o pessoal da equipe de manutenção, conservação e limpeza na reaval-
iação da identificação e quantificação dos resíduos. 
Usar a fotografia de alguns aspectos interessantes que forem descobertos durante a 
pesquisa para subsidiar campanhas futuras de sensibilização e mobilização.

4º Passo

Atividade/Ação: realização de campanhas de sensibilização e mobilização

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: sempre que se fizer necessário.

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar, mobilizar e informar a todos os servidores da Instituição sobre 
a importância da coleta seletiva, de forma que cada um assuma a mudança comporta-
mental para a segregação dos resíduos na origem.

Como: por meio de palestras e instrumentos de comunicação como intranet, display de 
telefone e e-mail além de comunicação face-a-face, juntamente com a equipe de Comu-
nicação. Pode ser solicitado o Apoio da Comissão Gestora, previamente agendado.



52

5º Passo

Atividade/Ação: cuidar da manutenção e aferição da balança de pesagem.

Responsável: Comissão Setorial com apoio das equipes de manutenção, conservação e 
limpeza

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: anual

Onde: na instituição

Porque: para garantir que o quantitativo de resíduos recicláveis e não recicláveis gerados  
na instituição representem o que de fato foi gerado, para alimentar o SIGA.

Como: aferir, rotineiramente, a tara da balança sempre que for pesar os resíduos reci-
cláveis e não recicláveis gerados  na instituição.
Registrar na planilha de dados o quantitativo encontrado para alimentar o SIGA.

6º Passo

Atividade/Ação: efetuar vistoria de rotina para conferir a padronização do local de arma-
zenamento dos contêineres de recicláveis e não recicláveis.

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: mensal ou à critério da Comissão

Onde: na instituição

Porque: para garantir a qualidade dos recicláveis armazenados até o momento da coleta. 
Importante: todos os materiais colocados nesses recipientes serão encaminhados para 
reciclagem, por isso é fundamental que tenham sido separados adequadamente nos am-
bientes da Instituição.

Como: realizar visita ao local de armazenamento conferir se o acondicionamento dos 
recicláveis e dos não recicláveis estão conforme padronização definida. 
Se couber, adquirir um contêiner para armazenar papéis. 

Observação: os resíduos que não são recicláveis continuam sendo encaminhados para a 
coleta municipal.
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7º Passo

Atividade/Ação: conferir se o sistema de coleta seletiva está sendo realizado pela asso-
ciação ou cooperativa 

Responsável: Comissão Setorial com o apoio do setor responsável

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: semanal

Onde: na instituição

Porque: para que o cronograma de acompanhamento da retirada dos resíduos recicláveis 
pelas associações e cooperativas definido anteriormente esteja sendo respeitado.

Como: verificar se os sacos plásticos com materiais recicláveis na área de armazenagem 
de resíduos estão sendo devidamente pesados e registrados em planilha e se estão sendo 
destinados corretamente.

8º Passo

Atividade/Ação: capacitar a equipe de limpeza quando houver substituições ou quando 
for identificado inconformidades

Responsável: Comissão Setorial

Quando: sempre que se fizer necessário

Onde: na instituição

Porque: para que as equipes de limpeza estejam devidamente informadas sobre os pro-
cedimentos referentes à coleta seletiva. 

Como: envolver as equipes de manutenção, conservação e limpeza no gerenciamento dos 
resíduos da Instituição. 
Segure-se problematizar, oportunizar discussões, abrir espaço para opiniões e valorizar 
o trabalho do pessoal da limpeza em relação à coleta seletiva.
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9º Passo

Atividade/Ação: planejar ações de educação ambiental 

Responsável: Comissão Setorial 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: anual

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar, mobilizar e informar, rotineiramente, a todos os servidores da 
Instituição sobre a importância da coleta seletiva, de forma que cada um assuma a mu-
dança comportamental para a segregação dos resíduos na origem.

Como: utilizar a Comunicação interna como agente de sensibilização; 
Apresentar os resultados do diagnóstico reforçando a importância da implementação do 
projeto  na instituição, buscando a sua aceitação e adesão de todos os servidores (diri-
gentes, empregados, estagiários, prestadores de serviços, copeiras, faxineiras, porteiros, 
telefonistas, recepcionistas e outros);  

Realizar oficinas, palestras, mostras de vídeo, depoimentos de catadores e de funcionári-
os de outras Instituições com experiência na coleta seletiva, visitas a cooperativas de cat-
adores e a aterros sanitários/lixões, apresentações lúdicas, divulgação na intranet, dentre 
outros. 

Distribuir de material de conscientização. 
Solicitar apoio da Comissão Gestora AmbientAÇÃO, previamente agendado.



55

10º Passo

Atividade/Ação: revisar, se necessário, procedimento operacional padrão para cada etapa 
do processo de coleta seletiva. 

Responsável: Comissão Setorial com apoio dos setores responsáveis

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: à critério da Comissão Setorial

Onde: na instituição

Porque: para que as equipes de limpeza estejam devidamente informadas sobre os pro-
cedimentos referentes à coleta seletiva. 

Como: elaborar ou adequar procedimentos. 
Sugere-se envolver as equipes de manutenção, conservação e limpeza na elaboração de 
cada procedimento para valorizar o trabalho realizado.

11º Passo

Atividade/Ação: dar continuidade ao monitoramento da coleta seletiva

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: semanal

Onde: na instituição

Porque: para verificar se as lixeiras estão sendo utilizadas de maneira adequada, bem 
como identificar possíveis problemas e sugestões de melhorias para o processo de coleta 
seletiva.

Como: contar com o apoio dos grupos de facilitadores para acompanhamento da seg-
regação e destinação correta dos resíduos, identificar problemas e colher sugestões de 
melhoria que devem ser discutidas pela Comissão Setorial e apresentados à Comissão 
Gestora AmbientAÇÃO.
Implementar as sugestões de melhoria o mais breve possível.
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12º Passo

Atividade/Ação: alimentar o Sistema de Gestão AmbientAÇÃO – SIGA

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: mensal

Onde: na instituição

Porque: para monitorar os indicadores de desempenho da instituição participante do 
Programa AmbientAÇÃO. Para subsidiar a elaboração de relatórios.

Como: inserir os dados coletados  no Sistema de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA, com 
login e senha fornecidos pela Comissão Gestora.

13º Passo

Atividade/Ação: realizar análise comparativa dos dados lançados no SIGA

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: quadrimestral

Onde: na instituição

Porque: para identificar os pontos de atenção de forma a garantir valores de melhoria dos 
indicadores acompanhados.

Como: efetuar a análise por um período que permita o comparativo dos dados e os fa-
tores que afetaram o desempenho da Instituição.
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14º Passo

Atividade/Ação: realizar campanha educativa de acordo com a demanda identificada na 
instituição após análise dos dados lançados no SIGA. Responsável: 

Quando: durante a vigência do Termo. Após identificar pontos de atenção

Onde: na instituição

Porque: para estimular os servidores em relação à segregação de resíduos recicláveis e 
redução de resíduos proporcionando atividade de mobilização interativa. 
Para renovar os estímulos de conscientização sobre necessidade de mudança comporta-
mental para melhorar o percentual de reciclável e redução da geração de resíduos. 

Como: visita aos setores verificação de não conformidades na segregação dos resíduos 
recicláveis. Blitz educativa (Intervenção). 

Divulgação de dicas por meio de instrumentos de comunicação como intranet e e-mail 
além de comunicação face-a-face. Apoio da Comissão Gestora, previamente agendado.

15º Passo

Atividade/Ação: comunicação e divulgação dos resultados

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: de acordo com planejamento da 
Comissão Setorial e setor de comunicação

Onde: na instituição

Porque: para dar ciência e visibilidade das ações adotadas pela Instituição para valorizar 
a colaboração de cada servidor na correta destinação dos resíduos gerados.

Como: divulgação de dicas por meio de instrumentos de comunicação como intranet 
e e-mail além de comunicação face-a-face. Apoio da Comissão Gestora, previamente 
agendado. 
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16º Passo

Atividade/Ação: acompanhar a coleta seletiva nas associações/cooperativas.

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: semestral

Onde: nas associações/cooperativas

Porque: para verificar a situação de acondicionamento/triagem dos resíduos, no intuito 
de colaborar com associações/cooperativas com orientações de melhoria da gestão dos 
resíduos coletados  na instituição.

Como: realizar visitas periódicas às associações/cooperativas, elaborando relatório das 
dificuldades verificadas e sugerindo possíveis ações de melhoria ou soluções. 
Dar ciência da situação encontrada à Comissão Gestora Ambientação.

 5-ÍNDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAÇÃO - IDAmb 

O Índice de Desempenho Ambientação - IDamb é uma expressão matemática que per-
mite traduzir os resultados dos indicadores do Programa, de forma agregada e equil-
ibrada, expressos em um único índice capaz de comunicar resumida e globalmente o 
desempenho do Programa, por instituição e grupos de instituições ao longo do tempo.

Os indicadores constituem-se em instrumentos de avaliação, que devem ser adequados 
às realidades ambiental e socioeconômica dos locais a serem avaliados. As informações 
transferidas por meio de indicadores podem ser expressas como medições diretas ou 
relativas, ou como informações indexadas. 

Os Indicadores de Condição Ambiental - ICA fornecem informações sobre a qualidade 
do meio ambiente, sob a forma de resultados de medições efetuadas de acordo com os 
padrões e regras ambientais estabelecidos pelas normas e dispositivos legais.
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Os Indicadores de Desempenho Ambiental - IDA são classificados em dois tipos: 

 * Indicadores de Desempenho Gerencial:  fornecem informações relativas a todos 
os esforços de gestão que influenciam positivamente no desempenho ambiental; 
 * Indicadores de Desempenho Operacional: proporcionam informações relacio-
nadas às ações executadas com reflexos no desempenho ambiental, tais como o consumo 
de água, energia, matéria-prima e outros.

O Índice de Desempenho do Programa AmbientAÇÃO proposto é baseado nos indica-
dores de desempenho operacional.

O Programa AmbientaçAÇÃO, para medir atitude consciente, já se utiliza de indicadores 
de consumo de água; energia; papel A4; copos descartáveis; e de geração de resíduos re-
cicláveis. Esses indicadores podem ajudar a converter dados relevantes em informações 
concisas sobre os esforços de desempenho gerencial do Programa. 

Foram considerados os indicadores existentes no Programa e identificada a necessidade 
de inclusão de um novo indicador que refletisse a geração total de resíduos sólidos per 
capita, uma vez que a redução na geração é prioridade na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos – PNRS, expressa através da Lei nº 12.305 de 03 de agosto de 2010.

Em relação aos indicadores, devemos obter o valor de referência que será a base de com-
paração para obtenção de melhorias do consumo e da gestão dos resíduos. Esse valor 
pode ser obtido por observação ou mensuração da quantidade de determinado material.  
Os valores de referência podem ser considerados valores internacionais ou referências 
identificadas a partir de séries históricas do Programa.
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Valores de Referência para os Indicadores do Programa

Indicador Valores de Referência
Consumo de energia elétrica kWh per capita por mês

Consumo de água litros de água per capita por mês
Consumo de copos descartáveis copos descartáveis (200 ml) per capita por 

mês
Consumo de papel A4 folhas de papel A4 per capita por mês

Coleta seletiva % de resíduos encaminhados para a reci-
clagem em relação ao subtotal* gerado por 

mês
Geração Total de Resíduos kg de resíduos gerados per capita por mês

* subtotal refere-se à quantidade de todos os resíduos coletados exceto sanitário e copa

Conforme apresentado no Relatório Análise Retrospectiva e Prospectiva, 2013, o Pro-
grama AmbientAÇÃO dispõe de extenso banco de dados construído ao longo de seus 
quase dez anos de resultados.

Indicador Valores de Referência
Consumo de energia elétrica 90 kWh per capita por mês

Consumo de água 500 litros de água per capita por mês

Consumo de copos descartáveis 15 copos descartáveis (200 ml) per capita por mês

Consumo de papel A4 100 folhas de papel A4 per capita por mês

Coleta seletiva 75% de resíduos encaminhados para a reciclagem em 
relação ao subtotal* gerado por mês

Geração Total de Resíduos 5 kg de resíduos gerados per capita por mês
* subtotal refere-se à quantidade de todos os resíduos coletados exceto sanitário e copa
Fonte: Relatórios GRI (2008 e 2009) e Avaliação Retrospectiva e Prospectiva do Programa (2013)
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Os índices temáticos são definidos a partir dos indicadores adotados, sendo que cada 
indicador é indexado por meio de seu respectivo valor de referência.

Essa indexação consiste da divisão do valor do indicador pelo respectivo valor de referên-
cia, quando o indicador se caracterizar por valores “quanto maior melhor”. No caso de 
indicadores que se caracterizam por “quanto menor melhor” a indexação consiste da 
divisão do valor de referência pelo valor do indicador.

Assim, teremos os seguintes índices temáticos:

IEnergia = Índice Temático Energia = Valor de Referência para consumo de Energia / Indicador de 
Consumo de Energia

IÁgua = Índice Temático Água = Valor de Referência para consumo de Agua / Indicador de Con-
sumo de Água

ICopos = Índice Temático Copos Descartáveis = Valor de Referência para consumo de Copos Des-
cartáveis / Indicador de Consumo de Copos Descartáveis

IPapel = Índice Temático Folhas de Papel A4 = Valor de Referência para consumo de folhas de pa-
pel A4 / Indicador de Consumo de folhas de papel A4

ISeletiva = Índice temático Coleta Seletiva = Indicador de Coleta Seletiva / Valor de Referência 
para Indicador de Coleta Seletiva

IResíduos = Índice Temático Resíduos Gerados = Valor de Referência para Resíduos Gerados / In-
dicador de Resíduos Gerados
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Para a ponderação de pesos dos Índices Temáticos adotou-se metodologia de avaliação 
qualitativa, contemplando a contribuição relativa dos indicadores para o alcance dos 
objetivos do Programa.

Pesos ponderados para os índices temáticos
Índice Temático Peso

IEnergia 0,15
IÁgua 0,15
ICopos 0,15
IPapel 0,15

ISeletiva 0,20
IResíduos 0,20

Define-se o Índice de Desempenho do AmbientAÇÃO – IDAmb, para um período de-
terminado, como a somatória dos índices temáticos adotados multiplicados pelos seus 
respectivos pesos, conforme expressão abaixo.

IDAmb = PEnergiaIEnergia + PÁguaIÁgua + PCoposICopos + PPapelIPapel + 
PSeletivaISeletiva + PResíduosIResíduos

Após obtenção do valor do IDAmb deve-se proceder à classificação do mesmo, con-
forme apresentado na pagina 6. Optou-se por adotar a mesma tabela de classificação 
desenvolvida para o IDPA – Índice de Desempenho de Política Pública de Meio Ambi-
ente, índice oficialmente adotado para o estado de Minas Gerais.                               

5.1 PASSOS PARA OBTENÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAÇÃO

Objetivo: coleta e acompanhamento de dados dos indicadores: energia, água, papel A4, 
copos descartáveis, resíduos recicláveis e não recicláveis para alimentação do Sistema 
Integrado de Gestão AmbientAção - SIGA, para cálculo do Índice de Desempenho Am-
bientação - IDAmb da Instituição. 

Meta: sistema alimentado rotineiramente pelas Comissões Setoriais, acompanhado pela 
equipe AmbientAÇÃO e IDAmb calculado.
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5.1.1 - Atividade/Ação: coleta de dados, acompanhamento e verificação do consumo 
de água, energia, papel A4, copos descartáveis e do percentual do resíduo reciclável 
em relação ao total de resíduos gerados  na instituição.

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: mensal

Onde: na instituição

Porque: monitorar os indicadores de desempenho da instituição participante do Pro-
grama AmbientAÇÃO para avaliar o processo de mudança de comportamento dos ser-
vidores em relação aos indicadores elencados.

Como: buscando as informações nas áreas de competência e nos relatórios gerenciais. 

5.1.2 - Atividade/Ação: alimentar o Sistema de Gestão Ambientação - SIGA, on line 
Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: mensal

Onde: na instituição

Porque: para monitorar os indicadores de desempenho da instituição participante do 
Programa AmbientAÇÃO. Para subsidiar a elaboração de relatórios

Como: inserir os dados coletados  no Sistema de Gestão Ambientação - SIGA, com login 
e senha fornecidos pela Comissão Gestora
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5.1.3- Atividade/Ação: realizar análise comparativa dos dados lançados no SIGA 

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: quadrimestral

Onde: na instituição

Porque: para identificar os pontos de atenção para garantir valores de melhoria dos in-
dicadores acompanhados.

Como: efetuar a análise por um período que permita o comparativo dos dados e os fa-
tores que afetaram o consumo. 

5.1.4- Atividade/Ação: realizar campanha educativa de acordo com a demanda iden-
tificada  na instituição após análise dos dados lançados no SIGA, para conscientizar 
sobre necessidade de mudança comportamental para o consumo consciente, mel-
horar o percentual de reciclável e redução da geração de resíduos. 

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: de acordo com a necessidade iden-
tificada pela Comissão Setorial

Onde: na instituição

Porque: para estimular os servidores em relação ao consumo de energia; para reduzir o 
consumo de água, de copos descartáveis, segregação de resíduos recicláveis e redução de 
resíduos proporcionando atividade de mobilização interativa. 

Como: visita aos setores  para identificação de equipamentos eletro eletrônicos ligados 
sem presença de servidores. Sinalização de monitores ligados por meio de cartões edu-
cativos. Blitz educativa (Intervenção). 

Divulgação de dicas por meio de instrumentos de comunicação como intranet e e-mail 
além de comunicação face-a-face. 
Apoio da Comissão Gestora, previamente agendado.
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6-AÇÕES COMPLEMENTARES

Este tópico foi desenvolvido para oferecer sugestões de ações complementares que aux-
iliam o desenvolvimento de ações para a gestão de resíduos, para controle de atividades 
que podem impactar o ambiente e que refletem na saúde e bem estar dos funcionários. 

Também elencamos sugestões de atividades para envolver todos os funcionários em ativ-
idades correlatas às nossas linhas de ação e em especial, sugestões de atividades de co-
municação e divulgação no intuito de facilitar o planejamento e a execução do Programa 
AmbientAÇÃO  na instituição.

6.1 - RESTAURANTE/REFEITÓRIO/COPA

Objetivo: adequar refeitório dos funcionários

Meta: refeitório adequado até xxxxxxxx

6.1.1- Atividade/Ação: sinalizar as áreas de alimentação e equipar com coletores  para  
segregação de  resíduos, conforme necessidade.

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da 
instituição

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: de acordo com a necessidade iden-
tificada pela Comissão Setorial

Onde: na instituição

Porque: para atender as necessidades de implantação e manutenção da coleta seletiva.

Como: utilização de procedimentos internos e aquisição dos coletores, placas educativas/
sinalização.
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6.1.2- Atividade/Ação: capacitar envolvidos, quando da existência de restaurante com 
preparo da alimentação.

Responsável: Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: de acordo com a necessidade iden-
tificada pela Comissão Setorial

Onde: na instituição

Porque: para conscientizar da necessidade de segregação e destinação adequada dos 
resíduos.

Como: realizar capacitação com os servidores indicados.

6.1.3- Atividade/Ação: reforçar ações educativas para a utilização adequada das áreas 
de alimentação.

Responsável: Comissão Setorial

Quando: Durante a vigência do Termo. Periodicidade: de acordo com a necessidade 
identificada pela Comissão Setorial.

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar os usuários do refeitório quanto a  responsabilidade pelo des-
carte correto dos resíduos e da corresponsabilidade pela manutenção do espaço, controle 
de barulho e uso dos equipamentos e consumo de água, energia e produtos descartáveis.

Como: por meio de comunicação dirigida, utilização de boletins, intranet e e-mail além 
de intervenções no refeitório.
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6-2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Objetivo: oferecer um local dedicado para o servidor socializar, realizar leitura ou des-
cansar após o almoço.

Meta: implantar centro de convivência no prédio, até xxxxxxx , para melhorar a quali-
dade de vida dos funcionários no ambiente de trabalho. 

6.2.1- Atividade/Ação: disponibilizar espaço para instalação do centro de convivên-
cia.

Responsável: dirigente máximo com apoio da Comissão Setorial

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para viabilizar a instalação do Centro de Convivência, permitindo ao servidor 
ter um local dedicado para socializar, realizar leitura ou descansar após o almoço, o que 
pode propiciar o aumento da produtividade.

Como: estruturando espaço dedicado para tal.

6.2.2- Atividade/Ação: realizar projeto do Centro de Convivência

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da insti-
tuição

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para adequar o espaço às necessidades dos funcionários.

Como: por meio da contratação de empresa especializada ou da própria instituição.
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6.2.3- Atividade/Ação: realizar projeto do Centro de Convivência

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da insti-
tuição

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para adequar o espaço às necessidades dos funcionários.

Como: por meio da contratação de empresa especializada ou da própria instituição.

6.2.4- Atividade/Ação: elaborar procedimentos para utilização do espaço.
Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da 
instituição

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para estipular as condições e tempo de uso.

Como: definindo as condições de uso.

6.2.5- Atividade/Ação: realizar ações educativas para a utilização adequada do centro 
de convivência

Responsável: Comissão Setorial 

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar os usuários do centro de convivência quanto a corresponsabili-
dade pela manutenção do espaço.

Como: por meio de instrumentos de comunicação como boletins, intranet e e-mail além 
de intervenções no centro de convivência.
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6.3- ANTITABAGISMO

Objetivo: evitar a exposição de não-fumantes à fumaça do cigarro

Meta: disciplinar a prática do tabagismo nas dependências da Instituição

6.3.1- Atividade/Ação: disciplinar a prática do tabagismo nos locais de trabalho, ban-
heiros, corredores e escadas.

Responsável: Comissão Setorial com apoio da direção superior

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: atendimento a Lei 12.903 de 23 de junho de 1998, que disciplina a prática do 
tabagismo em repartições públicas, proibindo-a.

Como: elaborar e publicar portaria institucional proibindo a prática do tabagismo nos 
locais de trabalho, banheiros, corredores e escadas.

6.3.2-Atividade/Ação: identificar locais apropriados para a instalação de 
fumódromos.

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da insti-
tuição

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para viabilizar locais onde seja possível a prática do tabagismo dentro do prédio.

Como: vistoria no prédio para identificar locais com ventilação adequada.
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6.3.3- Atividade/Ação: propor a existência de fumódromos no prédio.

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da insti-
tuição

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para verificar a possibilidade de utilização dos fumódromos no prédio.

Como: reunião com o dirigente máximo para apresentar proposta e colher autorização.

6.3.4- Atividade/Ação: realizar ações educativas para reforçar a campanha 
antitabagismo.

Responsável: Comissão Setorial 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: semanal

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar os usuários do prédio quanto à importância da ação buscando 
adesão.

Como: por meio de instrumentos de comunicação como boletins, intranet e e-mail além 
de intervenções e peças teatrais.
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6.4 MATERIAIS DE LIMPEZA DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL

6.4.1- Atividade/Ação: definir custo benefício dos materiais de limpeza

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da 
instituição

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para verificar a viabilidade de substituição dos materiais.

Como: realizando estudo técnico ou buscando no mercado produtos que possuam ga-
rantia de minimizar danos ao ambiente, observando a lei de compra sustentável.

6.4.2- Atividade/Ação: verificar com contratada e setor responsável a possibilidade de 
utilização de materiais de limpeza biodegradáveis e vassouras feitas de PET.

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da 
instituição

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para viabilizar a substituição dos materiais indicados pelo estudo técnico.

Como: encaminhar ofício solicitando verificar a possibilidade de adoção dos materiais.
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6.4.3- Atividade/Ação: verificar se a forma de acondicionamento do  papel toalha ou 
do papel higiênico reduzem o consumo dos mesmos.

Responsável: Comissão Setorial 

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para reduzir o gasto de papel e geração de resíduos.

Como: adotar suportes que possuam picotamento no tamanho que traga economicidade 
e redução do consumo.

6.5- ALMOXARIFADO

Objetivo: aperfeiçoar procedimentos operacionais do Almoxarifado.

Meta: integrar sistema de requisição e controle de materiais

6.5.1- Atividade/Ação: realizar levantamento dos responsáveis por solicitar material 
no almoxarifado.

Responsável: Comissão Setorial 

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: para disciplinar o acesso ao almoxarifado.

Como: verificar junto aos setores os responsáveis.
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6.5.2- Atividade/Ação: definir procedimento.

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da insti-
tuição

Quando: durante a vigência do Termo. 

Onde: na instituição

Porque: identificar rotina ideal para o fluxo de atividades no almoxarifado.

Como: elaborar ou adequar o atual procedimento.

6.5.3- Atividade/Ação: capacitar envolvidos quanto aos procedimentos de requisição 
de material.

Responsável: Comissão Setorial 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: semanal

Onde: na instituição

Porque: para padronizar a forma de requisição nos almoxarifados, proporcionando 
maior controle do consumo por instituição.

Como: realização de capacitação com os servidores indicados pelas instituições como 
responsáveis por requisitar materiais.
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6.5.4- Atividade/Ação: capacitar envolvidos para adquirir produtos de acordo com o 
"Manual de Sustentabilidade para a família de materiais de escritório" editado pela 
SEPLAG e observar a legislação para compra sustentável.

Responsável: Comissão Setorial 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: de acordo com a necessidade e à 
critério da Comissão Setorial.

Onde: na instituição

Porque: para orientar forma de aquisição de materiais disponíveis nos almoxarifados, 
proporcionando maior controle do consumo por instituição.

Como: realização de capacitação com os servidores indicados pelas instituições como 
responsáveis pela elaboração dos termos de referência e  aquisição de materiais.

6.6- VEÍCULOS

Objetivo: minimizar impactos ambientais provenientes da frota de veículos. 

Meta: novos procedimentos para o setor de transporte definidos até xxxxxx.

6.6.1- Atividade/Ação: instalar caixa de areia no local de lavagem dos veículos da in-
stituição.

Responsável: Comissão Setorial e setor responsável pela gestão administrativa da insti-
tuição

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: de acordo com a necessidade e à 
critério da Comissão Setorial.

Onde: na instituição
Porque: para evitar a contaminação do solo e atender normas específicas de disposição 
de resíduos veiculares oleosos.

Como: monitorando semanalmente as condições da área de lavagem dos veículos e efet-
uando intervenção física para adequações.



75

6.7- PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Objetivo: ampliar a participação dos funcionários do prédio

Meta: criar grupos de facilitadores em cada unidade da instituição.

6.7.1- Atividade/Ação: organizar exposição de artesanato feito com resíduos reci-
cláveis pelo servidor e se possível comercialização do material. Feira de Talentos.

Responsável: Comissão Setorial. Apoio do setor de comunicação institucional

Quando: durante a vigência do Termo. Sugestão: Semana de Meio Ambiente ou Semana 
de Redução de Resíduos.

Onde: na instituição

Porque: para estimular a reflexão sobre as possibilidades de reaproveitamento e para val-
orização da capacidade artística do servidor.

Como: por meio de edital de chamamento interno para montagem da exposição.

6.7.2- Atividade/Ação: realizar concurso na intranet de poesia ou prosa.

Responsável: Comissão Setorial. Apoio do setor de comunicação institucional

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: à critério da Comissão Setorial.

Onde: na instituição

Porque: estimular os servidores a despertar seu lado artístico escrevendo sobre o tema 
meio ambiente.

Como: realizar uma campanha virtual de poesias e frases entre servidores. O prêmio 
pode ser algo simbólico e a divulgação na rede ambientação.
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6.7.1- Atividade/Ação: concurso de estandartes para festa junina com material reci-
clado. 

Responsável: Comissão Setorial. Apoio do setor de comunicação institucional

Quando: durante a vigência do Termo. Sugestão: Semana de Meio Ambiente ou Semana 
de Redução de Resíduos.

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar os servidores e publico em geral para as questões associadas 
ao tema escolhido para provocar reflexões sobre o consumo consciente e a preservação 
ambiental

Como: por meio de planejamento anual ou semestral para  execução semanal ou quinzenal 
de ações relacionadas à mobilização, sensibilização e infra-estrutura.

6.8- COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Objetivo: criar peças gráficas, matérias, relatórios e demais instrumentos de comunicação 
para promover a sensibilização para a mudança de comportamento e a internalização de 
atitudes ambientalmente corretas e divulgar os resultados alcançados.

Meta: manter os servidores informados sobre os resultados alcançados para consolidar a 
internalização de atitudes ambientalmente corretas  na instituição

6.8.1- Atividade/Ação: utilizar o personagem Bileco para as artes do Programa desen-
volvidos pela Instituição.

Responsável: Comissão Setorial. Apoio do setor de comunicação institucional

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: à critério da Comissão Setorial.

Onde: na instituição

Porque: para permitir que os funcionários identifiquem uma conexão das ações do Pro-
grama com atitudes ambientalmente corretas. 

Como: solicitar à Comissão Gestora disponibilizar as artes e peças gráficas de modelo.
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6.8.2- Atividade/Ação: elaborar boletins, peças temáticas, dentre outros.

Responsável: Comissão Setorial. Apoio do setor de comunicação institucional

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: bimestral

Onde: na instituição

Porque: para apoiar a divulgação das ações.

Como: elaborar matérias sobre as ações desenvolvidas, desempenho institucional em 
relação aos indicadores, ações individuais que fazem a diferença, outras ações com in-
terface com saúde segurança e meio ambiente, alteração nos procedimentos relativos aos 
indicadores, etc..

6.8.3- Atividade/Ação: elaborar matérias sobre ações desenvolvidas  para divulgar na 
Rede Ambientação 

Responsável: Comissão Setorial. Apoio do setor de comunicação institucional

Quando: durante a vigência do Termo. Sugestão: Semana de Meio Ambiente ou Semana 
de Redução de Resíduos.

Onde: na instituição

Porque: para dar visibilidade as ações e servir de modelo para replicar em outras i
nstituições.

Como: preparar matérias e encaminhar para a Comissão Gestora Ambientação.
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6.8.4- Atividade/Ação: Feira de Trocas

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação institucional e de 
comissão instituída para este fim. 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: à critério da Comissão Setorial.

Onde: na instituição

Porque: para incentivar o consumo consciente, o reuso, aumentar a vida útil dos produ-
tos e a redução de resíduos.

Como: criar comissão e critérios para realizar a feira com material doado pelos servi-
dores e sendo a feira realizada com moeda social. 

6.8.5- Atividade/Ação: participar do Fórum Interinstitucional Ambientação

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação institucional e de 
comissão instituída para este fim. 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: anual 

Onde: conforme definido pela Comissão Gestora

Porque: para troca de experiências entre as instituições de ações e projetos desenvolvidos 
no âmbito do Programa Ambientação, pelas Comissões Setoriais.

Como: selecionando as atividades que podem servir de exemplo para outras instituições 
e público em geral.
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6.8.6- Atividade/Ação: elaborar regulamento de eventos, observando as diretrizes do 
Ambientação.

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação institucional 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: à critério da Comissão Setorial.

Onde: na instituição

Porque: para que a estrutura e ações estejam alinhadas às diretrizes do Programa Ambi-
entação na execução dos eventos.

Como: preparando o material com o suporte da Comissão Gestora Ambientação.

6.8.7- Atividade/Ação: promover ou participar de eventos e fóruns para divulgação 
do Programa Ambientação e troca de experiências com outras instituições e projetos

Responsável: Comissão Setorial 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: por demanda 

Onde: conforme definido pela Comissão Gestora

Porque: para dar publicidade as ações desenvolvidas no âmbito da instituição de forma a 
valorizar a participação dos servidores na rotina de suas atividades que traduzem a mu-
dança de comportamento e a internalização de atitudes ambientalmente corretas. 

Como: selecionando as atividades que podem servir de exemplo para outras instituições 
e público em geral.
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6.8.8- Atividade/Ação: Concurso de Fotografia 

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação institucional e de 
comissão instituída para este fim. 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: anual 

Onde: na instituição

Porque: para troca de experiências entre as instituições de ações e projetos desenvolvidos 
no âmbito do Programa Ambientação, pelas Comissões Setoriais.

Como: elaborando diretrizes e critérios para a seleção das melhores fotos e divulgação do 
resultado.

6.8.9- Atividade/Ação: concurso de artigos de natal com material reciclado.

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação institucional e de 
comissão instituída para este fim. 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: anual 

Onde: na instituição

Porque: para valorizar a participação dos servidores e permitir que ele possa mostrar o 
seu olhar sobre a questão ambiental na rotina de suas atividades.

Como: elaborando diretrizes e critérios para a seleção das melhores fotos e divulgação do 
resultado. 
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6.8.10- Atividade/Ação: Atividades Lúdicas

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação institucional 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: à critério da Comissão Setorial.

Onde: na instituição

Porque: para sensibilizar os servidores e publico em geral para as questões associadas ao 
tema escolhido e provocar reflexões sobre o consumo consciente e a preservação ambi-
ental.

Como: realizando teatro, oficinas, brincadeiras. Sugestão: estabelecer parcerias com in-
stituições públicas e privadas que já possuam expertise no tema escolhido ou contratação 
de empresa especializada.

6.8.11- Atividade/Ação: campanha educativa/blitz (Intervenção)

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação institucional 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: à critério da Comissão Setorial.

Onde: na instituição

Porque: para manter e melhorar a participação dos funcionários nas ações do Programa, 
garantindo a sustentabilidade dos resultados.

Como: por meio de blitz educativas para adequar a não conformidade identificada na 
rotina dos servidores. Ex: verificar a segregação dos resíduos nas lixeiras individuas, eq-
uipamentos ligados em horário de almoço e final de expediente, desperdício de papel nas 
impressoras, vazamentos de agua em torneiras e mangueiras, etc.



82

6.8.12- Atividade/Ação: realizar campanha educativa para conscientizar sobre neces-
sidade de mudança comportamental para o consumo consciente e redução da geração 
de resíduos que afetam o IDAmb da Instituição.

Responsável: Comissão Setorial com apoio do setor de comunicação institucional 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: à critério da Comissão Setoria

Onde: na instituição

Porque: para estimular uma relação de corresponsabilidade dos servidores em relação ao 
consumo de energia, de agua, de copos descartáveis, segregação de resíduos recicláveis e 
redução de resíduos demonstrando os ganhos com o esforço de cada um para a melhoria 
do ambiente de trabalho e economicidade nos gastos da Instituição.

Como: por meio de instrumentos de comunicação como intranet e e-mail além de co-
municação face-a-face a partir de visita nos setores, podendo ser solicitado o apoio da 
Comissão Gestora, desde que previamente agendado.

6.8.13- Atividade/Ação: realizar reuniões de acompanhamento e ajustes, se necessário, 
com a Comissão Gestora do Ambientação.

Responsável: Comissão Setorial 

Quando: durante a vigência do Termo. Periodicidade: à critério da Comissão Setorial.

Onde: na instituição

Porque: para que a estrutura e ações estejam alinhadas às diretrizes do Programa Ambi-
entação na execução das ações adotadas pela instituição de forma a permitir ajustes das 
não conformidades identificadas.

Como: criando cronograma de reuniões com pauta de discussão e elaboração de memória 
da reunião.
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7 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Para auxiliar as Comissões Setoriais no desenvolvimento do Programa AmbientAÇÃO, a 
Comissão Gestora elaborou procedimentos para vários temas, que poderão ser adequa-
dos à realidade de cada Instituição. 

Esses formulários podem ser solicitados à Comissão Gestora, por meio do endereço am-
bientação@meioambiente.mg.gov.br 

Listagem dos POPs
POP 01-2008 rev - Padronização na organização e realização da Feira de Trocas.

POP 01-16 - Gestão dos papéis A4 escritos/impressos somente em um dos lados para 
serem utilizados na confecção de bloco de anotação (recolhimento e triagem) 

POP 02-2016 - Recolhimento e triagem dos papéis  na instituição para serem reutiliza-
dos na confecção de bloco de anotação.

POP 03-2016 - Gestão do óleo de cozinha usado, depositado nos coletores próprios para 
esse fim. 

POP 04-2016 - Implantação da coleta seletiva  na instituição 

POP 04-2016 A - Gestão dos resíduos comuns gerados  na instituição – recolhimento

POP 05-2016 - Gestão dos resíduos especiais – pilhas inservíveis

POP 06-2016 - Gestão dos resíduos especiais – lâmpadas queimadas
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8- Modelo de Termo de Colaboração com as Associações/Cooperativas

Credenciamento nº xx/xx ( resultado do edital de chamamento)

A (nome da Instituição), localizada (endereço da Instituição), CNPJ nº xxxxxxxx, neste 
ato representada por seu representante legal (nome do dirigente), C.I. nº
Xxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxx, e a Associação/Cooperativa (nome), entidade sem fins 
lucrativos, localizada (endereço completo), por seu representante legal (nome), C.I. nº 
Xxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxx, que pode ser encontrado pelo telefone (31)xxxx-xx-xx 
ou pelo e-mail xxxxxxxx@xxxxxx.com, doravante denominada COLABORADORA, nos 
temos do credenciamento nº xxx, afirmam o propósito de colaboração mútua assinado o 
presente Termo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – DO OBJETO
 
Este termo tem por objeto autorizar a COLABORADORA a coletar resíduo reciclável, 
passivo de retorno ao ciclo produtivo, nas dependências da Instituição.

Cláusula Segunda – DO PRAZO

2.1 O prazo do presente Termo é de 24(vinte e quatro) meses, sendo permitida a ren-
ovação uma única vez, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado Minas Gerais.
2.2 A Instituição não fará qualquer pagamento, transferência ou reembolso à COLAB-
ORADORA, que se compromete a fazer a coleta de resíduo reciclável por seus próprios 
meios e nos horários e frequência definidos e acordados junto a (nome da Instituição).

Cláusula Terceira – CARACTERISTICAS DA OPERAÇÃO

3.1 Os resíduos recicláveis gerados  na instituição serão tratados de acordo com as dire-
trizes  do programa “Ambientação – educação ambiental em prédios públicos de Minas 
Gerais”, sendo separados para viabilizar a sua coleta de forma  seletiva, nas categorias 
“RECICLÁVEL” (plástico, metal, vidro), “PAPEL”  e “NÃO RECICLÁVEL” (orgânico).
3.2 Os resíduos das categorias “RECICLÁVEL” e “PAPEL”  serão doados para serem co-
letados pela COLABORADORA na forma da legislação estadual: Leis nºs 13.766/2000, 
16.689/2007 e 18.031/2009, e os resíduos da categoria “NÂO RECICLÁVEL” serão cole-
tados pela Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, do município de Belo Horizon-
te/MG.
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3.3 A execução dos serviços terá início 30(trinta) dias após a publicação do termo de 
colaboração.

Cláusula Quarta – ATOS DE RESPONSABILIDADE DA COLABORADORA

A COLABORADORA deverá realizar a coleta de resíduo reciclável, observadas as se-
guintes regras:
a) Realizar a coleta dos resíduos nas semanas definidas conforme ata de reunião do 
dia xx/xx/xxxx, ou documento oficial ( redigindo as diretrizes para a coleta), sempre 
visando a promoção social dos catadores de materiais recicláveis;
b) Realizar a coleta na frequência e horário, previamente acordado em reunião a ser 
realizada entre as partes, o qual deverá ser (estipular o período de recolhimento do ma-
terial);
c) Fornecer a relação dos associados e cooperados que assumirão a responsabilidade 
pela coleta, responsabilizando-se por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de sua 
conduta;
d) Permanecer nas dependências da Instituição apenas o tempo necessário para re-
alizar a coleta de forma responsável e eficiente;
e) Responsabilizar-se inteiramente por todo o procedimento de coleta, manuseio e 
transporte dos resíduos; 
f) Transportar os resíduos coletados em veiculo automotivo, que deverá ter altura 
máxima de xxx, em razão das restrições físicas de acesso no local de armazenamento (se 
couber);
g) Ter capacidade de coleta e destinação de, no mínimo, x toneladas/dia de resíduos 
recicláveis;
h) Fornecer relatório mensal  com a pesagem dos materiais recicláveis recolhidos  na 
instituição sem resíduos, comprovando a destinação da reciclagem dos materiais recol-
hidos no período e fornecer informações à Comissão Setorial/Comissão Gestora Ambi-
entação, sempre que solicitado;
i) Manter atualizada toda a documentação do empreendimento enviando a Institu-
ição cópia, devidamente conferida com o original, quando houver alteração;
j) Garantir e se responsabilizar pelas condições de higiene, segurança do trabalho 
e cumprimento das normas de segurança do trabalho e combate à incêndio, conforme 
legislação pertinente;
k) Responsabiliza-se por todas as ações de comercialização dos recicláveis e destinar 
os recursos oriundos dessas ações conforme estabelecido em seu Estatuto/Regimento 
Interno.
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Cláusula Quinta – RESCISÃO

5.1 Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido unilateralmente ou amigavel-
mente, caso:

a) A Instituição optar por não mais destinar seu material reciclável, decorrente da 
coleta seletiva, à Rede de associações, Associação ou Cooperativa;
b) Quando não forem cumpridas as obrigações por uma das partes;
c) Quanto a Rede de associações, Associação ou Cooperativas não mais se interessar 
em dar continuidade ao Termo de Colaboração firmado;

5.2 Uma vez rescindido o Termo de Colaboração, a Associação ou Cooperativa torna-se-á 
descredenciada até o término de vigência do mesmo, podendo participar de outros cre-
denciamentos posteriores. 
Cláusula Sexta – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este termo poderá ser alterado, revogado ou anulado a qualquer tempo.

Belo Horizonte, xx de xxxx de 201x

Dirigente da Instituição

Representante Associação/Cooperativa
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9- LEGISLAÇÃO DE INTERESSE

Lei Estadual nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994. Dispõe sobre a política estadual de 
saneamento básico e dá outras providências.

Lei Estadual nº 12.903, de 23 de junho de 1998. Define medidas para combater o tabag-
ismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona.

Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999. Regulamenta o descarte de pilhas 
e baterias usadas.

Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999.  Dispõe sobre a educação ambiental, in-
stitui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

Lei Estadual nº 13.766, de 30 de novembro de 2000.  Dispõe sobre a política estadual 
de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº 12.040, de 28 de 
dezembro de 1995, que dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do produto da 
arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de que trata o inciso II do parágrafo 
único do art. 158 da Constituição Federal.

Lei Estadual nº 14.577, de 15 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novem-
bro de 2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de 
lixo, e dá outras providências.

Decreto Estadual nº 43.696/2003 - dispõe sobre a otimização da demanda e do consumo 
de energia elétrica no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Ex-
ecutivo. 

Lei Estadual nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009. Dispõe sobre a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos

Lei Estadual nº 16.689, de 11 de janeiro de 2007. Acrescenta dispositivos à Lei nº 13.766, 
de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à 
coleta de lixo, e à Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o inciso I do 
§ 1º do art. 214 da Constituição do Estado.

Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e ad-
ministrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências.
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Deliberação Normativa COPAM nº 52, de 14 de dezembro de 2001. Convoca municípios 
para o licenciamento ambiental de sistema adequado de disposição final de lixo e dá out-
ras providências.

Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril 2001.  Estabelece o código de cores para 
os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transporta-
dores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.

Decreto Federal Nº 5.940, de 25 de outubro de 2006. Institui a separação dos resíduos 
recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta 
e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos cata-
dores de materiais recicláveis, e dá outras providências.

Portaria nº 345, de 15 de janeiro de 2007. Instituir a estrutura de gestão do Programa 
Ambientação - Educação Ambiental em Prédios do Governo de MG, que será composta 
por uma Comissão Gestora e terá as seguintes competências.

 Decreto Estadual nº 45.181, de 25 de setembro de 2009. Regulamenta a Lei nº 18.031, de 
12 de janeiro de 2009, e dá outras providências.

Deliberação Normativa COPAM nº 172, de 22 de dezembro de 2011. Institui o Plano 
Estadual de Coleta Seletiva de Minas Gerais.

Lei Estadual nº 19.823, de 22 de novembro de 2011. Dispõe sobre a concessão de incen-
tivo financeiro aos catadores de materiais recicláveis – Bolsa Reciclagem. 

Lei Estadual nº 20.011, de 05 de janeiro de 2012. Dispõe sobre a política estadual de 
coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso 
culinário e dá outras providências.

Decreto Estadual nº 45.975, de 4 de junho de 2012. Estabelece normas para a concessão 
de incentivo financeiro a catadores de materiais recicláveis – Bolsa Reciclagem, de que 
trata a Lei nº 19.823, de 22 de novembro de 2011.

Decreto Federal nº 7.746/2012 - Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993.

Decreto Estadual no 46.105/2012 -  Estabelece diretrizes para a promoção do desenvolvi-
mento sustentável nas contratações realizadas pela administração 
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pública estadual, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Portaria FEAM 540, de 26 de junho de 2015. Indicar os representantes da Comissão 
Gestora do Programa Ambientação, nos termos do que dispõe o § 2º do Art.1º da Por-
taria nº 345, de 11 de janeiro de 2007.

Portaria FEAM Nº 545, de 04 de agosto de 2015.–  Inclui representante na Comissão 
Gestora do Programa Ambientação.

Lei Federal nº 13.186, 11 de novembro de 2015 - Institui a Política de Educação para o 
Consumo Sustentável.
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