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Opte por fazer a leitura desse trabalho em mídia digital. 
 

Cada tonelada de papel novo consome cerca de 10 a 20 árvores, 10 mil
litros de água e 5 Mw/hora de energia. 
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O Programa Plurianual de Sustentabilidade - PPS/TCMRJ foi criado com vistas a
estabelecer diretrizes e objetivos com o intuito de direcionar a prática da
sustentabilidade na gestão logística e na atuação institucional, através do aporte
de critérios, incluindo parâmetros utilizados para avaliação e comparação de
bens, materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e
econômico. 

Constitui ferramenta de planejamento, na busca da eficiência e da racionalização
por meio da inserção de atributos sustentáveis na gestão da instituição, visando
reduzir impactos socioambientais negativos, bem como disseminar
conhecimento acerca do tema, de modo que a sustentabilidade passe a ser
incorporada como visão institucional e reverbere nas atividades de controle e na
rotina individual dos servidores.
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Introdução
Em consonância com a política de sustentabilidade do Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro, estabelecida a partir da Resolução TCMRJ nº
046/2022, foi formulado o Programa Plurianual de Sustentabilidade -
PPS/TCMRJ, com o objetivo de traçar diretrizes e objetivos para as iniciativas de
sustentabilidade na gestão e na atuação institucional.

1. Método
1.1. Elaboração do Programa Plurianual de Sustentabilidade

A Política de Sustentabilidade Multidimensional do TCMRJ foi instituída e
regulamentada pela Resolução TCMRJ nº 046, de 08 de março de 2022, que
também instituiu sua Comissão Gestora Permanente, cuja composição inicial foi
estipulada por meio da Portaria SGA nº 010, de 11 de março de 2022.

Assim, a Corte passou a contar com equipe permanente destinada ao tratamento
da matéria.

1.1.1. Etapa 1: Regulamentação da Política de Sustentabilidade do TCMRJ e 
criação da Comissão Gestora Permanente



Com o propósito de viabilizar o desenho das diretrizes e objetivos da Política de
Sustentabilidade do Tribunal, elaborou-se o diagnóstico da situação
socioambiental do TCMRJ a respeito dos seguintes temas: 

1.1.2. Etapa 2: Diagnóstico da Instituição

Foi elaborado painel de acompanhamento do consumo de água e de energia
elétrica a fim de viabilizar a análise histórica dos dados de consumo. 

Adicionalmente, realizou-se pesquisa quanto à viabilidade da implementação de
soluções sustentáveis para otimização desses recursos, a exemplo da instalação
de placas fotovoltaicas na sede do TCMRJ e da possibilidade de instalação de
sistema de água de reúso. Para tanto, além da troca de informações com os
responsáveis pela Coordenadoria de Obras do TCMRJ, buscou-se contato com
sociedades empresárias que atuam nestes segmentos.

a) Consumo de água e de energia elétrica

O Tribunal de Contas realizou exame no padrão de consumo de materiais
disponíveis em estoque objetivando identificar aqueles que estavam ociosos nos
últimos 5 (cinco) anos. Do montante de itens identificados sem movimentação
no período de 2017 a 2021, 35% dos registros foram suprimidos de futuras
aquisições.

b) Principais bens adquiridos 

Verificou-se que o TCMRJ procedeu à substituição de lâmpadas e reatores
quentes por lâmpadas de LED, modernizando o ambiente e proporcionando
eficiência e ganho energético na iluminação, assim como efetuou a troca das
torneiras e descargas por modelos que geram uma economia de até 70% no
consumo de água.

c) Obras realizadas e situação predial
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Buscou-se detectar o nível de conhecimento geral do quadro de servidores do
TCMRJ acerca do tema sustentabilidade, assim como identificar possíveis
agentes multiplicadores, por meio de pesquisa elaborada e disponibilizada pela
Comissão Permanente de Sustentabilidade. 

A pesquisa evidenciou a necessidade de capacitação específica e de promoção de
intercâmbio de conhecimentos e experiências bem-sucedidas relacionadas à
temática, tendo em vista os seguintes resultados:

e) Capacitação e conscientização

Identificou-se que o descarte de resíduos era realizado de forma indistinta, sem
a separação dos recicláveis e não recicláveis, apesar da existência de algumas
práticas sustentáveis, como as coletas em separado de cápsulas de café e de
tampinhas plásticas realizadas por alguns setores. Assim, em junho de 2022, em
parceria com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb,
inaugurou-se o programa de coleta seletiva no Tribunal. 

d) Descarte de resíduos sólidos

Pergunta 1: Você conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas - ONU?

Sim Não

49,8%50,2%

Total de respostas: 261
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Pergunta 2: Você conhece a atuação de outros Tribunais de Contas no tema 
Sustentabilidade?

Sim Não

83%
17%

Total de respostas: 259

Pergunta 3: Você já ouviu falar do Índice de Avaliação das Ações em 
Sustentabilidade - IASA?

Sim Não

68,2%31,8%

Total de respostas: 258
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Pergunta 4: Você acredita que o seu setor necessita de capacitação no tema 
sustentabilidade?
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Sim Não

26,3%73,7%

Total de respostas: 255

Pergunta 5: Na sua rotina individual, quais práticas sustentáveis adota?

f) Outras práticas sustentáveis

No âmbito da sua atividade-fim, revelou-se que o TCMRJ emprega tecnologia
com propósito, como o uso de drones em suas fiscalizações para coletar
imagens e dados em locais de difícil acesso com mais agilidade e precisão.



Com vistas ao desenvolvimento do Programa Plurianual de Sustentabilidade -
PPS e do Plano Anual de Sustentabilidade - PAS do TCMRJ, a Comissão
promoveu reunião, realizada no dia 18 de agosto de 2022, às 14h, com
representantes dos setores do TCMRJ.

A reunião teve como objetivo esclarecer a amplitude do tema sustentabilidade,
demonstrar a conexão com a atividade-fim, além de conscientizar e auxiliar os
setores a identificar de que forma podem contribuir. Como resultado, os setores
elaboraram propostas de ações envolvendo a sustentabilidade em seus diversos
aspectos. 

1.1.3. Etapa 3: Reunião com representantes de todos os setores

Diante do diagnóstico realizado e considerando as ações existentes, a análise do
consumo de materiais, energia e água, o resultado da pesquisa efetuada e as
propostas apresentadas por diversos setores e unidades técnicas do Tribunal,
foram debatidas e aprovadas, em reuniões da Comissão Permanente de
Sustentabilidade, as diretrizes e objetivos da Política de Sustentabilidade,
passando a compor a versão preliminar do documento.

Após, a proposta do PPS-TCMRJ foi submetida à avaliação e à aprovação da
Presidência do TCMRJ.

1.1.4. Etapa 4: Elaboração
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No que tange à atividade-meio, entre outras ações, o Tribunal implantou
sistema eletrônico de processos e prioriza o meio eletrônico na realização das
comunicações processuais; adotou o modelo outsourcing de impressão;
promove ações, eventos e programas em benefício da saúde e segurança do
servidor, tais como a Semana da Saúde, as campanhas Setembro Amarelo,
Outubro Rosa e Novembro Azul, e a vacinação de servidores. 



2. O Programa Plurianual de Sustentabilidade

Tendo em vista que o objetivo geral do PPS-TCMRJ é estabelecer diretrizes e
objetivos para promoção da sustentabilidade na gestão e na atuação
institucional, seus objetivos específicos são:

2.1. Objetivos

Promover a boa gestão de recursos, a eficiência do gasto
público, considerando atributos de sustentabilidade, bem como
a redução de custos e o combate ao desperdício

Aprimorar estruturas e sistemas de serviços das edificações
utilizadas pelo TCMRJ

Sempre que possível, incluir critérios socioambientais nos
editais de licitação para aquisição de bens e contratação de
serviços e de obras

Efetuar ações sistemáticas de sensibilização, conscientização e
capacitação de servidores e demais colaboradores do Tribunal

Monitorar as medidas implementadas, observando-se sempre a
relação custo-benefício
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Seguem abaixo as diretrizes de sustentabilidade que devem ser observadas na
gestão das iniciativas sustentáveis do TCMRJ:

2.2. Diretrizes

Opção, sempre que viável, pela ação que melhor se adeque aos
requisitos de sustentabilidade

Atendimento ao princípio dos 5 R’s (Repensar, Reduzir, Recusar,
Reutilizar e Reciclar)

Promoção e adoção de práticas de consumo sustentável e do
pensamento em ciclo de vida

Atendimento às normas atreladas à sustentabilidade e aos
sistemas de gestão socioambiental

As ações de logística e de contratações do TCMRJ, sempre que possível, devem
atender a atributos de sustentabilidade ambientais, de diversidade, de
segurança, de direitos humanos, de compra de pequenas empresas locais e de
filantropia.

A concretização das diretrizes e objetivos aqui delineados dar-se-á por meio das
ações previstas no Plano Anual de Sustentabilidade, que conterá metas
específicas e indicadores para monitoramento.
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