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Acórdãos TCU
Acórdão 1752/2011 
(Avaliação das ações 
adotadas pela APF o 
uso racional de 
recursos naturais.)

Acórdão 2512/2016 
( Política Nacional 
de Resíduos Sólidos)

Acórdão 1056/2017 
(Sustentabilidade na 
Administração 
Pública Federal)
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LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

IMPACTO NA 
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2015-2021
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POLÍTICA DE 
SUSTENTABILIDADE
TCU

RESOLUÇÃO-TCU 268/2015



POLÍTICA DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

DIRETRIZES
 Aderência aos padrões 

internacionais e nacionais de 
sustentabilidade 

 Aplicação de critérios 
socioambientais em toda a 
cadeia de valor da 
organização

 Promoção e adoção de 
práticas de consumo 
sustentável

 Processo de tomada de decisão 
alinhado ao conceito de 
Sustentabilidade.

 Escolha, sempre que possível, de 
ações institucionais mais 
aderentes aos requisitos de 
Sustentabilidade

 Preferência pela utilização de 
tecnologias não nocivas ao meio 
ambiente

 Estímulo ao desenvolvimento 
contínuo de tecnologias 
eficientes em termos 
socioambientais.

 Participação Institucional em 
iniciativas de outras 
entidades ou esferas de 
governo que contribuam para 
a preservação do meio 
ambiente



COMITÊ LOGÍSTICA 
SUSTENTÁVEL

Responsável pela proposição, formulação e condução das diretrizes do PLS



COORDENAÇÃO DA ADGEDAM
Atua como Unidade coordenadora de planejamento em relação ao 
plano diretor da Secretaria-Geral
Em consonância com o Sistema de Planejamento e Gestão do TCU 
e com os demais planos institucionais.

Promover a articulação com 
as unidades do Tribunal, bem 
assim com os demais órgãos 
e entidades públicos no que 
se refere à área 
administrativa

Zelar pelo cumprimento dos 
requisitos de transparência da 
gestão, nos termos da Lei.

Coordenar e acompanhar a elaboração e a implementação do Programa de Logística Sustentável do 
Tribunal de Contas da União (PLS/TCU) e normas complementares.

Coordenar o núcleo socioambiental e prover o suporte necessário ao seu funcionamento.



“O CLS, órgão colegiado de natureza
consultiva e caráter permanente, tem
por finalidade propor, formular e
conduzir diretrizes inerentes ao
PLS/TCU, analisar periodicamente sua
efetividade, sugerir normas e
mecanismos institucionais para a
melhoria contínua do Programa, bem
como assessorar, em matérias
correlatas, a CCG e a Presidência do
Tribunal.”

COMITÊ DE LOGÍSTICA 
SUSTENTÁVEL
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Composição



COMITÊ DE 
LOGÍSTICA 
SUSTENTÁVEL

Definir modelo logística
Elaboração Normas
Proposição Metas
Ajustes nas Ações
Monitoramento
Avaliação Ações
Promoção boas práticas



COMPETÊNCIAS 
COMUNS ÀS 
UNIDADES
DO TCU

Promover, no âmbito de 
suas competências, a 
execução do PLS/TCU.



PROGRAMA 
LOGÍSTICA 
SUSTENTÁVEL



“
“Conjunto de atividades ou 
tarefas que levam a um resultado 
observável considerando a 
proteção ambiental, justiça social 
e o desenvolvimento econômico 
equilibrado.”

AÇÕES 
DE LOGÍSTICA 
SUSTENTÁVEL



“

DIRETRIZES
PLANO DE LOGISTICA SUSTENTÁVEL

TCU
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Envolvimento Unidades

O PLS/TCU será aprovado e 

revisto mediante portaria do 

Presidente, ouvida a CCG.



Diagnóstico Socioambiental

A elaboração e revisão do 

PLS/TCU terá como 

subsídio diagnóstico da 

situação socioambiental do 

Tribunal.
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“
“Os planos institucionais devem identificar as 

respectivas ações que promovam a execução do 
Programa de Logística Sustentável do Tribunal de Contas 

da União (PLS/TCU), em alinhamento à Política 
Institucional de Sustentabilidade.”
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NOVOS MODELOS DE GESTÃO



OUTSOURCING 
IMPRESSÃO

ÁGUA 
POTÁVEL

CONSUMO 
ÁGUA

1 SERVIÇOS 
SUSTENTÁVEIS
(Almoxarifado)

2

4

3
5

CONSUMO 
ENERGIA ELÉTRICA

CAPACITAÇÕES
COMUNICAÇÃO
(Rede interna)

6







Programa Logística Sustentável – Ações futuras

Painel Sustentabilidade
Inserção de novos itens 
de consumo. Inserção da 
aba “Deslocamentos 
Terrestres"

Monitoramento
Desenvolvimento de 
novos indicadores de 
desempenho, com ênfase 
nos aspectos 
qualitativos.

Deslocamentos
Mudança do modelo de 
contratação de empresas 
responsáveis pelo 
deslocamento de 
servidores. 

Construções Sustentáveis
Estudos para implantação 
de modelos sustentáveis 
nas construções do TCU

Plano de Comunicação
Planos de comunicação 
voltados para o consumo 
consciente de produtos e 
serviços.

Qualidade de Vida
Desenvolvimento de 
novas ações que 
proporcionem maior 
qualidade de vida aos 
servidores. 



portal.tcu.gov.br/transparência/sustentabilidade
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