
Levantamento das ações de redução de gastos desenvolvidas no 
Programa de Eficiência do Gasto (PEG) na UFSJ

Pró Reitoria de Planejamento - PPLAN
São João del Rei, 20 de novembro de 2013



Em  atendimento  ao  ofício-circular  s/nº  /2013  –  GAB/SESu/MEC,  de 

novembro  de 2013,  informamos abaixo as  ações  que  estão efetivadas 

pela UFSJ com o intuito de reduzir os gastos nas áreas solicitadas, no 

ano de 2013 e o que está planejado para 2014.

Objetivos do Plano

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFSJ busca organizar e 

sistematizar  as boas práticas de sustentabilidade, bem como difundir e 

promover práticas sustentáveis, tendo como principais objetivos os itens 

elencados abaixo:

a) Racionalizar o uso de material de consumo;

b) Diminuir o consumo de energia elétrica;

c) Diminuir o consumo, o desperdício e aumentar o reuso de água, assim 

como diminuir os impactos ambientais dos esgotos gerados;

d) Organizar um fluxo contínuo e eficiente de materiais descartados para 

organizações externas;

e) Melhorar a qualidade de vida dos servidores e terceirizados da UFSJ;

f) Inserir  de  forma  legal  as  variáveis  ambientais  nos  processos  de 

compras e contratações da UFSJ;

g) Aumentar  a  eficiência  e  o  controle  do  sistema  de  transporte  de 

pessoas e materiais;

h) Racionalizar o uso de telefonia fixa e móvel na UFSJ, e

i) Racionalizar o emprego de mão de obra de vigilância na UFSJ.

A  UFSJ  optou  por  uma  pesquisa  realizada  nos  setores  diretamente 

envolvidos em assuntos de sustentabilidade, como prefeitura de campus, 

setor  de  compras,  almoxarifado  e  núcleo  de  informática  e  outros.  Foi 

realizado  um  mapeamento  e  traçada  ações  de  práticas,  ética  e  de 

condutas,  por  serem  de  inegável  contribuição  para  sua  performance 

socialmente responsável.



Gostaríamos  de  informar  que  a  UFSJ  esteve  sempre  voltada  para 

preocupações  relacionadas  à  sustentabilidade,  porém  com  a  criação 

Plano  de  Logística  Sustentável  em  fase  inicial  de  implantação,  e 

entendendo,  que  as  ações  do  PLS  apontam  para  além de  questões 

ambientais,  estando,  também,  voltadas  para  a  redução  de  gastos, 

estamos  adotando  as  ações  do  PLS  para  atingirmos  estas  metas  de 

redução de gastos.  

 

O que temos feito

A UFSJ ao estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de 

gastos e de processos na administração pública, informa que as ações 

encontram-se  em  andamento  e  outras  necessitam  de  prazo  para 

conclusão de relatórios cujos levantamentos de dados demandam tempo 

e recursos humanos capacitados, além de infraestrutura física e financeira 

para sua realização.

As ações estão voltadas para atender às necessidades do meio ambiente 

e da redução de gastos, garantindo uma mudança de concepção e modo 

de agir. 

O Plano de Logística Sustentável da UFSJ foi elaborado com o objetivo 

de  tornar-se  uma ferramenta  de  planejamento  para  implementação  da 

sustentabilidade  para  os  próximos  anos.  Consta  de  ações,  metas, 

gestores  responsáveis,  prazos  de  execução  e  mecanismos  de 

monitoramento  e avaliação. Desta  forma,  a adoção de  ações do PLS, 

serão utilizandas como  ferramentas  para  o Programa  de  Eficiência do 

Gasto – PEG.

I  Controle de gastos relativos à água



 Finalização do diagnóstico completo da UFSJ em relação ao consumo e 

utilização de água, julho de 2014 a dezembro de 2016.

 Aquisição/Manutenção de bombas de reuso, abril de 2014 a dezembro de 

2014

 Brigada contra vazamentos/Brigada de combate a incêndio, a partir de 

novembro de 2013

 Implantação  de  caixas  embutidas  fechadas  com cadeado  nos  jardins, 

para pontos de água, outubro de 2014 a março de 2015

 Implantação de hidrômetros por  prédios,  abril  de 2014 a  dezembro de 

2015

 Revisão  e manutenção  das  instalações  de  água  e  esgoto,  a  partir  de 

novembro de 2013.

 Capacitar  servidores  a  cerca  do  tema  “Sustentabilidade”,  a  partir  de 

novembro de 2013

 Elaborar projeto de irrigação para os campi com aproveitamento da água 

de reuso, aumentando a captação atual, de abril de 2014 a abril d e2015

 Tratamento da água do Campus Sete Lagoas, de novembro de 2013 a 

julho de 2014

 Padronização  das  bocas  de  lobo  com  aquisição  de  elementos  pré-

moldados de concreto, de abril de 2014 a dezembro de 2014

 Elaborar  projetos  abrangentes  a  respeito  da  drenagem  pluvial  e 

tratamento de áreas alagadiças, de abril de 2014 a abril de 2015

 Eliminar fossas negras e substituir por sistema com filtro e sumidouro – 

onde for inviável a ligação na rede coletora de esgoto, de abril de 2014 a 

dezembro de 2014

 Tratamento  dos  esgotos  sanitários  provenientes  dos  laboratórios  que 

utilizem produtos químicos, de abril de 2014 a abril de 2016

 Criação  de  uma  Comissão  de  Gestão  do  uso  de  água  e  esgoto,  de 

outubro de 2013 a dezembro de 2013

II Controle de gastos com telefonia



 Uso  racional  de  ramais  telefônicos  simples,  por  meio  da  restrição  da 

telefonia  móvel  apenas  para  chefias  e  coordenação  de  cursos  e 

motoristas, pró-reitores e chefes de divisão, de julho de 2014 a dezembro 

de 2015

 Promover a implantação da tecnologia VoIP para comunicação interna, de 

julho de 2014 a dezembro de 2015

 Promover  a  capacitação  dos  servidores  em  telefonia  e  atualizar  os 

equipamentos de comunicação para servidores e vigilantes, de julho de 

2014 a dezembro de 2015.

 Promover capacitação dos servidores voltada para o uso consciente dos 

serviços telefônicos  

III Controle de gastos com energia elétrica
 Criação de uma Comissão de Gestão do uso da energia elétrica, outubro 

de 2013.

 Diagnóstico  Energético  da  utilização  da  Energia  Elétrica  na  UFSJ. 

Identificação  e  definição  de  um  índice  de  eficiência  energética,  de 

novembro de 2013 a julho de2014.

 Necessidade de Energia Ininterrupta e Fontes Alternativas de Geração de 

Energia, de janeiro de 2014 a julho de 2014.

 Diagnóstico das Instalações Elétricas da UFSJ, de janeiro de 2014 a julho 

de 2014.

 Avaliação da Qualidade de Energia Elétrica e Confiabilidade do Sistema, 

de agosto de 2014 a dezembro de 2014.

 Conscientização  dos  Usuários:  Envolvimento  de  toda  Comunidade 

Acadêmica e convidados (CEMIG ElETROBRÁS-PROCEL), de março a 

dezembro de 2014.

IV Controle de gastos com passagens aéreas e diárias

 Promover a capacitação em compras sustentáveis, de outubro de 2013 a 

dezembro de 2014



 Criar  equipe provisória de análise  de sustentabilidade voltadas para a 

redução de gastos, de outubro de 2013 a dezembro de 2014

 Inserir  variáveis  ambientais  nos  processos  de  compra  e  contratação, 

outubro de 2013 a dezembro de 2014

 Implantação de viagens fixas  e coletivas visando a redução  de gastos 

com veículos, combustíveis e diárias

V Controle de gastos com material de expediente
 Substituir copos descartáveis por reaproveitáveis, de outubro de 2013 até 

dezembro de 2014

 Redução da compra de papel branco clorado, de outubro de 2013 até 

dezembro de 2014

 Campanha de reaproveitamento  de  envelopes,   papeis e  materiais de 

consumo, a partir de 2013

 Campanha  de  conscientização  dos  servidores  com  relação  á 

sustentabilidade e redução de gastos, a partir de 2013.

 Promover  a  terceirização  da  impressão  com  a  utilização  de  ilhas  de 

impressão, a partir de 2014.

Considerações Finais

A  UFSJ  possui  consciência  da  importância  da  promoção  de  ações 

voltadas  para  a  sustentabilidade e para  a  redução  dos  gastos,  e  que 

essas ações devam fazer parte do cotidiano da Instituição. Portanto,  a 

Instituição não medirá esforços para sua concretização. 

Ressaltamos porém, que compromissos antes adquiridos adiam ações do 

plano de logística sustentável que deverão ser replanejadas para curto e 

longo prazo. Este fato poderá interferir no andamento de algumas ações 

relativas ao Programa de Eficiência do Gasto.



Assim, podemos concluir que o PEG andará concomitante com as  ações 

do PLS, tanto em redução de gastos, como visando a proteção do meio 

ambiente.

Cláudio Sérgio Teixeira de Souza

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento

São João del-Rei, novembro de 2013


