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O compromisso com a sustentabilidade é uma prá-
tica que vem se fortalecendo na Administração Pública. 
Programas como a Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P), do Ministério do Meio Ambiente, vêm am-
pliando a cada dia o número de instituições que passam a 
adotar postura sustentável em suas atividades. E o Minis-
tério Público Federal se insere nesse cenário uma vez que, 
em sua atuação institucional, suas operações geram im-
pactos ambientais, sociais e econômicos que influenciam 
nas comunidades onde suas unidades estão instaladas.

Esses impactos precisam ser conhecidos e monitora-
dos de modo a equilibrar os seus efeitos para que essa 
interação seja ecologicamente correta, economicamente 
viável, socialmente justa e legalmente pautada.

Como órgão que tem entre suas atribuições a defesa do 
meio ambiente, é importante que se desenvolva interna-
mente a postura sustentável nas ações realizadas, alinhan-
do “o que se defende com o que se pratica”.

Por sua vez, o Planejamento Institucional prevê que as 
iniciativas e ações adotadas no MPF devem, no nível do 
Aprendizado e Crescimento, estar alinhadas à estratégia 

com foco em resultados; e no nível dos Processos Internos, 
estar pautadas em Modelos de Gestão que proporcionem 
uma atuação estratégica, efetiva, célere, transparente e 
sustentável.

O Sistema de Gestão Socioambiental do MPF propõe 
a adoção institucional de um modelo de gestão, norteado 
por um conjunto sistematizado de requisitos que buscam 
estabelecer um padrão de atuação sustentável pelo MPF, 
alinhado à legislação vigente.

Dessa forma, constitui uma decisão estratégica, a uni-
dade implantar o seu Programa de Gestão Socioambien-
tal (PGS) cumprindo esses requisitos, e assumindo, com o 
MPF, o seu compromisso com a sociedade.

O presente manual, não pretende ser exaustivo ou 
contemplar todas as possibilidades de iniciativas sobre o 
tema, mas estabelecer as orientações necessárias à cons-
trução do PGS das unidades e fomentar um processo con-
tínuo de melhoria no desempenho socioambiental do MPF.

Secretaria de Administração do MPF

Apresentação
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A3P: Agenda Ambiental na Administração Pública

DS: Divisão de Sustentabilidade 

JMO: Junta Médica Oficial

MPF: Ministério Público Federal
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Serviços de Saúde

PGS: Programa de Gestão Socioambiental

SA: Secretaria de Administração do MPF

SEA: Secretaria de Engenharia e Arquitetura
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SGS: Sistema de Gestão Socioambiental do MPF
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1. O Sistema de Gestão 
Socioambiental do MPF

1.1.  CONCEITUAÇÃO

Um sistema pode ser entendido como um conjunto de 
elementos, materiais ou ideais, entre os quais se possa en-
contrar ou definir alguma relação. Pode-se, ainda, entendê-
-lo como a disposição das partes ou dos elementos de um 
todo, coordenados entre si, e que funcionam como estrutu-
ra organizada.1

Por sua vez, etimologicamente o termo gestão tem sua 
origem na palavra ger, que tem significado de fazer brotar, 
nascer, germinar.

Desse modo, o Sistema de Gestão Socioambiental do 
MPF, instituído pela Portaria PGR/MPF nº 923, de 18 de 
dezembro de 2013, representa um conjunto de elementos, 
estratégias, princípios e procedimentos interdependentes 
que constituem o modelo de atuação institucional integra-
do à gestão sustentável.

1. Dicionário Aurélio.

MANUAL DO 
SISTEMA DE GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL 

1
Cada unidade do MPF instituirá seu Ecotime, uma equipe responsável 
pela elaboração e execução do seu Programa de Gestão Socioambiental 
(PGS).

2
À Divisão de Sustentabilidade (DS) compete planejar, organizar, 
supervisionar e monitorar as ações de sustentabilidade no MPF; a 
implementação das diretrizes socioambientais; e desenvolver outras 
atividades inerentes à sua �inalidade, quando determinadas pela che�ia 
imediata.

3
O Manual de Gestão Socioambiental contempla orientações quanto aos 
requisitos necessários à implantação dos Programas de Gestão 
Socioambiental (PGS) das Unidades.

ECOTIME

ECOTIME

ECOTIME

DS



8

O SGS será composto, estruturalmente, pelos Progra-
mas de Gestão Socioambiental das unidades do MPF  e tem 
como objetivos:

a) estabelecer o modelo de gestão socioambiental a 
ser seguido pelas unidades do MPF;

b) definir requisitos mínimos de atuação socioambien-
tal a serem atendidos pelas unidades do MPF; 

c) fortalecer os processos de planejamento e avaliação 
dos Programas de Gestão Socioambiental; e

d) aperfeiçoar o desempenho sustentável do MPF.

4
A partir do Manual do Sistema de Gestão Sociambiental do MPF cada 
Ecotime criará seu PGS de acordo com suas necessidades e realidades 
regionais.

PGS

Certificação6
As unidades serão certi�icadas de acordo 
com o seu desempenho socioambiental 
aferido no processo de avaliação.

5
A partir de dezembro de 2017, será iniciado o 
1º ciclo de avaliação dos PGS.

Avaliação

Desempenho
Sustentável

Modelo
de Gestão

Sistema 
de Gestão
Socioambiental

Programas de Gestão
Socioambiental das 
Unidades

1.2.  FUNDAMENTOS 
SOCIOAMBIENTAIS DO MPF

O Sistema de Gestão Socioambiental do MPF foi conce-
bido com base nos seguintes fundamentos: Compromisso, 
Consciência, Atitude e Desempenho, nos seguintes termos:

a) a unidade deverá assumir COMPROMISSO SUSTEN-
TÁVEL de atuação;

b) com base no compromisso assumido, a unidade de-
verá promover a CONSCIÊNCIA SUSTENTÁVEL das 
pessoas da unidade, membros, servidores e colabo-
radores, por meio de ações educativas e capacitação;

c) com membros, servidores e colaboradores cons-
cientes, a unidade deverá adotar ATITUDES SUS-
TENTÁVEIS;
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d) as atitudes adotadas pela unidade deverão resultar 
em DESEMPENHO SUSTENTÁVEL.

Conceituam-se os fundamentos de gestão socioambien-
tal como eixos do Sistema em:

• Compromisso Sustentável  – comprometimento da 
instituição com a Sustentabilidade Socioambiental e de-
monstração do envolvimento e apoio da chefia da uni-
dade no estabelecimento de políticas, processos de tra-
balho, estrutura de gestão, planejamento e definição de 
responsabilidades.

• Consciência Sustentável  – capacidade dos integrantes 
da unidade para agir de acordo com princípios susten-
táveis, após conscientizados e sensibilizados por inicia-
tivas que promovam sua mudança cultural, por meio da 
educação socioambiental.

• Atitudes Sustentáveis – são as atitudes socioambientais 
incorporadas às rotinas de trabalho com o objetivo de 
equilibrar os gastos e o consumo dos recursos. 

• Desempenho Sustentável  – é constituído pelos resulta-
dos da implementação das atitudes sustentáveis, perce-
bidos por meio de processos de avaliação.

1.3.  ÁREAS TEMÁTICAS DA 
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

O modelo proposto para o Sistema de Gestão Socio-
ambiental do MPF aborda 10 áreas temáticas ligadas à 
sustentabilidade e que norteiam o estabelecimento dos 

requisitos para o Programa de Gestão Socioambiental a 
ser implantado na unidade. São elas: Planejamento, Edu-
cação e Consciência, Contratações Sustentáveis, Constru-
ções Sustentáveis, Consumo Consciente, Gerenciamento de 
Resíduos, Acessibilidade, Qualidade de Vida no Trabalho, 
Responsabilidade Social e Melhoria Contínua.

Para efeitos deste manual, considera-se:

1.3.1. Planejamento em Sustentabilidade: escolha de fa-
tores e de aspectos que mereçam atenção, realização 
do diagnóstico de situação, avaliação de cenários e 
adoção de instrumentos de ordenamento e monito-
ramento que permitam aumento na capacidade de 
governança em relação às ações de sustentabilidade.

Planejamento Educação e
Consciência

Contratações
Sustentáveis

Consumo
Consciente

Gerenciamento
de ResíduosAcessibilidade

Qualidade
de Vida

no Trabalho

Melhora
Contínua

Responsabilidade
Social

Construções
SustentáveisÁREAS

TEMÁTICAS
DE GESTÃO
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1.3.2. Educação e Consciência: promoção de treina-
mento de gestores socioambientais e de campa-
nhas educativas socioambientais, visando à cons-
cientização e à sensibilização dos indivíduos e do 
grupo, de modo a promover a mudança cultural em 
relação ao seu comportamento quanto ao meio e 
aos recursos disponíveis.

1.3.3. Contratações Sustentáveis: contratações realizadas 
em consonância com os princípios do inciso XI, do art. 
7º, da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resí-
duos Sólidos), Guia de Contratações Sustentáveis do 
MPF e com a IN SLTI/MPO nº 1/2010, no que couber.

1.3.4. Construções Sustentáveis: construções realiza-
das em consonância com a política estabelecida 
pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura e com 
os princípios do Capítulo II da IN SLTI/MPOG nº 
1/2010, no que couber.

1.3.5. Consumo Consciente: pequenas mudanças em 
nosso dia a dia que resultem em impacto futuro 
positivo em relação aos níveis de consumo de bens 
e serviços.

1.3.6. Gerenciamento de Resíduos: aspectos tecnológi-
cos e operacionais da questão, envolvendo fatores 
administrativos, gerenciais, econômicos, ambien-
tais e de desempenho: produtividade e qualidade, 
por exemplo, e relaciona-se à prevenção, redução, 
segregação, reutilização, acondicionamento, cole-

ta, transporte, tratamento, recuperação de energia 
e destinação final de resíduos sólidos.

1.3.7. Acessibilidade: implantar acessibilidade em con-
sonância com as diretrizes estabelecidas pela Se-
cretaria de Engenharia e Arquitetura, em especial 
quanto à Nota Técnica nº 06/2016 – SEA e nor-
mas gerais e critérios básicos contidos na Lei nº 
10.098/2000 e seus regulamentos, no que couber.

1.3.8. Qualidade de Vida no Trabalho: implantar qua-
lidade de vida no trabalho em consonância com as 
diretrizes estabelecidas na Política de QVT do MPF.

1.3.9. Responsabilidade Social: adoção de iniciativas 
concretas que tenham como alvo a redução dos im-
pactos negativos ao meio ambiente e às comunida-
des, preservando recursos ambientais e culturais, 
respeitando a diversidade e reduzindo a desigual-
dade social, por meio da consciência institucional 
de que ela tem que contribuir proativamente para 
o desenvolvimento na comunidade em que está in-
serida, criando programas que levem em conside-
ração: natureza, economia, educação, saúde, ativi-
dades locais, transportes.

1.3.10. Melhoria Contínua: adoção do compromisso de 
acompanhar permanentemente as ações desenvol-
vidas, retroalimentando o sistema com o aprimo-
ramento dos meios e métodos utilizados na gestão 
socioambiental institucional.
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1.4.  PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE 
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

O Sistema de Gestão Socioambiental será desenvolvido 
tendo como princípios:

Abrangência nacional: o Sistema é único para todo o MPF, 
com requisitos definidos por este manual, que estabelece 
um modelo de gestão a ser adotado pelas unidades partici-
pantes, adaptável às diferentes especificidades.

Caráter colaborativo: propõe-se que as unidades tro-
quem experiências e boas práticas de gestão, estimuladas 
pela estrutura do Sistema, aprimorando a Gestão Socioam-
biental em todo o MPF.

Caráter evolutivo: os processos de avaliação estabeleci-
dos para o Sistema propõem uma análise de conformidade 
progressiva, segundo os quais, os Programas de Gestão So-
cioambientais das unidades são  classificados quanto à sua 
evolução.

Caráter proativo: busca-se estimular que as unidades vo-
luntariamente assumam o compromisso sustentável, fa-
zendo sua adesão ao Sistema, propondo ações que possam 
endereçar aspectos ainda não abordados.

Flexibilidade: os requisitos são estabelecidos de forma 
que possam se adequar às características regionais, às di-
ferentes competências e disponibilidades de recursos de 
cada unidade.

Harmonia com a A3P: os requisitos estabelecidos para o 
Programa de Gestão Socioambiental foram elaborados em 
harmonia com as diretrizes da Agenda Ambiental da Ad-
ministração Pública (A3P), coordenada pelo Ministério do 
Meio Ambiente.

Transparência: os resultados de desempenho sustentável 
das unidades participantes do Sistema serão divulgados 
interna e externamente.

Segurança no ambiente de trabalho: busca-se a redu-
ção na produção de resíduos e o correto armazenamento e 
descarte, portanto, menor risco de exposição de membros, 
servidores e colaboradores a agentes nocivos à saúde.

1.5.  TERMOS E DEFINIÇÕES

Para fins deste manual e da Gestão Socioambiental do 
MPF, estabelecem-se como definições:

Secretaria de Administração: unidade orgânica nacional 
de direção e coordenação a quem compete planejar, orga-
nizar, dirigir e monitorar as atividades relacionadas a con-
tratações, planejamento e execução orçamentária e finan-
ceira, materiais e patrimônio, sustentabilidade, viagens, 
suporte logístico de eventos e serviços gerais. Compete, 
ainda, orientar tecnicamente as unidades do MPF na exe-
cução das atividades elencadas.

Divisão de Sustentabilidade: área administrativa, vincu-
lada à Secretaria de Administração do MPF, com competên-
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cia para planejar, organizar, supervisionar e monitorar as 
ações de sustentabilidade no Ministério Público Federal e 
implementar diretrizes socioambientais.

Chefia da Unidade: é a pessoa ou grupo de pessoas que 
dirigem a unidade no mais alto nível.

Ecotime: é o comitê local de Gestão Socioambiental, cons-
tituído por membros, servidores e colaboradores formal-
mente designados para atuar diretamente no planejamen-
to, implantação, monitoramento e na melhoria do Programa 
de Gestão Socioambiental da unidade.

Educação Socioambiental: conjunto sistematizado de 
ações educativas voltadas para o desenvolvimento da cons-
ciência e da atitude sustentável.

Unidade: cada unidade gestora do Ministério Público Fede-
ral, onde se aplicam os requisitos da presente norma para 
fins de implantação do Programa de Gestão Socioambien-
tal. São elas: Procuradoria-Geral da República, Procurado-
rias Regionais da República, Procuradorias da República 
nos estados e Procuradorias da República nos municípios.

Paraciclo: estrutura, dispositivo ou suporte capaz de man-
ter as bicicletas de forma ordenada, com possibilidade de 
amarração ou colocação de trava ou cadeado.

Bicicletário: estrutura composta de paraciclos, vestiários 
e chuveiros.
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2.  O Programa de Gestão 
Socioambiental

2.1.  REQUISITOS DE 
COMPROMISSO 
SUSTENTÁVEL

2.1.1.  REQUISITOS GERAIS

A unidade deverá elaborar, formalizar, executar, manter 
e aperfeiçoar o seu Programa de Gestão Socioambiental, 
em conformidade com os requisitos deste manual.

Para garantir a implementação do Programa de Gestão 
Socioambiental, a unidade deve:

a) realizar um diagnóstico socioambiental;

b) aderir formalmente ao Sistema de Gestão Socioam-
biental do MPF;

c) planejar, implementar e manter as ações necessá-
rias para assegurar os níveis de gestão socioambien-
tal estabelecidos por este manual;

d) garantir a disponibilidade de recursos (orçamentários, 
humanos etc.) e de informações necessárias às ações;

e) monitorar, medir e analisar os resultados das inicia-
tivas socioambientais adotadas; e

f) compartilhar suas boas práticas com as demais uni-
dades participantes do Sistema de Gestão Socioam-
biental do MPF.

2.1.2.  FORMALIZAÇÃO DO PROGRAMA 
DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

A unidade deverá estabelecer Programa de Gestão So-
cioambiental adequado ao seu contexto, e que inclua com-
promisso com o meio ambiente, com as pessoas, com a eco-
nomia de recursos e com a melhoria contínua da Gestão 
Socioambiental.

 O PGS deve:

a) ser formalmente instituído;

b) ser divulgado no âmbito da unidade e entendido por  
todos os membros, servidores e colaboradores; e

c) ser analisado pela chefia de cada unidade, com par-
ticipação do Ecotime, para verificar sua adequação.

2.1.3.  ESTABELECIMENTO DE 
OBJETIVOS SOCIOAMBIENTAIS

A unidade deverá estabelecer objetivos socioambien-
tais que deverão ser adequados a cada realidade, ser men-
suráveis e estar alinhados ao seu Programa Socioambiental.
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2.1.4.  PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 
SUSTENTÁVEIS

O programa deverá ser planejado adequadamente, de 
forma a garantir que os objetivos socioambientais da uni-
dade sejam alcançados.

Para isso, o Ecotime deverá elaborar um planejamento que:

a) estabeleça as iniciativas e atividades necessárias para 
garantir a conformidade do Programa de Gestão Socio-
ambiental da unidade com os requisitos deste manual;

b) esteja adequado aos objetivos socioambientais esta-
belecidos; 

c) garanta a manutenção do programa na unidade, em 
caso de mudanças no Sistema de Gestão Socioam-
biental do MPF; e

d) esteja alinhado ao Planejamento Estratégico do MPF 
e ao Painel de Contribuição da unidade.

2.1.5.  NOMEAÇÃO DO ECOTIME

A chefia da unidade deverá designar formalmente o 
Ecotime, que terá competência para:

a) apresentar o diagnóstico socioambiental da unidade;

b) assegurar o planejamento, a implementação, o mo-
nitoramento e a melhoria do Programa de Gestão 
Socioambiental da unidade;

c) executar as ações definidas no planejamento;

d) acompanhar e fiscalizar as ações locais pertinentes;

e) acompanhar o andamento das atividades propostas 
e fazer os ajustes necessários para o alcance das me-
tas estabelecidas;

f) desenvolver o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
(PGRS) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS), este último onde houver 
unidade de saúde institucional;

g) relacionar-se com a Divisão de Sustentabilidade e 
com os Ecotimes de outras unidades, buscando tro-
ca de experiências e de informações;

h) compartilhar informações;

i) promover a conscientização de membros, servido-
res e colaboradores;

j) informar à chefia o desempenho do Programa, bem 
como as necessidades de melhoria; e

k) atuar como multiplicador das ações de desenvolvi-
mento do Sistema de Gestão Socioambiental do MPF.

É recomendável a participação de servidores das áreas 
de: gestão de pessoas, comunicação, material e patrimônio, 
licitação, engenharia, estratégia e de saúde, onde houver a 
unidade institucional.
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2.1.6.  ESTABELECIMENTO DA MATRIZ 
DE RESPONSABILIDADES 
SOCIOAMBIENTAIS

A chefia da unidade deverá estabelecer sua Matriz de 
Responsabilidades Socioambientais, que deverá definir 
claramente as responsabilidades dos envolvidos no Pro-
grama de Gestão Socioambiental.

Essa matriz deverá ser formalmente estabelecida no 
Programa de Gestão Socioambiental e divulgada para  os 
membros, servidores e colaboradores.

2.2. REQUISITOS DE ATITUDES 
SUSTENTÁVEIS

2.2.1.  DESENVOLVER EDUCAÇÃO 
E CONSCIÊNCIA PARA 
SUSTENTABILIDADE

A educação socioambiental tem como objetivo promo-
ver a mudança de cultura organizacional da unidade. O tra-
balho educativo visando ao despertar de valores e atitudes 
sustentáveis gera mudanças significativas na organização, 
em que cada pessoa, consciente de seu papel, passa a assu-
mir atitudes sustentáveis.

A unidade deverá planejar e executar ações de educação 
socioambiental, que contemplem as seguintes atuações:

a) informação – divulgação de informações relaciona-

das ao tema socioambiental dentro e fora da institui-
ção e compartilhamento de boas práticas realizadas;

b) treinamento – ampliação do conhecimento sobre 
os temas relevantes e capacitação de membros, ser-
vidores e colaboradores para os novos procedimen-
tos e rotinas implantadas;

c) campanhas e eventos –  ações que utilizam dife-
rentes meios de comunicação para divulgação e sen-
sibilização a respeito da Gestão Socioambiental na 
unidade; e 

d) vivências – atividades que sensibilizam a comuni-
dade de trabalho a um envolvimento pessoal com as 
questões abordadas pelo Programa de Gestão Socio-
ambiental.

Dica: recomenda-se o registro das ações realizadas.

2.2.2.  PARTICIPAR DA SEMANA 
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

A Semana Nacional do Meio Ambiente é uma atividade 
permanente do Sistema, cuja temática e cronograma anual 
serão definidos pela Secretaria de Administração e coorde-
nados pela Divisão de Sustentabilidade.

A unidade deverá participar da programação da Semana 
Nacional do Meio Ambiente, divulgando a sua programação 
e realizando as atividades propostas em âmbito nacional.
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Além disso, poderá, considerando as diversidades re-
gionais, desenvolver temática mais adequada ao momento 
e à realidade local.

2.2.3.  REALIZAR CONTRATAÇÕES 
SUSTENTÁVEIS

Contratações públicas sustentáveis são aqueles proce-
dimentos administrativos formais que contribuem para a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável, me-
diante a inserção de critérios sociais, ambientais e econô-
micos nas aquisições de bens, contratações de serviços e 
execução de obras.

A unidade deverá, sempre que cabível, observar as di-
retrizes estabelecidas no Guia de Contratações Sustentá-
veis do MPF.

2.2.4. FOMENTAR O CONSUMO 
CONSCIENTE

A unidade deverá planejar, implementar e manter ini-
ciativas que garantam a racionalização do consumo de re-
cursos em suas operações.

As iniciativas adotadas pela unidade devem contem-
plar, no mínimo, critérios para:

a) a otimização do consumo de água e energia elétrica;

b) a otimização das atividades de transporte, para eco-
nomia de combustíveis;

c) o consumo de combustíveis renováveis pela frota;

d) a otimização do consumo de bens;

e) a otimização do consumo de copos descartáveis;

f) a realização de manutenções preventivas e corretivas 
em bens permanentes, visando aumentar a sua vida útil;

g) a otimização do nível de estoques, assegurando que 
a disponibilidade de bens e materiais de consumo 
seja adequada às suas necessidades; e

h) a adequação na produção de resíduos de serviços de 
saúde, bem como seu correto acondicionamento e 
descarte final.

2.2.5.  IMPLEMENTAR O 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

A unidade deverá elaborar, implementar e manter Pla-
no de Gerenciamento de Resíduos que garanta a realização 
de coleta seletiva de resíduos e a sua destinação adequada.

Quando a unidade realizar a prestação direta de servi-
ços de saúde, deverá elaborar e executar Plano de Geren-
ciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), con-
forme estabelece a legislação.
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2.2.6. REALIZAR CONSTRUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS

A unidade deverá seguir os procedimentos sustentáveis 
estabelecidos pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura 
(SEA) em relação aos aspectos de construção e manuten-
ção das edificações que ocupa, adequando-os às realidades 
locais, conforme orientações de engenheiros do quadro.

Entre as ações a serem implementadas, a organização 
deve, no mínimo:

a) adotar a utilização de dispositivos e procedimentos 
que tornem mais eficiente o uso de energia elétrica 
e água;

b) realizar, periodicamente, a manutenção corretiva e 
preventiva das instalações prediais, dos equipamen-
tos e dispositivos, visando ao seu uso eficiente;

c) incluir nos projetos de novas edificações, dispositi-
vos que tornem mais eficiente o uso de energia elé-
trica e água;

d) possuir instalações que permitam a membros, ser-
vidores e colaboradores utilizar meios alternativos 
de transporte; e

e) implantar acessibilidade: a Nota Técnica nº 06/2016 
da Secretaria de Engenharia e Arquitetura do MPF 
estabelece as etapas com as adequações necessárias 
para atendimento aos requisitos de acessibilidade nas 

edificações utilizadas pelo Ministério Público Federal, 
define prazos e apresenta a cartilha “Acessibilidade – 
Diretrizes básicas para edificações de uso público”. 

2.2.7.  PROMOVER A QUALIDADE DE 
VIDA NO TRABALHO

A unidade deve promover a qualidade de vida no tra-
balho. Para isso, recomenda-se realizar ações alinhadas 
com a Política e com o Programa de Qualidade de Vida no 
Trabalho do MPF. Tanto a Política quanto o Programa são 
produtos do Projeto de QVT, em fase de execução, com pre-
visão de conclusão em julho de 2017.

2.2.8. RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Responsabilidade Social de uma organização está di-
retamente relacionada à decisão de contribuir, voluntaria-
mente, para uma sociedade mais justa e para um ambiente 
mais limpo.

A unidade deve adotar, de forma institucionalizada ou 
voluntária, ações que busquem promover:

a) o conhecimento do cidadão sobre os seus direitos;

b) o desenvolvimento econômico da comunidade; e

c) o desenvolvimento social da comunidade.

Dica: recomenda-se o registro das ações realizadas.
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2.3.  REQUISITOS DE DESEMPENHO 
SUSTENTÁVEL

2.3.1.  IMPLANTAR AUTOAVALIAÇÃO

A unidade deverá realizar, anualmente, avaliações de 
seu Programa de Gestão Socioambiental para verificar se 
este está adequado aos objetivos socioambientais da uni-
dade e se as ações planejadas estão sendo realizadas em 
conformidade com o esperado.

2.3.2.  REALIZAR MEDIÇÃO E 
MONITORAMENTO

2.3.2.1 .  INDICADORES DO PROGRAMA DE 
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

Os indicadores do Programa de Gestão Socioambiental 
têm como objetivo acompanhar o desempenho das unida-
des participantes do Sistema de Gestão Socioambiental.

A aplicabilidade desses indicadores em todas as unida-
des prevê a padronização nas informações visando apon-
tar o desempenho socioambiental do MPF. 

Dessa forma, o Ecotime deverá coletar, trimestralmen-
te, os dados necessários para a mensuração dos Indicado-
res do Programa de Gestão Socioambiental da unidade, re-
alizar a sua análise e manter atualizados os resultados dos 
indicadores socioambientais. São eles:

Indicador Socioambiental 1 Consumo per capita  
de água

Propósito:
aferir e acompanhar o consumo mensal per capita de 
água na unidade

Descrição:
este indicador representa o consumo mensal em litros 
da água, fornecida por empresa pública prestadora desse 
serviço, dividido pelo total de consumidores da unidade

Fórmula: (total de litros/total de 
membros, servidores, funcionários 
terceirizados e estagiários) 

Meta: definida pela unidade

Unidade de medida: litros

Fonte de informação: SGA

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade:  
quanto menor, melhor

Indicador Socioambiental 2 Consumo per capita  
de energia elétrica

Propósito:
aferir e acompanhar o consumo mensal per capita de 
energia na unidade 

Descrição:

este indicador representa o consumo mensal em kWh 
de energia elétrica, fornecida por empresa pública 
prestadora desse serviço, dividido pelo total de 
consumidores da unidade

Fórmula: (total de kWh/total de 
membros, servidores, funcionários 
terceirizados e estagiários)  

Meta: definida pela unidade

Unidade de medida: kWh

Fonte de informação: SGA

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade:  
quanto menor, melhor
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Indicador Socioambiental 3 Consumo kWh/m2  
de energia elétrica

Propósito:
aferir e acompanhar o consumo mensal em quilowatt-
hora por metro quadrado de área construída

Descrição:

este indicador representa o consumo mensal em 
quilowatt-hora de energia elétrica, fornecida por 
empresa pública prestadora desse serviço, dividido pela 
área construída total da unidade

Fórmula: (total de kWh/total m2 
de área construída) 

Meta: definida pela unidade

Unidade de medida: kWh

Fonte de informação: SGA

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade:  
quanto menor, melhor

 

Indicador Socioambiental 4 Consumo per capita de  
copos descartáveis de água

Propósito:
aferir e acompanhar o consumo mensal per capita de 
copos descartáveis de água na unidade 

Descrição:
este indicador representa o consumo mensal de copos 
descartáveis de água dividido pelo total de consumidores 
da unidade

Fórmula: (total de copos 
descartáveis de água/total de 
membros, servidores, funcionários 
terceirizados e estagiários)   

Meta: definida pela unidade

Unidade de medida: unidade

Fonte de informação: SGA

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade:  
quanto menor, melhor

Indicador Socioambiental 5 Consumo per capita de  
copos descartáveis de café

Propósito:
aferir e acompanhar o consumo mensal per capita de 
copos descartáveis de café na unidade 

Descrição:
este indicador representa o consumo mensal de copos 
descartáveis de café dividido pelo total de consumidores 
da unidade

Fórmula: (total de copos 
descartáveis de café/total de 
membros, servidores, funcionários 
terceirizados e estagiários) 

Meta: definida pela unidade

Unidade de medida: unidade

Fonte de informação: SGA

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade:  
quanto menor, melhor

Indicador Socioambiental 6 Consumo per capita de garrafas 
de água descartáveis

Propósito:
aferir e acompanhar o consumo mensal per capita de 
garrafas de água descartáveis na unidade 

Descrição:
este indicador representa o consumo mensal de garrafas 
de água descartáveis (500 ml) dividido pelo total de 
consumidores da unidade 

Fórmula: (total de garrafas 
de água descartáveis/total de 
membros, servidores, funcionários 
terceirizados e estagiários)

Meta: definida pela unidade

Unidade de medida: unidade

Fonte de informação: SGA

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade:  
quanto menor, melhor
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Indicador Socioambiental 7 Consumo per capita de papel

Propósito:
aferir e acompanhar o consumo mensal per capita de 
papel para reprografia na unidade 

Descrição:
este indicador representa o consumo per capita mensal 
de papel para reprografia (branco2 ou reciclado, 
tamanho A4, gramatura 75g/m2) na unidade

Fórmula: quantidade de resmas 
de papel/total de membros, 
servidores, funcionários 
terceirizados e estagiários

Meta: definida pela unidade

Unidade de medida: resmas

Fonte de informação: SGA

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade:  
quanto menor, melhor

2 

Indicador Socioambiental 8 Educação e Consciência –  
Total de ações realizadas

Propósito:
aferir e acompanhar as ações de Educação e Consciência 
realizadas na unidade

Descrição:
este indicador representa a quantidade de ações de 
Educação e Consciência realizadas na unidade 

Fórmula: nº de ações realizadas 
(acumulado nos períodos)

Meta: definida pela unidade

Unidade de medida: unidade

Fonte de informação: SGA

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade: quanto maior, melhor

2. Papel branco de manejo sustentável, em conformidade com o disposto no 
Guia de Contratações Sustentáveis do MPF.

Indicador Socioambiental 9
Responsabilidade Social – quilos 
de material reciclável coletado e 

destinado adequadamente

Propósito:
aferir e acompanhar a quantidade de resíduos recicláveis 
destinados a cooperativa de catadores ou a instituição 
similar

Descrição:
este indicador representa todos os resíduos coletados 
e destinados a cooperativa de catadores ou instituição 
similar

Fórmula: peso total de resíduos

Meta: definida pela unidade

Unidade de medida: quilos

Fonte de informação: SGA

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade: quanto maior, melhor

Indicador Socioambiental 10 Gerenciamento de Resíduos – 
Segurança Ocupacional

Propósito:
aferir e acompanhar a produção de resíduos de serviços 
de atenção à saúde nas unidades que possuam prestação 
desses serviços

Descrição:
este indicador representa o total de resíduos de serviços 
de saúde descartados

Fórmula: quantidade total de 
bombonas

Meta: definida pela unidade

Unidade de medida: bombonas

Fonte de informação: JMO

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade: quanto menor, melhor
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Indicador Socioambiental 11
Qualidade de Vida – Índice  
e incidência de acidentes  

de trabalho

Propósito:
aferir e acompanhar a incidência de acidentes de 
trabalho

Descrição:
este indicador representa o número de acidentes de 
trabalho registrados em relação ao total de servidores 
da unidade

Fórmula: total de acidentes 
de trabalho registrados/total  
de servidores

Meta: zero

Unidade de medida:  
número absoluto

Fonte de informação: JMO

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade:  
quanto menor, melhor

Indicador Socioambiental 12
Contratações Sustentáveis – 
Percentual de licitações com 
critérios de sustentabilidade 

Propósito:
aferir e acompanhar o percentual de licitações que 
utilizaram critérios de sustentabilidade

Descrição:

este indicador representa o total de licitações 
sustentáveis em relação ao total geral de licitações 
realizadas, passíveis de enquadramento em critérios de 
sustentabilidade

Fórmula: total de licitações 
sustentáveis/total geral de 
licitações realizadas) * 100

Meta: 75,01%

Unidade de medida: unidade

Fonte de informação: SGA

Frequência de  
mensuração: trimestral

Polaridade:  
quanto maior, melhor

2.3.2.2.  INDICADORES DOS OBJETIVOS 
SOCIOAMBIENTAIS DA UNIDADE

A unidade poderá definir outros indicadores com o ob-
jetivo de monitorar o seu desempenho, para verificar se os 
seus objetivos socioambientais estão sendo alcançados.

Esses indicadores devem ser avaliados anualmente 
pelo Ecotime.

2.3.2.3.  COMUNICAR  DESEMPENHO 
SUSTENTÁVEL

O desempenho da unidade deve ser periodicamente co-
municado aos membros, servidores e colaboradores.

Os resultados dos indicadores devem ser regularmente 
informados à Divisão de Sustentabilidade, para consolida-
ção das informações de desempenho do MPF.

2.3.3.  FOMENTAR O PROCESSO DE 
MELHORIA CONTÍNUA

A chefia da unidade deve analisar criticamente o seu Pro-
grama de Gestão Socioambiental, em intervalos programa-
dos, para assegurar a adequação das iniciativas adotadas.

As análises do programa deverão abordar:

a) a adequação do programa às particularidades e ne-
cessidades da unidade;
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b) a pertinência dos objetivos socioambientais; e

c) o desempenho do programa.

Os encontros realizados para a análise do PGS deverão 
ser registrados em Ata ou outro instrumento similar.

As necessidades de melhoria identificadas deverão ser 
planejadas e implementadas, objetivando a melhoria con-
tínua do Programa de Gestão Socioambiental da unidade.

2.3.4. COMPARTILHAR BOAS PRÁTICAS 
DE GESTÃO

A unidade deverá compartilhar suas boas práticas de 
gestão socioambiental com as demais unidades do MPF 
participantes do Sistema de Gestão Socioambiental.

As boas práticas de gestão da unidade, bem como o seu de-
sempenho sustentável, irão compor as informações necessá-
rias para que a Divisão de Sustentabilidade consolide o Diag-
nóstico Socioambiental do MPF, a ser publicado anualmente.

3.  O Processo de 
Certificação de 
Desempenho 
Sustentável

3.1.  DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO 
DE UM PROGRAMA DE 
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

O processo de avaliação tem como objetivo promover 
a melhoria contínua do desempenho socioambiental das 
unidades e, por consequência, promover a melhoria do De-
sempenho Socioambiental do MPF.

Assim, é importante destacar que as avaliações realiza-
das têm caráter contributivo, ou seja, seu objetivo é auxiliar 
a unidade na melhoria do seu Programa de Gestão Socioam-
biental, ao mesmo tempo que permitirá identificar as difi-
culdades da unidade, informações que subsidiarão a melho-
ria contínua do Sistema de Gestão Socioambiental do MPF. 

3.2. PERÍODO DE AVALIAÇÃO 
DO SISTEMA DE GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL

As unidades participantes do SGS serão avaliadas anu-
almente no mês de dezembro.
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3.3.  VERIFICAÇÃO DA 
CONFORMIDADE DO 
PROGRAMA DE GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL

A avaliação da unidade será realizada com base nos 
princípios socioambientais definidos para o MPF, adotan-
do-se como  ferramenta o questionário constante do Capí-
tulo IV deste manual.

A conformidade ou não conformidade do programa 
será verificada com base nos requisitos apresentados no 
Questionário de Avaliação.

Para cada item avaliado, o responsável pelo preenchi-
mento do questionário deverá marcar “SIM” quando verifi-
cada a conformidade, “NÃO” para os itens em desconformi-
dade com os requisitos, e “NA” para os itens não aplicáveis 
à unidade, ou que, durante o período de avaliação, não fo-
rem pertinentes à realidade da unidade.

Nota:

Como exemplo da não aplicabilidade de um requisito, 
quando não houver nenhum serviço de obra em execução 
na unidade, ou não tenha sido executada nos últimos doze 
meses, a verificação quanto à disposição dos resíduos de 
obras será “NÃO APLICÁVEL”.

3.4. DOCUMENTAÇÃO DE 
AVALIAÇÃO DA UNIDADE

A documentação da avaliação realizada pela unidade, a 
ser encaminhada à Divisão de Sustentabilidade deverá ser 
composta de:

•  Questionário de avaliação preenchido e assinado pelo 
responsável (definido na matriz de responsabilidade);

•  Registros do cumprimento dos requisitos, quando cou-
ber (ex.: documento de formalização do PGS, documento 
de formalização do PGRS, documento de formalização do 
PGRSS, designação do Ecotime, folders, banners de cam-
panhas, treinamentos, sensibilização etc.).

3.5. VALIDAÇÃO DO PROCESSO 
DE AVALIAÇÃO

Durante o prazo de validação, a Divisão de Sustenta-
bilidade poderá solicitar a correção de informações ou de 
documentos comprobatórios. Poderá, ainda, solicitar do-
cumentos adicionais para comprovação das informações 
prestadas no Questionário de Avaliação.

As solicitações realizadas pela DS deverão ser atendi-
das pela unidade no prazo de 2 (dois) dias úteis após a so-
licitação. Caso a correção não seja feita no prazo ou o docu-
mento enviado não comprove a informação prestada, não 
será atribuída pontuação ao item.
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Concluída a fase de avaliação, a DS encaminhará parecer 
para validação do secretário de Administração do MPF.

3.6. CERTIFICAÇÃO DA 
UNIDADE

3.6.1.  APURAÇÃO DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE

Após a avaliação, será apurado o desempenho da unida-
de, com base na fórmula a seguir:

Desempenho do 
Programa (%) = 

Ʃ respostas “SIM”

(Total de Questões do Formulário  
– Ʃ respostas “NA”)

x 100

O desempenho da unidade será expresso em valor per-
centual, com uma casa decimal.

A Divisão de Sustentabilidade emitirá o Certificado de 
Desempenho Socioambiental da unidade, que será assina-
do pelo secretário de Administração e pelo secretário-geral 
do MPF.

3.6.2.  NÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO DE 
DESEMPENHO

A Certificação de Desempenho Socioambiental da uni-
dade será emitida com base nos níveis de avaliação a seguir, 
de acordo com o desempenho socioambiental apurado, 
conforme a seguinte tabela:

Níveis de avaliação Desempenho requerido

D 50,0% a 64,9%

C 65,0% a 79,9%

B 80,0% a 94,9%

A 95% a 100%

3.6.3.  VALIDADE DO CERTIFICADO DE 
DESEMPENHO

O certificado emitido para a unidade terá validade de 1 
ano da sua emissão, período em que deverá ser renovada a 
avaliação da unidade.
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4. Questionário de 
Avaliação para 
Certificação de 
Desempenho 
Sustentável

Item Requisitos Avaliação

1. Requisitos de Compromisso Sustentável

1.1. Requisitos Gerais

1
A unidade elaborou e enviou  à DS o 
diagnóstico socioambiental anual? □ SIM      □ NÃO      □ NA

2
A unidade formalizou adesão ao SGS do 
MPF? □ SIM      □ NÃO      □ NA

3
Há um Programa de Gestão 
Socioambiental implantado na unidade? □ SIM      □ NÃO      □ NA

4
Os recursos necessários para a 
implantação do PGS da unidade foram 
providos pela chefia?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

1.2. Programa de Gestão Socioambiental

5
A unidade possui um PGS formalmente 
instituído? □ SIM      □ NÃO      □ NA

6
 O PGS da unidade é adequadamente 
divulgado e comunicado? □ SIM      □ NÃO      □ NA

7

 Os membros, servidores e 
colaboradores demonstraram conhecer  
o PGS? [IDENTIFICAR ENTREVISTANDO 
(POR AMOSTRAGEM): SERVIDORES, 
MEMBROS OU COLABORADORES]

□ SIM      □ NÃO      □ NA

Item Requisitos Avaliação

8
Há evidências da realização de análise 
crítica do PGS pela chefia da unidade, 
com participação do Ecotime?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

1.3. Objetivos Socioambientais

9
Os objetivos socioambientais da 
unidade foram definidos? □ SIM      □ NÃO      □ NA

10
Os objetivos socioambientais da 
unidade estão alinhados ao Programa 
de Gestão Socioambiental da unidade?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

11
Os objetivos socioambientais da 
unidade são mensuráveis? □ SIM      □ NÃO      □ NA

1.4. Planejamento

12
O PGS da unidade foi adequadamente 
planejado? □ SIM      □ NÃO      □ NA

O planejamento do PGS contempla, para cada ação:

13 o seu objetivo? □ SIM      □ NÃO      □ NA

14
o(s) responsável(is) pela sua 
realização? □ SIM      □ NÃO      □ NA

15 os prazos? □ SIM      □ NÃO      □ NA

16 os resultados esperados? □ SIM      □ NÃO      □ NA

17
O planejamento está adequado aos 
objetivos socioambientais? □ SIM      □ NÃO      □ NA

18
O planejamento está adequado aos 
objetivos socioambientais? □ SIM      □ NÃO      □ NA

Entre as ações planejadas para o Programa de Gestão 
Socioambiental da unidade, estão previstas atividades  
visando atender aos requisitos de:

19
educação e consciência  
socioambiental? □ SIM      □ NÃO      □ NA

20 contratações sustentáveis? □ SIM      □ NÃO      □ NA
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Item Requisitos Avaliação

21 consumo consciente? □ SIM      □ NÃO      □ NA

22 gerenciamento de resíduos? □ SIM      □ NÃO      □ NA

23 construções sustentáveis? □ SIM      □ NÃO      □ NA

24 acessibilidade? □ SIM      □ NÃO      □ NA

25 responsabilidade social? □ SIM      □ NÃO      □ NA

26 melhoria contínua? □ SIM      □ NÃO      □ NA

1.5. Ecotime

27
Existe um Ecotime formalmente designado 
pela chefia para atuar na unidade? □ SIM      □ NÃO      □ NA

1.6. Matriz de Responsabilidades

28
A unidade possui Matriz de 
Responsabilidades formalmente 
estabelecida?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

29
A Matriz está disponível para os 
membros, servidores e colaboradores? □ SIM      □ NÃO      □ NA

30

Os membros, servidores e 
colaboradores conhecem as suas 
responsabilidades, conforme 
estabelecido na Matriz?
[IDENTIFICAR ENTREVISTANDO (POR 
AMOSTRAGEM): SERVIDORES, MEMBROS 
OU COLABORADORES]

□ SIM      □ NÃO      □ NA

2. Requisitos de Atitudes Sustentáveis

2.1. Educação e Consciência

Foram realizadas na unidade, atividades de conscientização e 
educação socioambiental, contemplando:

31 ações de informação? □ SIM      □ NÃO      □ NA

32 ações de treinamento? □ SIM      □ NÃO      □ NA

Item Requisitos Avaliação

33 campanhas e eventos? □ SIM      □ NÃO      □ NA

34 vivências? □ SIM      □ NÃO      □ NA

2.1.1. Semana Nacional do Meio Ambiente

35

A unidade divulgou internamente a 
programação da Semana Nacional 
do Meio Ambiente, estimulando a 
participação dos membros, servidores e 
colaboradores?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

36
As atividades nacionais propostas 
foram realizadas? □ SIM      □ NÃO      □ NA

37
A unidade realizou atividade local, de 
sua própria iniciativa? □ SIM      □ NÃO      □ NA

2.2. Contratações Sustentáveis

38
Nas contratações de bens, serviços ou 
obras, a unidade incluiu critérios de 
sustentabilidade?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

2.3. Consumo Consciente

A unidade adotou iniciativas visando à racionalização do 
consumo de:

39 água? □ SIM      □ NÃO      □ NA

40 energia elétrica? □ SIM      □ NÃO      □ NA

41 bens de consumo? □ SIM      □ NÃO      □ NA

42 copos e garrafas descartáveis? □ SIM      □ NÃO      □ NA

43
A unidade possui procedimentos 
definidos para a realização de 
manutenção preventiva de veículos?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

44
Os veículos da frota da unidade 
utilizam, sempre que possível, 
biocombustíveis?

□ SIM      □ NÃO      □ NA
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Item Requisitos Avaliação

45

A unidade adota procedimentos para 
otimizar as atividades de transporte, 
com o objetivo de economizar 
combustíveis?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

46
A unidade adotou medidas para reduzir 
os estoques de bens de consumo, 
evitando estoques excessivos?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

47
A unidade adotou a utilização de 
papel reciclado ou branco de manejo 
sustentável em substituição ao alcalino?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

2.4. Gerenciamento de Resíduos

48
A unidade elaborou seu Plano de 
Gerenciamento de Resíduos? □ SIM      □ NÃO      □ NA

49
O Plano de Gerenciamento de Resíduos 
foi implementado na unidade? □ SIM      □ NÃO      □ NA

O Plano de Gerenciamento de Resíduos estabelece critérios 
para a destinação adequada de:

50 resíduos orgânicos? □ SIM      □ NÃO      □ NA

51 resíduos recicláveis? □ SIM      □ NÃO      □ NA

52
resíduos automotivos (óleos, 
pneus, peças etc.)? □ SIM      □ NÃO      □ NA

53
resíduos de construção, quando 
da execução de serviços de obra? □ SIM      □ NÃO      □ NA

54
A unidade elaborou Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde (PGRSS) ou adota o Nacional?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

55 O PGRSS foi implementado na unidade? □ SIM      □ NÃO      □ NA

A unidade realiza coleta seletiva de:

56 papel? □ SIM      □ NÃO      □ NA

Item Requisitos Avaliação

57 plástico? □ SIM      □ NÃO      □ NA

58 metal? □ SIM      □ NÃO      □ NA

59 resíduos eletroeletrônicos? □ SIM      □ NÃO      □ NA

60
A unidade garante destinação adequada 
para as lâmpadas após o uso? □ SIM      □ NÃO      □ NA

2.5. Construções Sustentáveis

A unidade realiza diretamente, ou possui contrato para 
prestação de serviços de manutenção predial corretiva e 
preventiva para:

61  instalações elétricas? □ SIM      □ NÃO      □ NA

62  instalações hidrossanitárias? □ SIM      □ NÃO      □ NA

63  climatização? □ SIM      □ NÃO      □ NA

64
A unidade utiliza em seu sistema de 
iluminação componentes com Selo 
PROCEL?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

65

Os ambientes de trabalho possuem 
interruptores individuais?
[VERIFICAR ALEATORIAMENTE SE, NO 
MÍNIMO, 50% DOS AMBIENTES POSSUEM 
INTERRUPTOR INDIVIDUALIZADO]

□ SIM      □ NÃO      □ NA

Nas instalações hidráulicas, são utilizadas torneiras:

66
com arejadores (em todos os 
ambientes)? □ SIM      □ NÃO      □ NA

67
com fechamento automático 
(em banheiros)? □ SIM      □ NÃO      □ NA

68
Os banheiros possuem válvulas com duas 
versões de descarga sanitária (3L e 6L)? □ SIM      □ NÃO      □ NA

69
Os eletrodomésticos utilizados na 
unidade possuem Selo PROCEL? □ SIM      □ NÃO      □ NA
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Item Requisitos Avaliação

70
A unidade possui paraciclos  para os  
membros, servidores e colaboradores? □ SIM      □ NÃO      □ NA

71

A unidade possui bicicletário composto 
de paraciclos, vestiário, ou instalação 
similar que permita aos membros, 
servidores e colaboradores realizar 
higiene pessoal quando utilizar meio de 
transporte alternativo?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

2.6. Construções Sustentáveis

A unidade possui:

72
piso tátil no acesso à edificação 
até a recepção? □ SIM      □ NÃO      □ NA

73
piso tátil nas áreas de acesso ao 
público externo? □ SIM      □ NÃO      □ NA

74
vagas reservadas de uso 
especial no estacionamento? □ SIM      □ NÃO      □ NA

75 rebaixamento de calçadas? □ SIM      □ NÃO      □ NA

76
rampa adequada ou plataforma 
elevatória? □ SIM      □ NÃO      □ NA

77
corrimãos e outras adequações 
das escadas externas? □ SIM      □ NÃO      □ NA

78 balcão de recepção acessível? □ SIM      □ NÃO      □ NA

79

A unidade adotou as medidas necessárias 
para assegurar a acessibilidade às 
pessoas com deficiência 
[QUANDO HOUVER PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (MEMBROS, SERVIDORES E 
COLABORADORES), AS MEDIDAS DEVEM SER 
ADEQUADAS À DEFICIÊNCIA]

□ SIM      □ NÃO      □ NA

Item Requisitos Avaliação

2.7. Qualidade de Vida no Trabalho

80
A unidade disponibiliza equipamentos 
de proteção individual a membros, 
servidores e colaboradores?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

2.8. Responsabilidade Social

81
A unidade realizou iniciativa, buscando 
promover o conhecimento do cidadão 
sobre os seus direitos?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

82

A unidade realizou doação de seus 
resíduos gerados para cooperativas ou 
instituições de catadores, estimulando 
a geração de renda?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

83

A unidade apoiou o desenvolvimento 
dessas cooperativas ou instituições, 
buscando promover a sua 
profissionalização e sustentabilidade 
econômica e financeira?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

84
A unidade estimulou a realização ou 
realizou ações sociais internas ou 
externas?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

3. Requisitos de Desempenho Sustentável

3.1. Autoavaliação

85
O Planejamento do Programa de Gestão 
Socioambiental da unidade prevê a 
realização de Avaliações Internas?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

86
A unidade realizou avaliações conforme 
planejado? □ SIM      □ NÃO      □ NA
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Item Requisitos Avaliação

3.2 Medição e Monitoramento 
3.2.1. Indicadores do Programa de Gestão Socioambiental

Quanto aos indicadores do Programa de Gestão 
Socioambiental, a unidade apurou e manteve atualizados os 
indicadores:

87 Indicador 1 □ SIM      □ NÃO      □ NA

88 Indicador 2 □ SIM      □ NÃO      □ NA

89 Indicador 3 □ SIM      □ NÃO      □ NA

90 Indicador 4 □ SIM      □ NÃO      □ NA

91 Indicador 5 □ SIM      □ NÃO      □ NA

92 Indicador 6 □ SIM      □ NÃO      □ NA

93 Indicador 7 □ SIM      □ NÃO      □ NA

94 Indicador 8 □ SIM      □ NÃO      □ NA

95 Indicador 9 □ SIM      □ NÃO      □ NA

96 Indicador 10 □ SIM      □ NÃO      □ NA

97 Indicador 11 □ SIM      □ NÃO      □ NA

98 Indicador 12 □ SIM      □ NÃO      □ NA

3.2.2. Indicadores dos Objetivos  
Socioambientais da Unidade

99
A unidade definiu os indicadores para 
os objetivos socioambientais? □ SIM      □ NÃO      □ NA

100
Os indicadores dos objetivos foram 
apurados e atualizados? □ SIM      □ NÃO      □ NA

3.2.3. Comunicação de Desempenho Sustentável

101
O desempenho sustentável da unidade 
foi comunicado aos membros, 
servidores e colaboradores?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

Item Requisitos Avaliação

102
O desempenho sustentável da unidade 
é comunicado à comunidade? □ SIM      □ NÃO      □ NA

103
Os resultados dos indicadores foram 
informados à DS/SA? □ SIM      □ NÃO      □ NA

3.3. Melhoria Contínua

104
A  chefia da unidade realizou análise 
crítica do Programa de Gestão 
Socioambiental?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

Nas análises críticas realizadas, analisou-se:

105
a adequação do PGS à realidade 
da unidade? □ SIM      □ NÃO      □ NA

106
a pertinência dos objetivos 
socioambientais? □ SIM      □ NÃO      □ NA

107 o desempenho do programa? □ SIM      □ NÃO      □ NA

108

Com base nas avaliações internas 
realizadas, a unidade tomou as 
medidas necessárias para assegurar a 
melhoria de seu Programa de Gestão 
Socioambiental?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

3.4. Boas Práticas de Gestão

109
A unidade compartilhou suas boas 
práticas de Gestão Socioambiental com 
as demais unidades do MPF?

□ SIM      □ NÃO      □ NA

110
A unidade adotou internamente 
alguma boa prática divulgada por outra 
unidade?

□ SIM      □ NÃO      □ NA
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