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Notícias

A Expansão do Projeto Esplanada Sustentável
Por orientação da Presidenta da República, o Projeto Esplanada Sustentável
(PES) foi inserido na Agenda de Governo e será implantando no ano de 2013 em
todos os Órgãos do Poder Executivo, em nível nacional. Na AGU, além das
despesas que foram monitoradas na 1ª Fase serão acrescidas: material de consumo
e apoio administrativo.
Para tanto, a AGU pactuou com a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) a
meta de redução de 2,5% em relação às despesas liquidadas no ano de 2012.
O lançamento do PES NACIONAL na AGU acontecerá no dia 21 de março de
2013, às 15 horas, com palestras em cada Superintendência sobre o tema ÁGUA, a
fim de divulgar medidas de redução no ambiente doméstico e profissional. Também será apresentado o Plano
de Ação de cada Regional.

Os Resultados da 1ª Etapa do PES:
No último dia 07 de março de 2013, foi divulgado pela SOF os resultados alcançados na implantação da
1ª Etapa do PES, em Brasília/DF. O total economizado pelos Órgãos habilitados somou R$ 2.606.268,46. De
acordo com o Termo de Adesão firmado, a SOF poderá conceder ampliação de limite em até 50% do montante
da economia obtida, ou seja, R$ 1.303.134,33.
Para tanto, os Órgãos deverão apresentar à SOF, um Plano de Aplicação de Recursos (PAR). O Plano
deverá abranger a totalidade dos recursos disponibilizados e contemplar ações de melhoria da gestão das
despesas administrativas tratadas no PES, preferencialmente por meio de investimento.
A AGU, no âmbito do Distrito Federal, alcançou a economia total de R$ 66.372,92, com as despesas de
água e esgoto, telefonia fixa e energia elétrica. Após a apresentação do PAR, poderemos receber a ampliação
de limite no valor de R$ 33.186,46.
Importante destacar que as ações do PES implementadas no DF não só
conseguiram promover a redução dos gastos, como também propiciou a utilização
de recursos naturais de forma mais sustentável, contribuindo para a preservação
do nosso planeta!
O Relatório da 1ª Etapa do PES está disponível na página da SGA.

“... A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda
a diferença.” Nathália Alves

MISSÃO:

“Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros de forma acessível, tempestiva e com
qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.”

Sistemática de Monitoramento do PES Nacional

Divulgação do PES

A AGU realizará o monitoramento das ações e metas por intermédio das
Superintendências de Administração e da Unidade de Atendimento em Minas
Gerais. O SisPES é o novo Sistema de Acompanhamento no qual serão
inseridos os dados relativos aos Planos de Ação e as Metas.
Para a implementação e monitoramento do PES na AGU, serão criados o
Comitê Interno do PES (CIPES) e os Grupos Técnico Regionais (GTPES).
O CIPES será responsável pelo monitoramento das atividades internas
referentes ao PES e é composto pela Secretária-Geral de Administração, pelos
Superintendentes de Administração, o Coordenador da UAMG e o Líder do
Órgão. Compete ao CIPES (I) estabelecer as diretrizes gerais para implantação
do PES; (II) definir os membros do GTPES; (III) promover reuniões mensais de
acompanhamento do Projeto; (IV) supervisionar o preenchimento dos dados coletados; e (V) acompanhar
as ações e metas, incluindo aspectos socioambientais e de redução de desperdício.
O GTPES será responsável pela implantação do Projeto nas Unidades Descentralizadas. Será
composto pelo Superintendente de Administração (Coordenador), pelo Líder Regional do PES e os
gestores de despesas. Participarão também desse Grupo, na qualidade de colaborador, os Coordenadores
Administrativos nos Estados. Compete ao GTPES (I) elaborar Plano de Ação para respectiva Região;
(II) realizar a coleta de dados no SISPES; (III) participar de reuniões de acompanhamento do PES; e
(IV) propor e auxiliar na implantação das ações de melhoria.
A Coordenação-Geral de Desenvolvimento Organizacional (CGDO), cuja titular é a Líder Nacional do
PES, será responsável por: (I) coordenar o PES no âmbito da AGU; (II) realizar as ações de comunicação do
PES; (III) apoiar as SAD’s/UAMG na implantação e execução do PES; (IV) monitorar as ações e o alcance
das metas; e (V) divulgar periodicamente os resultados da AGU.

Mas afinal, o que é sustentabilidade?
O termo sustentabilidade tem sido muito utilizado, fazendo
referência às diversas formas de se manter a preservação ambiental,
com bases não-predatórias, aproveitando, através de recursos
próprios, os materiais já existentes, como os lixos que podem ser
reciclados.
Segundo o relatório de Brundtland, de 1987, sustentabilidade
significa “suprir as necessidades da geração presente sem afetar a
habilidade das gerações futuras de suprir as suas”.
Dentro dessa linha de pensamento, pesquisadores
desenvolveram técnicas de reaproveitamento que valorizam as
produções, estimulando as atitudes ecologicamente corretas, desde
uma vizinhança até o âmbito mundial.
Mas não basta ser somente ecologicamente correto. Para ser considerado como sustentável, um
empreendimento deve ainda conter atitudes que visem ser socialmente justos, culturalmente aceitos e
economicamente viáveis.
Fonte: http://www.brasil.escola.com.br

EXPEDIENTE:

Edição e Diagramação:
CGDO/DF

Revisão:
CGDO/DF

Arte diagramação:
CGDO/DF

Contato:
sga.cgdo@ agu.gov.br

