
PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA A3P

1. APRESENTAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF
78.206.307/0001-30

Endereço
 Av. Marechal Hermes, 751
Cidade
Curitiba

UF
PR

CEP
80530-230

DDD/Telefone
41-3250-4201

Nome do Responsável
IVONEI SFOGGIA

CPF
304.000.409-30

CI/Órgão Exp.
 1.472.858.- SSP/PR

Endereço
 Av. Marechal Hermes, 751
Cidade
Curitiba

UF
PR

CEP
80.530-230

DDD/Telefone
41-3250-4201

2. COMISSÃO GESTORA DA A3P

Membros da Comissão: 
Procuradora  de  Justiça  Carla  Moretto  Maccarini,  os  Promotores  de  Justiça  Galatéia  Fridlund

eAlexandre Gaio

Os  servidores  Henrique  Terniowicz,  AglaéLeitolesg,  Alex  Vila  Rosa,  Lucyene  Cristina  Sodre  F.

Trindade,  Michelle  Andrea  Bini  Salsa,  Matheus  Fernandes  Pimentel,  Nelson  Mozart  Weigang

Junior, Leandro Alves Dos Santos eRegis Sant'ana Junior, conforme portaria nº 792/2016 Sub Adm

de 15/12/2016.

3. OBJETIVOS DO PLANO

3.1. Geral

Diminuir  os impactos  socioambientais  negativos  ocasionados pela ação do Ministério

Público

Refletir sobre práticas de gestão com inserção de princípios de sustentabilidade; 

Difundir a necessidade do comprometimento com a temática social e ambiental entre os 



agentes ministeriais,servidores, estagiários, e colaboradores no âmbito do Ministério 

Público do Estado do Paraná, 

3.2. Específicos

Garantir a adoção de práticas sustentáveis no âmbito do Ministério Público do Estado do

Paraná;

Estimular a reflexão e a adoção de práticas cotidianas comprometidas para a  redução

de  impactos  socioambientais  negativos,  estendendo-se  para  além  do  ambiente  de

trabalho;

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO

4.1. USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS 

Objetivo Promover  o  uso  racional  dos  recursos  naturais,  racionalizar  o  uso  do
transporte, reduzir os desperdícios de materiais e os impactos ambientais
negativos decorrentes.

Metas Estimular a redução do consumo de água, energia elétrica, combustível
nas  unidades  ministeriais,  bem  como  reduzir  o  consumo  de  copos
plásticos descartáveis, papel e materiais em geral e a destinação correta
dos materiais recicláveis.

Plano de Ação 
Tema Iniciativas Responsáve

l
Início Concl

usão
Materiais em 
geral e Papel

Elaborar o perfil de consumo de materiais  da
instituição,  em  especial,  do  papel  e  copos
descartáveis.

Michelle 
Bini Salsa

12/16 12/21

Verificar, in loco, a situação de utilização de 
materiais em geral

Michelle 
Bini Salsa

12/16 12/21

Reduzir o fornecimento de materiais de 
expediente

Michelle 
Bini Salsa

12/16 12/21

Configurar todas as impressoras frente-verso Alex Vila 
Rosa

12/16 12/21

Realizar estudo de viabilidade de implantação 
do sistema de gestão documental digital

Leandro 12/16 12/21



Reduzir a disponibilidade de copos plásticos 
para os servidores

Michelle 
Bini Salsa

12/16 12/21

Energia Realizar um acompanhamento do consumo de 
energia e estudar possíveis medidas para sua 
redução.

Nelson 
Mozart, 
Alex Vila 
Rosa

12/16 12/21

Realizar a individualização dos medidores, se 
necessário

Nelson 
Mozart

12/16 12/21

Propor a aquisição de equipamentos que 
reduzam o consumo de energia como: 
→ utilização de sistema de ar condicionado 
eficiente
→ utilização de sistema de iluminação 
eficiente
→ implantação de sensores de presença;
→ instalação de novos elevadores com 
economia de energia elétrica;
→ instalação de interruptores de energia 
elétrica independentes em todas as salas. 

Nelson 
Mozart

12/16 12/21

Água Realizar um acompanhamento do consumo de 
água

Nelson 
Mozart

12/16 12/21

Realizar a individualização dos medidores, se 
necessário

Nelson 
Mozart

12/16 12/21

Propor instalações hidro sanitárias mais 
econômicas como: torneiras com 
temporizadores; instalação de caixa acoplada; 
regulagem dos registros da água; troca das 
bacias sanitárias por miquitórios com sensores;

Nelson 
Mozart

12/16 12/21

Implementar sistema de captação, 
armazenamento e utilização de água 
proveniente das chuvas; 

Nelson 
Mozart

12/16 12/21

4.2. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Objetivo Realizar  o  gerenciamento  correto  e  eficiente  dos  resíduos  sólidos  em
todas as unidades do Ministério Público do PR 

Metas Implantar a coleta seletiva solidária em todas as unidades ministeriais e
realizar a destinação adequada dos resíduos.

Plano de Ação 
Tema Iniciativas Responsáve

l
Início Concl

usão
Resíduos Estudo qualiquantitativo dos resíduos – permite

avaliar a situação e serve de base para definir 
quantidades de coletores, tipos e locais de 
colocação. Descobrir o destino atual dos 
resíduos e definir que instituição irá recebê-los:
Formalização da doação. 

Alexandre 
Gaio, 
Aglae 
Leitolesg

01/17 06/18



Adequação 
ao Decreto 
Nº 5.940 de 
25.10.2006

Implementar a coleta seletiva solidária; Alexandre 
Gaio, 
Aglae 
Leitolesg

01/17 06/18

Adquirir os coletores para a Coleta Seletiva e 
instalar nas divisões, nos corredores e centrais;

Michelle 
Bini Salsa

01/17 06/18

Instalar coletores nas copas com separação para
lixo orgânico e lixo seco.

Regis 
Sant’ana 
Junior

01/17 06/18

Destinação 
Adequada de 
resíduos 
perigosos

Levantar os tipos e quantidades de resíduos 
perigosos que devem ser destinados

Alexandre 
Gaio, 
Aglae 
Leitolesg

01/17 06/18

Realizar um estudo sobre a viabilidade de um 
“ecoponto” para coleta de pilhas e baterias e 
também de óleo de cozinha;

Alexandre 
Gaio, 
Aglae 
Leitolesg

01/17 06/18

Contratar cooperativas e/ou empresas que 
promovam a coleta e destinação 
ambientalmente adequada dos resíduos 
perigosos. 

Henrique 
Terniovicz, 
Matheus 
Fernandes 
Pimentel

01/17 12/21

Resíduos 
Orgânicos

Levantar a quantidade de resíduos orgânicos de
restaurantes e lanchonetes e realizar destinação 
adequada

Alexandre 
Gaio, 
Aglae 
Leitolesg

01/17 06/18

4.3. QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Objetivo Promover a qualidade de vida dos servidores e melhorando o ambiente de
trabalho.

Metas Contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

Plano de Ação 
Tema Iniciativas Responsáve

l
Início Concl

usão
Contribuir 
para a 
melhoria da 
qualidade de 
vida

Propor mudanças na estrutura física do órgão
para garantir uma melhor acessibilidade e criar
áreas comuns;  

Nelson 
Mozart

12/16 12/21

Propor a  construção de um bicicletário  e  um
vestiário para incentivar o uso de bicicletas;

Nelson 
Mozart

12/16 12/21

Analisar  a  qualidade  do  ar  em  termos  de
fungos, ácaros e bactérias;

Regis 
Sant’ana 
Junior

12/16 12/21

Estudar  viabilidade  de  propostas  de Matheus 12/16 12/21



implantação  de  ginástica  laboral  e
equipamentos  ergonométricos  para  os
funcionários;

Fernandes 
Pimentel

Controlar  a  qualidade  da  água  utilizada  no
sistema de refrigeração. 

Nelson 
Mozart

12/16 12/21

4.4.  SENSIBILIZAÇÃO  E  CAPACITAÇÃO  DOS  MEMBROS,  SERVIDORES,
ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS.

Objetivo Orientar  e informar os membros,  servidores,  estagiários  e  terceirizados
sobre as iniciativas de sustentabilidade que estão sendo implementadas e
incentivar a adoção de boas práticas no ambiente de trabalho, através de
reuniões palestras e oficinas.

Metas Capacitar  100% dos  terceirizados  e  estagiários  e  50%  de  membros  e
servidores  sobre  as  ações  individuais  necessárias  para  a  implantação
efetiva e o bom andamento das ações de Gestão Ambiental implantadas na
instituição.
Dois servidores de cada unidade ministerial, indicando-os para atuar como
agente socioambiental no Ministério Público do PR, que tem por objetivo
difundir as ações  individuais necessárias para a implantação efetiva e o
bom  andamento  das  ações  de  Gestão  Ambiental  implantadas  na
instituição.

Plano de Ação 
Tema Iniciativas Responsáve

l
Início Concl

usão
Sensibilizaçã
o e 
Capacitação

Identificar as demandas de capacitação; CGSA 12/16 12/21
Elaborar um plano de capacitação interna por 
meio de palestras, reuniões, cursos, oficinas, 
etc;

CGSA 12/16 12/21

Elaborar um plano de sensibilização dos 
servidores por meio de campanhas com 
divulgação em banners, cartazes, etiquetas, 
intranet, projeção de vídeo, informativos, etc;

CGSA 12/16 12/21

Desenvolver cartilhas educativas sobre 
sustentabilidade para capacitação e 
sensibilização dos servidores; 

CGSA 12/16 12/21

Celebrar as datas comemorativas relacionadas 
à sustentabilidade para promover a 
sensibilização dos servidores;

CGSA 12/16 12/21

Realizar campanhas para o consumo 
consciente

CGSA 12/16 12/21

Promover campanhas para racionalização do 
uso dos copos plásticos

CGSA 12/16 12/21

Promover campanhas de conscientização para 
redução do consumo de energia elétrica e água

CGSA 12/16 12/21

Incluir no contrato da empresa prestadora de 
serviços gerais, cláusula de capacitação em 

CGSA 12/16 12/21



educação e gestão ambiental, para todos os 
funcionários terceirizados.

4.5. LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Objetivo Otimizar o processo de aquisição de material  de consumo e contratação de
serviços.

Metas Incluir  em todos  os  contratos  licitatórios,  quando  possível,  a  aquisição  de
bens, materiais, contratações de serviços e projetos ambientalmente saudáveis.

Plano de Ação 
Tema Iniciativas Responsáve

l
Início Conclusão

Fomentar a 
adoção de 
critérios 
ambientais 
introduzindo 
o “diferencial 
ecológico” 
nas 
especificaçõe
s de produtos 
e serviços a 
serem 
adquiridos

Propor que, sempre que possível, sejam feitas 
aquisições de bens, materiais, contratações de 
serviços e projetos ambientalmente saudáveis;

Henrique, 
Matheus e 
Alex

12/16 12/21

Realizar um levantamento sobre produtos e 
serviços que proporcionem ganhos ambientais 
e economia de recursos;

Henrique, 
Matheus e 
Alex

12/16 12/21

Incluir itens ambientais nos futuros projetos de
construção e reforma levando em conta a 
funcionalidade integrada à sustentabilidade 
ambiental.

Henrique, 
Matheus e 
Alex

12/16 12/21

Informática Uso de novas tecnologias na hora da escolha, 
gestão de embalagens, ferramentas verdes, 
procedimentos, econômicos de uso do PC etc.

Henrique, 
Matheus e 
Alex

12/16 12/21

5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

5.1. A partir da lista de indicadores da A3P acompanhar a implementação do Plano (Anexo I)

5.2. Realizar avaliações periódicas do plano (mínimo trimestral);

5.3. Identificar possíveis falhas e pontos de melhoria;

5.4. Reprogramar as ações se necessário;



5.5. Preencher o relatório de monitoramento e/ou sistema de monitoramento do MMA.


