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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna da UFMS, aprovado
pelo Conselho Diretor e em cumprimento às atribuições da unidade de Auditoria Interna
estabelecidas pelo art. 1º e pelo inciso I do art. 10 da Resolução COUN nº 70, de 25 de
setembro de 2014, procedeu-se à avaliação da gestão na área de Bens e Serviços no que se
refere ao gerenciamento dos resíduos sólidos e rejeitos gerados na UFMS.
A questão da destinação e da contaminação do meio ambiente por resíduos urbanos e
industriais tem sido considerada importante em todas as áreas do planeta. Especialmente a
partir da Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, onde os resíduos foram considerados uma das
prioridades da Agenda 211, e receberam atenção específica para assegurar a gestão
ambientalmente correta de produtos químicos tóxicos, resíduos sólidos e questões relativas
a esgoto e a gestão segura e ambientalmente correta dos resíduos radioativos.
Entende-se que auditorias nessa área ajudam a conscientizar gestores e comunidade para os
problemas abordados. Realizar auditoria na gestão de resíduos e rejeitos é um modo de
ajudar a reduzir os problemas causados por eles (resíduos e rejeitos), revelando as
deficiências do sistema de gestão e dos atores responsáveis, identificando as áreas que
necessitam de melhoria.
Além disso, o tema é recorrente na agenda de avaliação e monitoramento de políticas
públicas, por representar potencial impacto à saúde pública e ao meio ambiente, motivo pelo
qual a gestão de resíduos é objeto de destaque no documento intitulado Evolução e
Tendências em Auditoria Ambiental2, do Grupo de Trabalho de Auditoria Ambiental
(WGEA) criado no âmbito da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores - INTOSAI.
Os trabalhos foram realizados pela Auditora Andréia Costa Maldonado e Administradora
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira, em estrita observância às normas de auditoria
aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta aos exames realizados.
2. OBJETIVO
O presente trabalho objetivou analisar o atendimento às exigências éticas e legais referente
à destinação dos resíduos e rejeitos gerados em razão das atividades executadas na UFMS,
auxiliando no equacionamento do problema, no que se refere aos corretos manuseios,
reciclagem e destinação final dos mesmos. Por meio da avaliação do gerenciamento dos
resíduos sólidos e rejeitos gerados na UFMS procurou-se apresentar um panorama da gestão
em resíduos e rejeitos. De forma ampla, o trabalho pretendeu responder às questões de
auditoria constantes no Quadro 1:

1

Instrumento de planejamento participativo visando o desenvolvimento sustentável, elaborado na Rio 92.
Evolução e tendências em auditoria ambiental/Grupo de Trabalho de Auditoria Ambiental da Intosai. – Brasília: Tribunal de Contas da
União, 2009.
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Quadro 1: Questões de Auditoria Amplas
QUESTÕES DE AUDITORIA

INFORMAÇÕES REQUERIDAS
1.

3.

Há uma política para resíduos que se aplica a cada
estágio da corrente de resíduos e em conformidade
com a Política Nacional do Meio Ambiente?
Quem é o responsável pelo gerenciamento de
resíduos gerados na UFMS?
Existe um Plano de Gestão de Resíduos atualizado?

Existe Comissão para Coleta Seletiva Solidária - 4.
CCSS na UFMS?

Em caso de existência da CCSS, quem faz parte e
qual a sua atuação?

5.
6.
Existe um mapeamento das fontes geradoras por 7.
tipo de resíduos?
8.

Quais os tipos de resíduos produzidos?
Quais as fontes geradoras?
Há mapeamento e fluxo processual da gestão de
resíduos e rejeitos?
Há
mapeamento
das
responsabilidades
e
competências dos atores envolvidos?

Existe uma política para resíduos na UFMS?

2.

A instituição preocupou-se em prever nos
9.
contratos de limpeza e conservação a questão da
destinação ambientalmente correta dos resíduos?

Há treinamento do pessoal terceirizado de limpeza
para a coleta seletiva?

A instituição preocupa-se em promover 10. A UFMS promoveu campanhas de gestão ambiental
campanhas de conscientização ambiental?
de resíduos nos exercícios de 2016 e 2017?
Há a preocupação da instituição em realizar
11. Existem contratos, convênios, acordos ou
licitações ou convênios para a gestão de resíduos
congêneres para a gestão de resíduos dos campi?
dos campi?
Há a preocupação da Instituição em integrar o
meio acadêmico em ações de gestão e
conscientização da gestão ambiental de resíduos?

12. Ocorreu alguma ação de gestão ou conscientização
da gestão ambiental de resíduos no campus de
Campo Grande, que envolvesse a administração e o
meio acadêmico?

13. A instituição tem uma visão geral dos riscos da
Há preocupação com a gestão de risco na gestão
geração de resíduos e rejeitos?
de resíduos e rejeitos?
14. A instituição está adotando medidas para
administrar estes riscos?
Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria Interna

Além disso, foram avaliados o controle e a transparência das ações relativas à gestão de
resíduos e rejeitos. Dessa forma, o trabalho pretendeu igualmente responder às questões de
auditoria presentes no Quadro 2:

Quadro 2: Questões de Auditoria Sobre Controle e Transparência na Gestão de Resíduos e Rejeitos
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QUESTÕES DE AUDITORIA

INFORMAÇÕES REQUERIDAS

Há monitoramento na gestão de resíduos e 1.
rejeitos?

Há um sistema que assegure a necessária visão geral
do tratamento de resíduos e rejeitos?

A UFMS efetuou cadastramento no Cadastro
Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – 2.
CNORP conforme determina a Lei 12.305/2010?

A UFMS é cadastrada no CNORP?

3.
Há a divulgação da gestão de resíduos?

4.

Existe Relatório Técnico da Gestão Sustentável de
Resíduos?
Existem canais de informação ativa acerca da gestão
de resíduos e rejeitos produzidos na UFMS?

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria Interna

3. METODOLOGIA ADOTADA
Os procedimentos de auditoria adotados foram testes de observância. Os testes de
observância visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos
estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu
cumprimento pelos colaboradores e administradores da UFMS. Dessa forma, ao utilizar as
técnicas de auditoria abaixo descritas, concomitantemente, os controles internos foram
avaliados.
Foram aplicados os seguintes testes de observância:





Inspeção: verificação de registros, documentos e ativos tangíveis, por meio da
análise documental, com a consulta aos Relatórios de Gestão 2016 e 2017 para
verificação dos dados relativos à movimentação e destinação de resíduos e rejeitos e
correlação das informações obtidas; busca e estudo de normativos internos acerca da
gestão de resíduos e rejeitos e ainda, por meio de visita in loco ao Campus Campo
Grande.
Observação: Observando ações de tratamento de resíduos e rejeitos nas visitas in
loco ao Campus Campo Grande.
Investigação: com indagação oral e escrita, para a obtenção de informações perante
colaboradores envolvidos na gestão de resíduos e rejeitos.

Também foi realizada entrevista com a gerente e o encarregado da empresa Plansul
Planejamento e Consultoria (CNPJ 78.533.312/0001-58), Contrato nº 05/2017, com a
finalidade de verificar o cumprimento das cláusulas avençadas de destinação
ambientalmente correta dos resíduos e rejeitos gerados na Instituição.
As bases legais que referenciaram as análises foram:


Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente - PNMA, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação;
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Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos - PNRS; altera a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras
providências;



Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei no 12.305, de 2
de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o
Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê
Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras
providências;



Instrução Normativa n.º 01, de 25 de janeiro de 2013, do IBAMA – Ministério
do Meio Ambiente. Dispõe sobre o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos
Perigosos;



NBR 7500:2000, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que
estabelece símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de
materiais;



Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; e



Resolução RDC Nº. 222, de 28 de março de 2018, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento
dos resíduos de serviços de saúde.

Também foram utilizados como referência as seguintes decisões do Tribunal de Contas da
União, que nortearam às avaliações:


Acórdão nº 1056/2018 – TCU – Plenário, que trata da avaliação das ações adotadas
pela Administração Pública Federal em relação ao uso racional e sustentável de
recursos naturais no âmbito do setor público;



Acórdão nº 2749/2015 - TCU – Plenário, que trata Fiscalização de orientação
centralizada (FOC) na avaliação da governança e gestão das aquisições no âmbito da
UFRN.

4. DEFINIÇÃO DO ESCOPO E EXTENSÃO DOS TRABALHOS
O escopo considerado neste trabalho foram os atos executados pela UFMS no gerenciamento
dos resíduos e rejeitos produzidos pelas ações executadas na UFMS nos anos de 2016, 2017
e 2018 (até o mês de julho).
Inicialmente, o trabalho de avaliação alcançaria também a análise do gerenciamento dos
resíduos e rejeitos químicos e perigosos, especialmente dos laboratórios da UFMS. No
entanto após visita in loco a 7 (sete) laboratórios vinculados à Faculdade de Medicina
(FAMED), verificou-se a necessidade de tratar este assunto em relatórios individualizados,
em razão da quantidade de detalhamento, peculiaridade, constatações e recomendações a
serem efetuadas.
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Os laboratórios visitados pela equipe de auditoria, neste primeiro momento, foram:
Engenharia Biomédica; Carcinogênese; Metabolismo Mineral, Espectroscopia e
Bioinformática; Estudo do Músculo Estriado; Neuropediatria; Nutrição em pediatria; e
Purificação de Proteínas e suas Funções Biológicas.

5. RESULTADO DOS TRABALHOS
5.1. ÁREA DE EXAME: ASPECTOS GERAIS DA GESTÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS E REJEITOS
Internacionalmente, este tema está inserido na agenda global denominada Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Trata-se
de um compromisso assumido pelos 193 Estados-Membros da ONU, a ser implementado
até 2030, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. Os ODS
abarcam uma série de temas, como: erradicação da pobreza e da fome, saúde e bem-estar,
educação de qualidade, além de questões ambientais, entre outras. Ressalta-se a adesão da
UFMS aos ODS em 2018.
Cabe destacar, dentre as diversas questões ambientais relacionadas aos ODS, o Objetivo 12
que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, cuja meta 12.5
estabelece a necessidade de diminuir substancialmente, até 2030, a geração
de resíduos através de prevenção, redução, reciclagem e reuso.
No Brasil, o Governo Federal instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por
meio da Lei 12.305/2010 e do Decreto 7.404/2010. Estes normativos reúnem princípios,
diretrizes, objetivos, metas e ações que devem ser adotadas pela União, isoladamente ou em
regime de cooperação com os outros entes da federação, visando à gestão integrada e ao
adequado gerenciamento de resíduos sólidos e rejeitos.
A PNRS tem por objetivo, principalmente:







Proteger a saúde pública e a qualidade ambiental;
proporcionar tratamento ambientalmente adequado aos resíduos sólidos; estimular a
adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;
fomentar a utilização de tecnologias limpas; reduzir o volume e periculosidade
dos resíduos perigosos;
incentivar a indústria da reciclagem; articular esferas de governo e setor empresarial,
com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada
dos resíduos sólidos;
garantir adequação na prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos;
incentivar o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados
a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos.
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Ressalta-se que a PNRS apresenta o instrumento da responsabilidade compartilhada. De
acordo com esse conceito, etapas do ciclo de vida do produto relacionadas à destinação
ambientalmente adequada serão distribuídas pelos diversos atores que o integram, sejam eles
fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, cidadão e titulares de serviços de
manejo dos resíduos sólidos. Assim, todos são responsáveis pela minimização do volume
de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como pela redução dos impactos causados à
saúde e à qualidade ambiental.
Além disso, a PNRS previu a criação de planos de gestão integrada de resíduos sólidos e
planos de gerenciamento de resíduos sólidos nos níveis estadual, municipal e regional, além
de exigir que grandes geradores elaborem seus próprios planos de gerenciamento
de resíduos sólidos.
Este assunto também foi tratado no âmbito do Tribunal de Contas da União com a publicação
do Acórdão nº 1056/2018 – TCU – Plenário, que trata da avaliação das ações adotadas pela
Administração Pública Federal em relação ao uso racional e sustentável de recursos naturais
no âmbito do setor público, exigindo que Ministério do Meio Ambiente, que os órgãos e as
entidades da administração federal elaborem os seus Planos de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos3.

5.1.1. Assunto: Política de tratamento dos resíduos sólidos da UFMS
5.1.1.1. Constatação: Ausência de formalização da Política de Tratamento do Resíduos
Sólidos na UFMS e de atualização do PLS
Embora não haja a formalização de uma Política de Tratamento de Resíduos Sólidos – PTRS
por parte da UFMS, de acordo com os Relatórios de Gestão (2016 e 2017) da UFMS e
consulta aos atos publicados no Boletim de Serviços – BS, a Instituição adota políticas de
sustentabilidade ambiental por meio do Sistema de Governança da Sustentabilidade, iniciado
em 2013, especialmente com a elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável PLS, a partir de 2014.
Entretanto, constatou-se que a UFMS não elaborou o PLS relativo ao ano de 2018 e, também,
não publicou o Relatório do PLS 2017, prejudicando a análise da situação atual da
governança no tratamento dos resíduos e rejeitos.

3

9.2.7. exigir, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, que os órgãos e as entidades da
administração federal elaborem os seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, visando à correta
destinação dos resíduos gerados pelo funcionamento da máquina administrativa federal, de modo a atender
os arts. 20 e 21 da Lei nº 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
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Recomendações:
1. Instituir formalmente a Política de Tratamento dos Resíduos Sólidos – PTRS da
UFMS, em conformidade com a PNMA considerando cada estágio da corrente de
resíduos;
2. Elaborar o Plano de Gestão de Logística Sustentável para execução em 2018 e
apresentar o relatório da execução do PLS 2017;

5.1.2. Assunto: Estágios da corrente de resíduos
5.1.2.1. Constatação: Identificação da conformidade dos estágios da corrente de
resíduos em sua maioria na atividade meio, carecendo de ações na atividade fim.
Com relação à conformidade de cada estágio da corrente de resíduos verificou-se o
cumprimento dos estágios de 1 a 5 por tratarem da prevenção, redução, reciclagem e reuso.
Optou-se por não verificar os estágios 6 e 7 por serem de responsabilidade de outros atores
envolvidos no ciclo, ou seja, fora da UFMS. Dessa forma, constatou-se:


Estágio 1 - Da Prevenção: foram identificadas algumas campanhas de
conscientização do uso sustentável dos recursos que geram resíduos, além daqueles
sem resíduos (energia elétrica). Identificou-se campanhas e ações quanto a:

a) Transporte: com a otimização do uso, por meio do agendamento nos endereços
https://proadi.ufms.br/coordenadorias/servicos/rotas-eficientes/
e
https://proadi.ufms.br/solicitacao-de-servico/;
b) Cartuchos de impressão: não ocorreram novas aquisições, e o contrato com a empresa
terceirizada para impressões e digitalizações foi reduzido em 2015 e 2017, em
25,02% e 34,08%, respectivamente. Embora tenha sido verificada a necessidade de
acréscimo no contrato em 2018, verificou-se uma redução no dispêndio geral que
passou de R$ 244.392,26 mensais em 2015 para R$ 108.149,96 mensais em 2018.
Ademais, ocorreu a campanha no webmail: “Antes de imprimir pense na sua
responsabilidade e compromisso com o meio ambiente”;
c) Consumo de copos descartáveis: redução nos pedidos de material de consumo, com
a conscientização acerca de seu uso;


Estágio 2 – Da geração de resíduos: a UFMS estimulou o uso da comunicação
digital, implantando o SEI – Sistema Eletrônico de Informações por meio do qual
instituiu-se o processo eletrônico, diminuindo a geração de documentos impressos;
implantou o transporte coletivo interno para movimentação dentro do Campus,
diminuindo a emissão de gases; adquiriu, por meio do Pregão 49/2016, 20 (vinte)
unidades de aparelhos purificadores de água por osmose reversa, diminuindo a
quantidade de água residual do processo de purificação;



Estágio 3 – Da reciclagem, reaproveitamento e recuperação: no Anexo I do
Termo de Referência, parte do contrato com a empresa responsável pela limpeza dos
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prédios da UFMS há previsão de recolhimento de material reciclável e
encaminhamento às cooperativas de reciclagem; bem como separação e
encaminhamento de resíduos orgânicos de varrição e corte de grama para
compostagem. Ressalta-se que foram produzidas 10 (dez) toneladas de adubo por
meio da compostagem de resíduos orgânicos provenientes de podas;


Estágio 4 – Coleta de resíduos: há previsão no Anexo I do Termo de Referência do
Pregão 01/2017 de Coleta Seletiva do papel para reciclagem, bem como do
acondicionamento adequado dos resíduos; por iniciativa de alunos da Faculdade de
Computação, juntamente com a Professora Luciana Montera Cheoung, ocorreu em
setembro de 2017, a Semana de Coleta de e-lixo;



Estágio 5 – Transporte de resíduos: há contratos com duas empresas especializadas
e devidamente cadastradas junto ao município para o transporte de resíduos perigosos
e tóxicos, no entanto, após visitas in loco aos laboratórios sob responsabilidade da
Faculdade de Medicina, identificamos que a demanda não foi devidamente mapeada,
não refletindo a real necessidade da instituição, em razão dos comentários dos
responsáveis. Este assunto será melhor tratado no item 5.1.9.1 deste Relatório;



Estágio 6 - Tratamento e disposição dos resíduos e Estágio 7 – Possibilidade do
despejo ilegal: não verificados.

Recomendação:
3. Contemplar no PLS, no PGRS e no PGRSS, a serem elaborados, número maior de
ações em atividades fim da instituição, como em salas de aula e laboratórios,
considerando todos os estágios da corrente de resíduos.

5.1.3. Assunto: Plano de Gestão de Resíduos Sólidos e Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos em Saúde.
5.1.3.1. Constatação: Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) e o Plano de Gestão
de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) desatualizados e não disponíveis para
consulta pública.
Os planos de resíduos constituem-se em instrumentos da PNRS (Lei 12.305/2010),
auxiliando na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, de forma que a ordem prioritária
prevista no art. 9º da PNRS seja observada: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Igualmente, o art. 20 da PNRS esclarece quais entidades estão sujeitas à elaboração do
plano de gerenciamento de resíduos sólidos:
Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de
resíduos sólidos:
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I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e
“k” do inciso I do art. 13;
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
a) gerem resíduos perigosos;
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos
domiciliares pelo poder público municipal;
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;
IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na
alínea “j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as
empresas de transporte;
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo
órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.
Parágrafo único. Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão
estabelecidas por regulamento exigências específicas relativas ao plano
de gerenciamento de resíduos perigosos.

Outrossim, a Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA deixa bem clara a necessidade de elaboração de um plano
de resíduos:
CAPÍTULO V
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE
SAÚDE - PGRSS
4 - Compete a todo gerador de RSS elaborar seu Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS;

Dessa forma, a UFMS elaborou, em 2012, o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS)
e o Plano de Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), os quais não se encontram
disponíveis para consulta pública no site da Instituição, embora informado pela Pró-Reitora
de Administração e Infraestrutura em exercício à época, por meio da CI n° 77/2017 –
GAB/PROADI, que os
referidos documentos estariam disponíveis em
http://proadi.sites.ufms.br/wr-p-content/blogs.dir/75/files/2013/08/PGRS-UFMS.pdf., fato
que descumpre o que determina o parágrafo único do Art. 14 da PNRS:
Parágrafo único. É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos
planos de resíduos sólidos, bem como controle social em sua formulação,
implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei
no 10.650, de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007.

Para agravar a situação, mesmo que viesse a ficar disponível hoje, o PGRS e o PGRSS
estariam desatualizados, pois, passados 4 (quatro) anos de sua elaboração os Planos não
refletem mais a situação atual da UFMS.
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Recomendação:
4. Providenciar a atualização do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos - PGRS e do
Plano de Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) da UFMS, promovendo
sua publicação e ampla divulgação.

5.1.4. Assunto: Designação de responsável pelo gerenciamento de resíduos.
5.1.4.1. Constatação: Ausência de responsável formal pelo gerenciamento de resíduos
na instituição
Embora conte com uma Divisão de Planejamento de Obras e Sustentabilidade - DIPOS em
sua estrutura organizacional, constatou-se que a UFMS não possui um responsável
formalmente designado para o gerenciamento de resíduos. Ademais, a designação de um
responsável deve considerar pessoal com perfil técnico para atuar no assunto, conforme
determina o Acórdão nº 1056/2017 – Plenário, em relação às entidades da Administração
Pública Federal – APF:
9.2.2.2. exigir que os órgãos e as entidades da APF implementem, em suas
estruturas, o efetivo funcionamento de unidades de sustentabilidade com
caráter permanente, contando, em sua composição, com servidores ou
colaboradores dotados de perfil técnico para a específica atuação nos
assuntos pertinentes;

A título de informação, apresenta-se o quadro de servidores efetivos lotados na DIPOS,
responsável pela sustentabilidade na UFMS, conforme a Figura 1:

Figura 1: Servidores lotados na DIPOS/CPO/PROADI
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Fonte: Sistema de Gestão de Pessoas, consulta em julho/2018

Considerando que não há no organograma e no manual de competências da UFMS unidade
que detenha especificamente essa responsabilidade, faz-se necessário que a atual gestão
estude a possibilidade de atribuir tais competências às Unidades já existentes, ou que se crie
uma nova para este mister.
Recomendação:
5. Implementar procedimentos de controle de gestão por setor vinculado à
Administração Central, que tenha a competência de gerir as informações atinentes
aos laboratórios e resíduos ali produzidos.

5.1.5. Assunto: Comissão para Coleta Seletiva Solidária
5.1.5.1 Constatação: Ausência de constituição da Comissão para Coleta Seletiva
Solidária.
De acordo com o Decreto nº 5.940/2006, que trata da separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis, os órgãos da APF deverão compor a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária,
conforme art. 5° e parágrafos, in verbis:
Art. 5° Será constituída uma Comissão para a Coleta Seletiva Solidária,
no âmbito de cada órgão e entidade da administração pública federal
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direita e indireta, no prazo de noventa dias, a contar da publicação deste
Decreto.
§ 1º A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária será composta por, no
mínimo, três servidores designados pelos respectivos titulares de órgãos e
entidades públicas.
§ 2º A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária deverá implantar e
supervisionar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte
geradora, bem como a sua destinação para as associações e cooperativas
de catadores de materiais recicláveis, conforme dispõe este Decreto.
§ 3º A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária de cada órgão ou
entidade da administração pública federal direita e indireta apresentará,
semestralmente, ao Comitê Interministerial da Inclusão Social de
Catadores de Lixo, criado pelo Decreto de 11 de setembro de
2003, avaliação do processo de separação dos resíduos recicláveis
descartados, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.

Após consulta às publicações de atos da UFMS no Boletim de Serviços Eletrônico - BSE,
constatou-se a inexistência da Comissão para Coleta Seletiva Solidária no âmbito da UFMS.
Considerando que a ausência da comissão infringe a legislação desde a publicação do
Decreto n° 5.940/2006, ou seja, há quase doze anos, faz-se necessário adotar medidas
urgentes para a sua designação.
Recomendação:
6. Constituir a Comissão para Coleta Seletiva Solidária da UFMS, com a definição de
seus integrantes e atribuições.
5.1.6. Assunto: Mapeamento das fontes geradoras por tipo de resíduos
5.1.6.1. Constatação: Ausência de mapeamento e fluxo da gestão de resíduos e rejeitos
e das responsabilidades/competências dos atores envolvidos.
Toda instituição enfrenta o desafio de manter um fluxo de trabalho organizado e realizável,
não sendo diferente na UFMS. Com o mapeamento de processos é possível descrever
objetivamente a trajetória de cada passo da instituição, estabelecer os responsáveis pelas
etapas, prever os recursos, insumos e mão de obra necessários e, ainda, conhecer os
principais pontos fortes e fracos do fluxo.
Igualmente, é possível identificar e instituir melhorias capazes de promover a eficiência no
sistema de análise que influencia a tomada de decisão, implantando as soluções propostas
em tempo hábil, antes que se transformem em problemas, bem como avaliar o desempenho
da instituição.
Dessa forma, o mapeamento do fluxo processual da gestão de resíduos e rejeitos se faz
importante, pois engloba todas as atividades e respectivos responsáveis de maneira clara e
objetiva.
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Assim, verificou-se que a UFMS não elaborou mapeamento de processo da gestão de
resíduos e rejeitos, também estabelecendo as responsabilidades e competências dos atores
envolvidos.

Recomendação:
7. Elaborar mapeamento da gestão de resíduos e rejeitos, identificando fontes
geradoras, tipos de resíduos, responsabilidades e competências dos atores
envolvidos.
5.1.7. Assunto: Previsão em contratos de limpeza e conservação acerca da destinação
ambientalmente correta dos resíduos.
5.1.7.1. Informação: Previsão de destinação ambientalmente correta dos resíduos no
contrato de limpeza e conservação vigente
A destinação ambientalmente correta dos resíduos foi tratada pelo art. 9º da Lei nº
12.305/2010, que estabelece:
Art. 9º Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada
a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

Ao regulamentar a Lei nº 12.305/2010, o Decreto nº 7.404/2010, estabeleceu, em seu art. 11,
que:
Art. 11. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a
participação de cooperativas ou de outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas
físicas de baixa renda.

Considerando que os órgãos geradores de resíduos podem terceirizar seus serviços de
limpeza e conservação, o Acordão 2749/2015-TCU-Plenário, assim dispôs sobre as práticas
de sustentabilidade:
9.3.8. a contratação de serviços de limpeza e conservação sem avaliação
da possibilidade de incrementar, como obrigação da contratada, a adoção
de novas práticas de sustentabilidade na execução dos serviços (e.g.
utilização de equipamentos de limpeza que não gerem ruído no seu
funcionamento e realização de um programa interno de treinamento de
seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para
redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução
de produção de resíduos sólidos) , a exemplo do constatado no Contrato
55/2011, contraria o art. 3º da Lei 8.666/1993, o art. 6º da IN/SLTI/MPOG
1/2010, e o art. 42, inciso III, da IN SLTI 2/2008;
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Assim, tendo em vista que a UFMS terceiriza os serviços de limpeza e conservação, esta
Auditoria Interna analisou o processo nº 23104.002922/2016-64, especificamente o Termo
de Referência do Pregão Eletrônico nº 01/2017 e o Contrato nº 05/2017, celebrado com a
empresa Plansul Planejamento e Consultoria (CNPJ 78.533.312/0001-58), com a finalidade
de verificar a existência, em tais documentos, de previsão para a destinação ambientalmente
correta dos resíduos e rejeitos gerados na Instituição.
Dessa forma, ao analisar o Anexo I – “A – Especificação dos Serviços”, do Termo de
Referência relativo ao Pregão Eletrônico 01/2017, verificou-se que o item 1.1.12 atende ao
disposto no art. 3º da Lei n° 8.666/1993, o art. 6º da IN/SLTI/MPOG n° 1/2010, e o art. 42,
inciso III, da IN SLTI n° 2/2008, citado no item 9.3.8 do Acordão 2749/2015-TCU-Plenário,
na medida em que estabeleceu ser obrigação da contratada:
1.1.12. Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e
a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis, conforme Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006,
procedida pela coleta seletiva de papel para reciclagem, quando couber,
nos termos da legislação vigente;

Do mesmo modo, o Contrato nº 05/2017 estabelece, na Cláusula Quarta, Inciso I – Das
Obrigações da Contratada, itens 34 e 44:
34. Elaborar e manter um programa interno de treinamento semestral de
seus empregados;
[...]
44. Separar os resíduos orgânicos da varrição e corte de grama e
encaminhá-los para a compostagem, em local definido pela
CONTRATANTE.

No intuito de verificar o cumprimento das cláusulas avençadas, reuniram-se com a equipe
de auditoria na sala da Auditoria Interna, às 9 horas do dia 08/08/2018, a gerente e o
encarregado da empresa contratada, Srª. Patrícia Mendes Ferreira e Sr. Robson Nunes de
Oliveira. Após discussões, considerando que algumas questões ficaram pendentes de
respostas e comprovações, solicitou-se, via e-mail, manifestações por parte da contratada,
cuja resposta foi apresentada pela Sra. Patrícia, por meio de e-mail datado de 14/08/2018:
1. Como são tratados os resíduos recicláveis já separados nas unidades?
R: Não houve nenhum treinamento nesse sentido, há a instrução dos
encarregados sobre os locais, sobre a utilização de sacos verdes para
esses resíduos, nossos colaboradores não fazem separação.

2. Para qual cooperativa de catadores de lixo estão sendo encaminhados os resíduos
recicláveis? Como essa cooperativa é escolhida? Há documento formal autorizando
a coleta dos resíduos?
R: Sempre estamos em contato com alguma cooperativa para que faça o
recolhimento dos resíduos, já trocamos de cooperativa algumas vezes e
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estamos novamente trocando, não são feitos contratos com essas
instituições.

3. Há algum tipo de treinamento do pessoal terceirizado de limpeza para a coleta
seletiva?
R: Nem um treinamento sobre coleta seletiva.

4. No contrato há a previsão da elaboração e manutenção de um programa interno de
treinamento semestral de seus empregados. Há essa elaboração, manutenção e
execução desse treinamento? Em caso positivo, favor encaminhá-lo por e-mail.
R: Não há o cronograma, estamos fazendo treinamentos sobre podas,
utilização de equipamentos, limpezas de caixas d´água e calhas.

5. Como os funcionários são orientados acerca da coleta de resíduos perigosos?
R: Os colaboradores são orientados a só recolherem os sacos que estejam
devidamente fechados e que não haja nenhum objeto cortante.

De todo exposto pode-se afirmar que, apesar de a empresa não estar cumprindo fielmente o
acordado no contrato (fora do escopo desta auditoria), o aspecto da sustentabilidade está
sendo atendido.
Dessa forma, será realizado trabalho de auditoria específico com relação à execução do
contrato de limpeza e conservação para verificação de seu cumprimento.

5.1.8. Assunto: Promoção de campanhas de conscientização da gestão ambiental de
resíduos e rejeitos
5.1.8.1. Constatação: Ausência de campanhas de conscientização sobre resíduos
químicos e perigosos
Acerca de campanhas de conscientização sobre resíduos e rejeitos, de acordo com os
Relatórios do Plano de Ações 2015 e 2016 e PLS 2017, a Universidade promoveu campanhas
relacionadas ao uso consciente de copos descartáveis, redução do desperdício de água,
diminuição de gases poluentes e impressão de documentos, conforme Tabelas 1 e 2:

Tabela 1 - Campanhas 2015
AÇÃO REALIZADA
Redução de consumo de copos descartáveis
Redução de utilização de papel A4
Conscientização para redução de desperdício de água

CONCRETIZAÇÃO DA AÇÃO
Orientação e restrição de quantidade liberada de
copos descartáveis junto ao almoxarifado
Mensagem no webmail
Adesivos nos locais de uso
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Incentivo ao uso de transportes alternativos e coletivos

Plataforma de utilização de veículos em conjunto
para viagens com destino igual

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria Interna

Tabela 2 - Campanhas 2016
AÇÃO REALIZADA
Redução de consumo de copos descartáveis
Redução de utilização de papel A4

CONCRETIZAÇÃO DA AÇÃO
Orientação continuada e restrição de quantidade
liberada de copos descartáveis junto ao
almoxarifado
Mensagem no Webmail; incentivo a
comunicação interna digital

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria Interna

Embora o relatório final do Plano de Ações 2017 PLS até a presente data não tenha sido
publicado, as campanhas propostas no referido PLS foram as descritas na tabela 3:
Tabela 3 - Campanhas 2017
AÇÃO PROPOSTA
Conscientização do usuário "imprima só o necessário”
nas unidades.
Conscientização para redução de desperdício de água
Uso de transporte coletivo e veículos não-motorizados
nos campi.
Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria Interna

CONCRETIZAÇÃO DA AÇÃO
Mensagem no website e webmail da instituição
Adesivos nos locais de uso
Plataforma de utilização de veículos em conjunto
para viagens com destino igual

Em análise às campanhas de 2015 a 2017, verificou-se que não foram realizadas ou propostas
ações que contemplassem a conscientização sobre resíduos químicos e perigosos, fato
também comprovado em entrevista com os responsáveis pelos laboratórios visitados.
Recomendação:
8. Incluir nos próximos PLS’s campanhas de conscientização acerca de resíduos e
rejeitos que contemplem os resíduos químicos e perigosos.

5.1.9. Assunto: Licitações ou convênios para a gestão de resíduos
5.1.9.1 Constatação: Falhas no dimensionamento da demanda de resíduos,
especialmente os perigosos.
Com a finalidade de verificar quais contratos foram celebrados pela UFMS e que tratam da
destinação de resíduos, procedeu-se a consulta4 ao Sistema de Contratos – SICON da UFMS
(https://sicon.ufms.br), cujos resultados demonstra-se na Figura 2:
Figura 2: Consulta aos contratos de dispêndio vigentes que tratam de resíduos
4

Filtros utilizados na consulta: Consulta Pública; Consulta Avançada: tipo de documento (dispêndio); situação
do contrato (vigente); e objeto do documento (resíduo).
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Fonte: Sistema de Contratos da UFMS

Após análise dos documentos relacionados, constatou-se que:
a) A Ata de Registros de Preços, embora conste na situação como vigente, encontra-se
expirada;
b) O contrato 038/2018 trata-se de contratação para construção de abrigo de resíduos na
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia;
c) Os contratos 137/2016, 022/2018 e 023/2018 são contratos vigentes para a prestação
de serviço especializado em coleta, transporte, tratamento e destinação final de
resíduos químicos líquidos e sólidos e dos resíduos de serviço de saúde, conforme
tabela a seguir (Tabela 4):
Tabela 4 – Contratos Serviços Resíduos
UNIDADES
CONTRATO
EMPRESA
ATENDIDAS
137/2016
Oxinal Oxigênio Nacional Ltda EPP
COA/Proinfra
Campus Campo
022/2018
Oxinal Oxigênio Nacional Ltda EPP
Grande
023/2018
Sancristo Saúde e Meio Ambiente Ltda ME
CPTL
Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria Interna

VIGENTE ATÉ:
12/12/2018
17/04/2019
23/04/2019

Após análise do processo nº 23104.008273/2016-13, constatou-se ausência da
documentação sobre estudos de dimensionamento da demanda. Tal fato foi corroborado por
meio das reclamações dos responsáveis pelos laboratórios visitados inicialmente, acerca da
ausência de ponto de coleta e de licitação que os contemplasse, e devido à ausência de
questionamento sobre a demanda por parte da Administração.
Percebe-se que o questionamento sobre a demanda ocorreu somente com as novas
contratações ocorridas a partir de abril e julho deste ano, constantes no processo nº
23104.007290/2017-14 (Contrato n° 22/2018), a partir do questionamento da Procuradoria
Jurídica no PARECER n° 00210/2017/PROFED/PFFUFMS/PGF/AGU (documento SEI
0210123):
IV - DAS QUANTIDADES ESTIMADAS
12. De outra banda, cabe verificar que a autoridade não informa como
chegou ao quantitativo estimado para a presente licitação. Determina o
art. 15, § 7º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, "nas compras deverão ser
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observados, ainda, a definição das unidades e das quantidades a serem
adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa
será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas
quantitativas de estimação".

A partir desse questionamento, o Chefe da Coordenadoria de Serviços – CSV/PROADI
apresentou o seguinte esclarecimento 5 à Divisão de Registro de Preços –
DIRP/CGM/PROADI:
Conforme solicitado no Sei 0215108, informamos foi realizado
levantamento de janeiro a dezembro de 2016, através dos pagamentos, e
MTRs emitidos pelo empresa com os quantificativos de pesos retirados
semanalmente, com as quantidades de pesos utilizados pelas unidades
UFMS. Totalizando: GRUPO A 28.604.50 kg; GRUPO E 6.379,30 kg.

A recente Instrução Normativa nº 5, de 25/05/2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes
do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, estabelece em seu art. 20,
que o planejamento da contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá,
primeiramente, em estudos preliminares, com base em equipe formalmente designada para
sua elaboração.
Art. 24. Com base no documento que formaliza a demanda, a equipe de
Planejamento da Contratação deve realizar os Estudos Preliminares,
conforme as diretrizes constantes do Anexo III.
§ 1º O documento que materializa os Estudos Preliminares deve conter,
quando couber, o seguinte conteúdo:
I - necessidade da contratação;
II - referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou
entidade, se houver;
III - requisitos da contratação;
IV - estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte;
V - levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução
a contratar;
VI - estimativas de preços ou preços referenciais;
VII - descrição da solução como um todo;
VIII - justificativas para o parcelamento ou não da solução quando
necessária para individualização do objeto;
IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais ou financeiros disponíveis;
X - providências para adequação do ambiente do órgão;
XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; e
XII - declaração da viabilidade ou não da contratação.
§ 2º Os Estudos Preliminares devem obrigatoriamente conter o disposto
nos incisos I, IV, VI, VIII e XII do parágrafo anterior.[...] (grifo nosso)

5

SEI – Processo nº 23104.008273/2016-13. Documento 0227951
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Destacamos que o Anexo III da IN nº 05, de 25/05/2017 apresenta diversas diretrizes que
auxiliarão o planejamento da contratação, entre outras, e que merecem atenção da gestão
para as futuras contratações:







Analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as
inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do
Fornecedor e Gestão do Contrato, com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas nos
ulteriores Termos de Referência ou Projetos Básicos;
Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas;
Utilizar informações das contratações anteriores, se for o caso;
Definir e documentar o método para estimativa de preços ou meios de previsão de preços
referenciais;
Incluir nos autos as memórias de cálculo da estimativa de preços ou dos preços referenciais
e os documentos que lhe dão suporte.

A IN diz, ainda, que Administração deve indicar servidor ou servidores para compor a equipe
que irá elaborar os Estudos Preliminares e, se necessário, daquele a quem será confiada a
fiscalização dos serviços, o qual poderá participar de todas as etapas do planejamento da
contratação.
Desse modo, conclui-se que o levantamento do dimensionamento da contratação foi
realizado sem que houvesse estudos mais detalhados acerca das Unidades e laboratórios
beneficiários do serviço.
Recomendação:
9. Proceder ao levantamento de demanda consultando todas as unidades geradoras de
resíduos perigosos no âmbito da UFMS, para, caso seja necessário, adequar o
contrato vigente, e subsidiar a composição do Termo de Referência das próximas
contratações de empresa de prestação de serviço especializado em coleta, transporte,
tratamento e destinação final dos resíduos (CSV/PROADI).

5.1.10. Assunto: Integração do meio acadêmico em ações de gestão e conscientização da
gestão ambiental de resíduos.
5.1.10.1 Constatação: Ausência de propostas e campanhas com o envolvimento da
comunidade acadêmica.
Consultando as ações divulgadas nas plataformas da UFMS, identificou-se, em setembro de
2017, a “Semana de Coleta de e-lixo”, uma campanha proposta pela professora Luciana
Montera Cheoung aos acadêmicos da Faculdade de Computação (FACOM). Destaca-se que
esta foi a única ação identificada em que ocorreu o envolvimento da comunidade acadêmica
sobre o assunto.
Recomendação:
10. Incluir nos próximos PLS’s campanhas de conscientização ambiental de resíduos e
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rejeitos contemplando o engajamento e a participação da comunidade acadêmica.

5.2. ÁREA DE EXAME: CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DE
RESÍDUOS E REJEITOS
5.2.1. Assunto: Monitoramento da Gestão de Resíduos e Rejeitos
5.2.1.1. Constatação: Ausência de sistema informatizado que assegure uma visão geral
do tratamento de resíduos e rejeitos.
Em consulta ao catálogo de sistemas disponíveis no website da UFMS
(https://sistemas.ufms.br/), verificou-se que a Instituição não possui um sistema que assegure
uma visão geral do tratamento de resíduos e rejeitos.
Cumpre ressaltar que os sistemas de informação podem atuar como gerenciadores, filtros e
fontes de informações úteis e necessárias à instituição, fornecendo, inclusive, indicadores de
desempenho para os aspectos ambientais das atividades acadêmicas, e constitui ferramenta
essencial para uma eficiente gestão de resíduos e rejeitos.

Recomendação
11. Promover estudos para a elaboração de um sistema que proporcione uma visão geral
acerca do tratamento de resíduos e rejeitos, com o auxílio de servidores e/ou por meio
de ações acadêmicas que incentivem o engajamento de alunos na construção de
sistemas ou aplicativos que auxiliem na gestão de resíduos e rejeitos.
5.2.2. Assunto: Registro no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos –
CNORP
5.2.2.1. Constatação: Ausência de registro da UFMS junto ao Cadastro Nacional de
Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP
A Lei nº 12.305/2010, que instituiu a PNRS, em seu Art. 38 determina:
Art. 38 As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em
qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no
Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos.
[...]
§ 2º Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas
no caput necessitam contar com responsável técnico pelo gerenciamento
dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro de funcionários ou
contratado, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos
atualizados no cadastro.
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Nesse sentido, a PNRS definiu como um de seus instrumentos o Cadastro Nacional de
Operadores de Resíduos Perigosos - CNORP, e atribuiu seu gerenciamento ao Ibama. Para
não criar um novo cadastro, o Ibama optou por realizar a coleta de informações sobre a
operação de resíduos perigosos por meio do Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras (CTF/APP).
Desse modo, a inscrição no CTF/APP corresponde, para aquelas instituições que informarem
algum tipo de operação com resíduos perigosos, ao cadastramento automático no CNORP.
Essa declaração de informações sobre o gerenciamento desses materiais deve ocorrer
anualmente no formulário de Resíduos Sólidos do Relatório Anual de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – RAPP, conforme
estabelecido no §1° do art. 17-C, da Lei n° 6.938/1981, alterada pela Lei n° 10.165/2000.
Ressalta-se que as entidades públicas federais são isentas das taxas de controle e fiscalização
ambiental (TCFA).
As atividades potencialmente poluidoras que caracterizam a geração, armazenamento,
transporte e destinação de resíduos perigosos estão indicadas no anexo da Instrução
Normativa nº 01/2013, do Ministério do Meio Ambiente. Outra norma importante é a
Instrução Normativa nº 13/2012, do Ibama, que publica a Lista Brasileira de Resíduos.
Em razão de suas atividades laboratoriais, com alguns resíduos perigosos, como por exemplo
ácidos, resíduos de solventes e metais tóxicos como o mercúrio, a UFMS está obrigada a
cadastrar-se no CNORP e a designar um responsável técnico pelo gerenciamento de tais
resíduos.
Em consulta ao CTF no site do Ibama (http://www.ibama.gov.br/cadastro-tecnico-federalctf), verificou-se que a UFMS não possui cadastro no CNORP, tampouco designou
formalmente um responsável técnico pelo gerenciamento de resíduos perigosos, conforme a
Figura 3:
Figura 3– Certificado de Regularidade UFMS junto ao CNORP

Fonte: http://www.ibama.gov.br/cadastro-tecnico-federal-ctf, acesso em 30/07/2018.
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Dessa forma, deve a UFMS, por meio da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura,
proceder ao cadastro no CNORP, o mais breve possível, e emitir os relatórios anuais devidos
sobre as atividades potencialmente poluidoras.
Recomendação
12. Providenciar o cadastro da UFMS no CNORP, em cumprimento ao art. 38 da Lei nº
12.305/2010 e apresentar anualmente Relatório Anual de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – RAPP, conforme estabelecido
no §1° do art. 17-C, da Lei n° 6.938/1981, alterada pela Lei n° 10.165/2000.

5.2.3. Assunto: Divulgação da Gestão de Resíduos
5.2.3.1. Constatação: Ausência de divulgação ativa acerca da gestão de resíduos e
rejeitos
De acordo com art. 6° da lei n° 12.527/2011, cabe aos órgãos e entidades do poder público,
observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão
transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. A
divulgação de dados por iniciativa do próprio setor público, ou seja, quando as informações
são tornadas públicas, independente de requerimento, utilizando principalmente a Internet.
constituem a transparência ativa,
A divulgação proativa de informações de interesse público no site institucional, além de
facilitar o acesso das pessoas e de reduzir o custo com a prestação de informações, evita o
acúmulo de pedidos de acesso sobre temas semelhantes.
Embora a divulgação sobre a gestão de resíduos não conste no rol mínimo de informações
estabelecido pelo Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação,
entende-se que a transparência das ações e gestão pública é um dever do Estado e um direito
dos cidadãos.
Considerando tratar-se de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão aberta à
comunidade, deduz-se que a mesma possui o dever de disponibilizar aos cidadãos,
especialmente aos que se encontram em seu entorno, as informações relacionadas ao
gerenciamento de resíduos e rejeitos, principalmente pela questão da saúde e segurança,
afinal danos ambientais como contaminação do solo, de mananciais e de lençóis freáticos,
bem como problemas de saúde pública gerados pela disposição inadequada
de resíduos sólidos cria, por exemplo, condições favoráveis à proliferação do Aedes Aegypti,
mosquito responsável pela transmissão de doenças como a dengue, Chikungunya e Zika,
comprovadamente decorrentes do gerenciamento inadequado desses resíduos e rejeitos.
Após pesquisa junto aos canais de informação da UFMS, constatou-se a ausência de relatório
técnico e divulgação acerca da gestão de resíduos e rejeitos produzidos na UFMS.
Recomendação:
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13. Apresentar relatório técnico periódico, no mínimo anual, referente à gestão de
resíduos e rejeitos na UFMS e que este seja disponibilizado no site da instituição para
consulta pública.

5.3. ÁREA DE EXAME: NORMAS TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO, MANUSEIO
E TRANSPORTES DE MATERIAIS
5.3.1. Assunto: Recipientes de Coleta de Resíduos Perigosos
5.3.1.1. Constatação: Falta de identificação e localização inadequada de recipientes de
coleta
De acordo com a Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, os recipientes
de coleta interna e externa, os recipientes de transporte interno e externo, e os locais de
armazenamento devem ser identificados de tal forma a permitir a segurança, fácil
visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases, e outras exigências
relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de resíduos,
elencados abaixo:





O Grupo A é identificado pelo símbolo internacional de risco biológico, com rótulos
de fundo branco, desenho e contornos pretos;
O Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a
NBR-7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco;
O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação
ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos,
acrescido da expressão “Rejeito Radioativo”; e
O Grupo E possui a inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o
risco que apresenta o resíduo, conforme a Figura 4:

Figura 4 – Símbolos de Risco
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Fonte: NBR 7500 da ABNT

Além disso, os recipientes de coleta externa devem ter localização tal que não estejam em
áreas de permanência de pessoas, dando-se preferência a locais de fácil acesso.
Durante as visitas aos laboratórios sob responsabilidade da Faculdade de Medicina, foram
visitados 2 (dois) pontos de coleta situados em frente ao prédio da Tecnologia de Alimentos,
sendo um na frente da porta de entrada e outro no estacionamento.
A localização dos recipientes está inadequada, fragilizando totalmente a segurança. O
recipiente localizado em frente a porta de entrada está situado próximo a locais de assento
da comunidade acadêmica, sem nenhuma sinalização do entorno, exceto a sinalização
deteriorada do recipiente, conforme demonstra a Figura 5.
Da mesma forma, o recipiente localizado no pátio do estacionamento, não possui quaisquer
das especificações previstas na Resolução RDC Nº. 222, de 28 de março de 2018, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme demonstra a Figura 6.
Figura 5: Recipiente de coleta localizado em
frente ao prédio da Tecnologia de Alimentos
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Figura 6: Recipiente de coleta localizado no
estacionamento do prédio da Tecnologia de
Alimentos

Fonte: Elaborada pela Equipe de Auditoria Interna

Fonte: Elaborada pela Equipe de Auditoria Interna

Destaca-se que os resíduos acondicionados e identificados devem ser coletados e levados
para uma sala ou abrigo de resíduos, para armazenamento temporário, enquanto a empresa
responsável não efetuar o recolhimento, conforme previsão na Resolução RDC nº 222, de
28 de março de 2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que
regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde:
Art. 34 O abrigo externo deve ter, no mínimo, um ambiente para
armazenar os coletores dos RSS do Grupo A, podendo também conter os
RSS do grupo E, e outro ambiente exclusivo para armazenar os coletores
de RSS do grupo D.
Art. 35 O abrigo externo deve:
I - permitir fácil acesso às operações do transporte interno;
II - permitir fácil acesso aos veículos de coleta externa;
III - ser dimensionado com capacidade de armazenagem mínima
equivalente à ausência de uma coleta regular, obedecendo à frequência de
coleta de cada grupo de RSS;
IV – ser construído com piso, paredes e teto de material resistente, lavável
e de fácil higienização, com aberturas para ventilação e com tela de
proteção contra acesso de vetores;
V - ser identificado conforme os Grupos de RSS armazenados;
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VI - ser de acesso restrito às pessoas envolvidas no manejo de RSS;
VII - possuir porta com abertura para fora, provida de proteção inferior
contra roedores e vetores, com dimensões compatíveis com as dos
coletores utilizados; VIII - ter ponto de iluminação;
IX - possuir canaletas para o escoamento dos efluentes de lavagem,
direcionadas para a rede de esgoto, com ralo sifonado com tampa;
X - possuir área coberta para pesagem dos RSS, quando couber;
XI – possuir área coberta, com ponto de saída de água, para higienização
e limpeza dos coletores utilizados.

Além disso, constatou-se nos lugares de coleta visitados que os recipientes de resíduos
possuem tampas com facilidade de acesso a qualquer pessoa, havendo grande risco de
contato com resíduos perigosos e descarte de resíduos comuns pelas pessoas que transitam
pelo local, conforme demonstrado na Figura 7:
Figura 7: Recipiente de coleta localizado em frente ao prédio da Tecnologia de Alimentos

Fonte: Elaborada pela Equipe de Auditoria Interna

Em razão da segurança, o ambiente em que se encontram os recipientes deve reunir
condições físicas estruturais adequadas, impedindo a ação do sol, chuva, ventos e que
pessoas não autorizadas ou animais tenham acesso ao local, conforme o Art. 35 da Resolução
RDC nº 222, de 28 de março de 2018.
Assim, conclui-se que a UFMS não está gerindo com a segurança devida os resíduos
perigosos, conforme determina a legislação supracitada. Seria oportuno, inclusive, que
fossem mapeados os pontos de coleta externa e que fosse indicado um servidor responsável
no âmbito da Unidade ou laboratório, conforme já mencionado no item 5.1.4.1, e que este
apresentasse as informações pertinentes a um setor vinculado à Administração Central da
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UFMS que tivesse as competências de gestão de todos esses espaços, sobretudo quanto aos
resíduos que ali são produzidos.
Recomendação:
14. Construir abrigos externos, de acordo com as normas de segurança, de resíduos
perigosos e/ou de saúde, alocando os recipientes de coleta em locais mais adequados
e seguros, com o entorno devidamente sinalizado, enquanto não houver abrigo
externo de resíduos, de forma que somente pessoas autorizadas tenham acesso aos
mesmos.
15. Designar formalmente os servidores responsáveis pela indicação dos locais de abrigo
temporário dos resíduos perigosos.

5.4 AREA DE EXAME: GESTÃO DE RISCOS
5.4.1. Assunto: Gestão de Riscos na Gestão de Resíduos e Rejeitos
5.4.1.1. Constatação: Ausência de gestão de risco no gerenciamento de resíduos e
rejeitos
Em 10 de maio de 2016, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
(CGU) e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) publicaram a Instrução
Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, que dispõe sobre a sistematização de práticas
relacionadas à governança, à gestão de riscos e aos controles internos no âmbito de órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal.
Em relação à gestão de riscos, a norma diz em seu art. 14 que os órgãos devem observar os
seguintes princípios:
I – Gestão de riscos de forma sistemática, estruturada e oportuna,
subordinada ao interesse público;
II – Estabelecimento de níveis de exposição a riscos adequados;
III – Estabelecimento de procedimentos de controle interno proporcionais
ao risco, observada a relação custo-benefício, e destinados a agregar
valor à organização;
IV – Utilização do mapeamento de riscos para apoio à tomada de decisão
e à elaboração do planejamento estratégico; e
V – Utilização da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua dos
processos organizacionais.

Nesse contexto, e especialmente porque nos últimos anos o crescimento significativo da
geração de resíduos por diversas fontes geradoras trouxe à tona o discurso de sua
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periculosidade (OMS, 2010; EPA, 2010)6, faz-se necessário o estabelecimento da gestão de
riscos no gerenciamento de resíduos e rejeitos, em particular os perigosos, levando-se em
consideração os princípios citados na norma.
Ressalta-se que esse trabalho deverá ser realizado pela Administração Central, em conjunto
com as Unidades, especialmente as geradoras de resíduos perigosos.
A UFMS tem adquirido gradativamente, assim como em toda a administração pública, uma
visão mais ampla acerca dos riscos de suas atividades e iniciando sua Política de Gestão de
Risco.
De fato, pode-se concluir que a medida adotada para tratar os riscos acerca de resíduos foi a
contratação de empresa especializada para a coleta de resíduos perigosos. Por outro lado, e
também por se tratar de assunto que demanda um estudo mais aprofundado sobre os riscos
decorrentes da exposição e da falta de destinação de resíduos perigosos, tal medida ainda é
insipiente.

Recomendação:
16. Elaborar o mapeamento de riscos do gerenciamento de resíduos e rejeitos,
considerando os princípios elencados na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº
01, de 10 de maio de 2016.

5.4.1.2. Informação: Principais riscos identificados
Considerando as análises efetuadas, identificou-se que as constatações do presente trabalho
estão relacionadas, principalmente, aos seguintes riscos:

6

EPA-Environmemtal Protection Agency. Guide for Infections Waste Management. Washington, DC: EPA,
2010.
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Quadro 03: Mapa de Riscos dos Achados de Auditoria
CAUSAS
EVENTO DE RISCO

1

2

Disposição, manuseio e descarte
inadequados de resíduos sólidos
perigosos, em desacordo com a
legislação.
Fragilidades no Monitoramento e
Transparência
(accountability):
inexistência de um sistema de
informações
sobre
a
gestão
dos resíduos sólidos;

Danos ou riscos à saúde e à segurança
pública, além de problemas decorrentes
da contaminação de lençóis freáticos,
mananciais e do solo, e condições
favoráveis para a proliferação de
insetos, por exemplo, do Aedes Aegypti,
responsável pela transmissão de várias
doenças;

RISCOS

Operacional
Socioambiental
Conformidade

3

4

Ausência de prioridades, metas e
indicadores relacionados à gestão de
resíduos e rejeitos: não atualização do
PGRS, PGRSS, tampouco o PLS 2018.

Deficiências nas ações de divulgação e
fomento da gestão de resíduos e
rejeitos (controle social)

Multas geradas por órgãos ambientais,
devido a crimes ambientais;

Imagem

Exposição negativa para a comunidade
interna e externa da universidade, com
relação ao tratamento inadequado de
resíduos sólidos perigosos;

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria Interna

No caso do monitoramento, o referencial de governança do TCU destaca a importância de
serem adotados mecanismos de acompanhamento, já que este é “um processo que envolve a
coleta de informação sobre insumos, produtos, atividades e circunstâncias que são relevantes
para a efetiva gestão de resíduos e rejeitos” (Referencial para Avaliação de Governança de
Políticas Públicas do TCU).
Já Accountability envolve, principalmente, transparência, responsabilização, comunicação e
prestação sistemática de contas7, se não há sistemática de identificação das ações,
responsáveis e comunicação de resultados quanto ao gerenciamento de resíduos e rejeitos, a
instituição corre o risco de não prestar contas de forma eficiente.
Importante salientar que, caso não sejam tratados de forma correta, os resíduos sólidos
podem ocasionar sérios riscos e danos para o meio ambiente e para a saúde humana. A
disposição ambientalmente inadequada dos resíduos contribui para a ocorrência de lixões,
podendo causar a contaminação do solo, dos mananciais, dos lençóis freáticos, aumentar as
emissões de gases de efeito estufa, além da proliferação de doenças.
Dessa forma, faz-se necessário o correto manejo desses resíduos e rejeitos, por meio da
realização de um planejamento técnico, prévio e adequado, de forma a eliminar ou mitigar
esses riscos, e as graves consequências sociais, econômicas e ambientais.

7

Referencial para Avaliação de Governança de Políticas Públicas do TCU, página 65
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Em razão dessa complexidade, o adequado gerenciamento de resíduos sólidos e
rejeitos exige uma atuação coordenada e integrada com a participação ativa de todos os
atores envolvidos em determinada atividade.
Esclareça-se que, conforme preconiza a IN CGU/MP nº 01/2016, o dirigente máximo da
organização é o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia da organização e
da estrutura de gerenciamento de riscos, cabendo à unidade de Auditoria Interna realizar a
medição e avaliação da eficácia e eficiência dos controles internos da gestão da organização.
A partir dos riscos identificados no Quadro 03, e dos Achados de Auditoria constatados no
presente trabalho, é possível que a gestão avalie, em termos de impacto e de probabilidade,
os riscos que possam vir a afetar os objetivos institucionais, desenvolva e aprimore o seu
sistema de controle interno, e melhore continuamente sua estrutura.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
O trabalho buscou elaborar um panorama do gerenciamento dos resíduos e rejeitos
produzidos pelas ações executadas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS
e se propôs a avaliá-lo. Nesse sentido, verificou-se nesta auditoria que a UFMS não avançou
significativamente na implementação de ações que visem à promoção da gestão de resíduos
e rejeitos, a despeito da evolução alcançada anteriormente com o Sistema de Governança
Sustentável, quando da elaboração do PLS de 2014 a 2017 e do PGRS e PGRSS em 2014.
Além disso, de modo a compreender as razões pelas quais as ações de gestão de resíduos e
rejeitos apresentam-se abaixo da expectativa, faz-se importante elencar as seguintes
constatações:


Ausência de formalização da Política de Tratamento do Resíduos Sólidos na UFMS e de
atualização do PLS;



Identificação da conformidade dos estágios da corrente de resíduos em sua maioria na
atividade meio, carecendo de ações na atividade fim;



Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) e o Plano de Gestão de Resíduos de Serviço
de Saúde (PGRSS) desatualizados e não disponíveis para consulta pública;



Ausência de responsável formal pelo gerenciamento de resíduos na instituição;



Ausência de constituição da Comissão para Coleta Seletiva Solidária;



Ausência de mapeamento e fluxo da gestão de resíduos e rejeitos e das
responsabilidades/competências dos atores envolvidos;



Ausência de Campanhas em Resíduos Químicos e Perigosos;



Falhas no dimensionamento da demanda de resíduos, especialmente os perigosos;



Ausência de propostas e campanhas com o envolvimento da comunidade acadêmica;



Ausência de sistema informatizado que assegure uma visão geral do tratamento de resíduos
e rejeitos;
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Ausência de registro da UFMS junto ao Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos
Perigosos – CNORP;



Ausência de divulgação ativa acerca da gestão de resíduos e rejeitos;



Falta de identificação e localização inadequada de recipientes de coleta; e



Ausência de gestão de risco no gerenciamento de resíduos e rejeitos.

Conclui-se, também, como principal constatação o avanço insatisfatório na implementação
das ações de gerenciamento dos resíduos e rejeitos pela UFMS.
Considerando que o trabalho realizado por esta unidade de Auditoria Interna possui caráter
preventivo e de acompanhamento, com a finalidade de verificar o cumprimento da
legislação, da missão institucional, dos princípios que norteiam os atos da Administração e
considerando, ainda, a necessidade de aprimoramento das atividades administrativas
atinentes ao correto manejo e à destinação adequada de resíduos, é necessário que a
Administração envide esforços para o atendimento às recomendações abaixo:
À PROADI:
1. Proceder ao levantamento de demanda consultando todas as unidades geradoras de resíduos
perigosos no âmbito da UFMS, para, caso seja necessário, adequar o contrato vigente, e
subsidiar a composição do Termo de Referência das próximas contratações de empresa de
prestação de serviço especializado em coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos (CSV/PROADI);

2. Providenciar o cadastro da UFMS no CNORP, em cumprimento ao art. 38 da Lei nº
12.305/2010 e apresentar anualmente Relatório Anual de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – RAPP, conforme estabelecido no §1°
do art. 17-C, da Lei n° 6.938/1981, alterada pela Lei n° 10.165/2000.

À Reitoria:
1. Instituir formalmente a Política de Tratamento dos Resíduos Sólidos – PTRS da UFMS, em
conformidade com a PNMA e considere cada estágio da corrente de resíduos;

2. Elaborar o Plano de Gestão de Logística Sustentável para execução em 2018 e apresentar o
relatório da execução do PLS 2017;

3. Contemplar no PLS, no PGRS e no PGRSS, a serem elaborados, número maior de ações em
atividades fim da instituição, como em salas de aula e laboratórios e ainda considerando
todos os estágios da corrente de resíduos;

4. Providenciar a atualização do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos – PGRS e do Plano de
Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) da UFMS, promovendo sua publicação e
ampla divulgação;

5. Implementar procedimentos de controle de gestão por setor vinculado à Administração
Central, que tenha a competência de gerir as informações atinentes aos laboratórios e
resíduos ali produzidos.

6. Constituir a Comissão para Coleta Seletiva Solidária da UFMS, com a definição de seus
integrantes e atribuições;
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7. Elaborar mapeamento da gestão de resíduos e rejeitos, identificando fontes geradoras, tipos
de resíduos, responsabilidades e competências dos atores envolvidos;

8. Incluir nos próximos PLS’s campanhas de conscientização acerca de resíduos e rejeitos que
contemplem os resíduos químicos e perigosos;

9. Incluir nos próximos PLS’s campanhas de conscientização ambiental de resíduos e rejeitos
contemplando o engajamento e a participação da comunidade acadêmica;

10. Promover estudos para a elaboração de um sistema que proporcione uma visão geral acerca
do tratamento de resíduos e rejeitos, com o auxílio de servidores e/ou por meio de ações
acadêmicas que incentivem o engajamento de alunos na construção de sistemas ou
aplicativos que auxiliem na gestão de resíduos e rejeitos;

11. Apresentar relatório técnico periódico, no mínimo anual, referente à gestão de resíduos e
rejeitos na UFMS e que este seja disponibilizado no site da instituição para consulta pública;

12. Construir abrigos externos, de acordo com as normas de segurança, de resíduos perigosos
e/ou de saúde, disponibilizando os recipientes de coleta em locais mais adequados e seguros,
com o entorno devidamente sinalizado, enquanto não houver abrigo externo de resíduos, de
forma que somente pessoas autorizadas tenham acesso aos mesmos;

13. Designar formalmente os servidores responsáveis pela indicação dos locais de abrigo
temporário dos resíduos perigosos;

14. Elaborar o mapeamento de riscos do gerenciamento de resíduos e rejeitos, considerando os
princípios elencados na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de
2016.

Em atendimento ao parágrafo único do art. 17, da Resolução COUN nº 70, de 25 de setembro
de 2014, encaminhe-se à Reitoria e à PROADI, para conhecimento e providências, e ao
Conselho Universitário, para conhecimento.
Destaca-se que, conforme determina o art. 12 da Instrução Normativa - CGU nº 24, de 17 de
novembro de 2015, o presente relatório será encaminhado à Controladoria-Geral da União –
CGU/MS.
É o relatório.
Campo Grande, 31 de agosto de 2018.

05/09/2018

X
Andréia Costa Maldonado
Auditora Interna
Assinado por: ANDREIA COSTA MALDONADO

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira
Administradora

AUDITORIA INTERNA / COUN
Av. Costa e Silva S/N – Cidade Universitária - Campo Grande/MS- CEP 79070-900
Fone: (67) 3345-7975 – e-mail: auditoriainternar@ufms.br

36

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
De acordo, encaminhe-se.

Kleber Watanabe Cunha Martins
Chefe da Auditoria Interna da UFMS
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