
DECRETO Nº    21.112, DE 14 DE JULHO DE 2021. 
 
 
 

Institui o Plano de Logística Sustentável (PLS) 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 94, inciso II, da Lei Orgânica do Município, 

 
Considerando a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 

1988, conforme o disposto no artigo 23, inciso VI, é competência administrativa comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas, leis infraconstitucionais, e atos normativos 
da União, Estado e Município, e o Capítulo VI – Meio ambiente, bem como a doutrina e 
jurisprudência vasta sobre o tema, e Normas da ABNT e as recomendações do Tribunal de 
Contas da União, disposto no Acordão 1752, de 05 de julho de 2011; 

 
considerando as Leis e Decretos: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto 

nº 7.746, de 5 de junho de 2012, Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, Lei 
Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 
2010, que regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, Lei Federal nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, Lei Estadual nº 14.528, de 16 de abril de 2014, Lei Estadual nº 15.434, de 9 
de janeiro de 2020, forte nos dispostos §§1º e 2º do art. 195, Lei Complementar Municipal nº 
65, de 22 de dezembro de 1981, Decreto Municipal nº 18.916, de 15 de janeiro de 2015; 

 
considerando a Lei Complementar Municipal de Porto Alegre nº 872, de 10 de 

janeiro de 2020, que institui a Política de Sustentabilidade, Enfrentamento das Mudanças 
Climáticas e Uso Racional da Energia, cria o Programa de Premiação e Cerificação em 
Sustentabilidade Ambiental de Porto Alegre e dá outras providências; 

 
considerando que o Programa de Metas (PROMETA) 2021-2024 do Município 

de Porto Alegre, que tem sua origem em um projeto emenda à Lei Orgânica do Município, 
aprovado pela Câmara Municipal em 2015 e sob coordenação da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE), com a participação das demais Secretarias e 
Órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. E conforme Meta 108 – 
Aumentar o percentual de Projetos Prioritários e Entregáveis no Prazo Planejado para 90%; 

 
considerando os Termos de compromisso assinados por todos os órgãos da 

Administração Direta e Indireta, os Contratos + Gestão + Resultados fazem parte da 
Sistemática de Governança e Gestão da Prefeitura de Porto Alegre, onde foi formalizado o 
comprometimento das secretarias e das estruturas ligadas a elas, ao mesmo tempo em que 
permitem a aferição dos resultados por meio de metas que refletem compromissos já 
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assumidos pelo governo e que ao longo de 2021, serão monitorados 113 projetos prioritários, 
57 entregas e 131 indicadores de desempenho; 

 
considerando a Lei Complementar Municipal de Porto Alegre nº 897, de 15 de 

janeiro de 2021, cujo objetivo principal foi à reorganização das competências buscando dar 
mais efetividade à execução dos serviços e desenvolvimento de projetos para a cidade; 

 
considerando Ordem de serviço nº 001, de 25 de janeiro de 2021 , da Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos 
da Administração Direta e Indireta para implementar a correta segregação dos resíduos 
gerados para fins de destinação ambientalmente adequada do Município de Porto Alegre; 

 
considerando a importância de se estabelecer diretrizes e mecanismos de 

controle com a finalidade de elaborar um mecanismo/ferramenta para gerir a sustentabilidade 
da Prefeitura de Porto Alegre, principalmente no âmbito interno na temática logística 
sustentável; 

 
considerando que as cidades inteligentes são aquelas que conseguem promover 

o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável, e que elas consistem em 
ambientes que valorizam a participação dos cidadãos e o uso de tecnologia para melhorar o 
funcionamento dos sistemas; 

 
considerando a Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030 (ODS), que refletem três dimensões do desenvolvimento sustentável: social, 
econômico e ambiental; e 

 
considerando que os ODS são indivisíveis, pois é necessário avançar em todos 

para tornar o desenvolvimento sustentável uma realidade. E que a implementação da Agenda 
2030 no Brasil ocorreu no âmbito da Comissão Nacional para os ODS, criada pelo Decreto nº 
8.892, de 27 de outubro de 2016 (Decreto nº 8.892, de 27 de outubro de 2016), por meio dessa 
Comissão, representantes do governo, autoridades locais, sociedade civil, setor privado e 
outros atores interessados deverão trabalhar juntos e fomentar novas parcerias para a 
implementação dos ODS no Brasil; 

 
 

D E C R E T A: 
 
 

CAPÍTULO I 
DO PLANO DE LOGISTICA SUSTENTÁVEL  

 
Art. 1º  Fica instituído o Plano de Logística Sustentável (PLS) no âmbito da 

Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal de Porto Alegre. 
 
Art. 2º  O Plano de Logística Sustentável tem por objetivo: 
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I – avançar no modelo de Gestão da sustentabilidade, pautada nos seguintes 

eixos: ambiental, econômico, social e cultural da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
(PMPA); 

 
II – instituir novas e manter as boas práticas de sustentabilidade, racionalização 

e qualidade no uso dos recursos e serviços, visando melhor eficiência do gasto público e da 
gestão de processos de trabalho da PMPA; 

 
III – sensibilizar e promover, cada vez mais, a capacitação do quadro de 

pessoal e do público externo, quando necessário, acerca da importância do consumo 
consciente, redução de custos, combate a desperdícios, economia e eficiência na aplicação de 
recursos públicos; 

 
IV – prosseguir com o investimento em melhorias na infraestrutura e nas 

instalações da PMPA, a fim de aumentar o aproveitamento dos recursos naturais e bens 
públicos; 

 
V – reduzir impacto negativo decorrente das atividades da PMPA no meio 

ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados; 
 
VI – ampliar as parcerias com instituições responsáveis pela adequada gestão 

da coleta e tratamento de resíduos sólidos, com estimulo a sua redução, à reutilização e à 
reciclagem de materiais, além da inclusão socioeconômica dos catadores de resíduos; 

 
VII – realizar a revisão contínua dos padrões de produção, contratação e 

consumo para adoção de novos referenciais de sustentabilidade e responsabilidade 
socioambiental; 

 
VIII – promover a qualidade de vida no ambiente do trabalho continuamente; 
 
IX – integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 

2030 (ODS), que refletem 3 (três) dimensões do desenvolvimento sustentável: social, 
econômico e ambiental; 

 
X – buscar parcerias, convênios e recursos em fundos, junto a órgãos federais, 

estaduais e municipais para sua implementação e manutenção. 
 

CAPÍTULO II 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 3º  Para os efeitos do disposto neste Decreto considera-se:  
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I – Plano: trata de um planejamento realizado, como um instrumento 
estratégico, para ações que condizem com a necessidade efetiva da entidade, sendo 
fundamental para o desenvolvimento de políticas e práticas de gestão democrática eficiente; 

 
II – Logística: é aplicada à administração pública onde permite otimizar 

recursos por meio do planejamento de ações a serem executadas com eficiência e eficácia 
com vistas a garantir o bom uso do dinheiro público; 

 
III – Sustentável:  afirma a inclusão de todos no processo inter-retrorelação que 

caracteriza todos os seres do ecossistema e afirma o equilíbrio dinâmico que permite a todos 
participarem e se verem incluídos no processo global. 

 
§ 1º  O Plano de Logística sustentável é um projeto prioritário do Contrato + 

Gestão + resultados 2021, devendo ser instituído e implementado em todos os órgãos que 
compõem o Poder Executivo Municipal. 

 
§ 2º  As disposições deste Decreto se aplicam a Administração Pública Direta e 

Indireta do Poder Executivo Municipal de Porto Alegre. 
 

CAPÍTULO III 
DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

 
Seção I 

Das Etapas e Fases do Programa 
 

Art. 4º  As etapas e fases de implementação do PLS serão estruturadas pelo GP 
e devem ser coordenadas com o objetivo de garantir uma atuação inteligente e harmônica da 
Administração Pública Municipal na condução das ações relacionadas ao Programa. 

 
Art. 5º  As fases de implementação do PLS serão reguladas e especificadas em 

norma especifica da Administração Pública. 
 
Art. 6º  Os mecanismos estabelecidos neste Decreto visam a proteger o órgão e 

a entidade, bem como impor aos agentes públicos e políticos o compromisso com a ética, o 
respeito, a integridade, sustentabilidade e a eficiência na prestação do serviço público. 

 
Seção II 

Do Plano de Logística Sustentável 
 

Art. 7º   O PLS é o documento oficial do órgão ou entidade o qual deverá 
adotar modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da 
sustentabilidade ambiental, econômica, cultural e social, bem como a forma de 
implementação e monitoramento do Plano de Logística Sustentável. 
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Art. 8º  São partes integrantes do Plano de Integridade de uma organização, no 
mínimo: 

 
I – objetivos do Plano; 
 
II – caracterização geral do órgão ou entidade; 
 
III – identificação das oportunidades, pontos fortes, ameaças e pontos fracos; 
 
IV – identificação e classificação dos objetivos, metas e indicadores e plano 

operacional, plano de ações e boas práticas; 
 
V – monitoramento, avaliação e atualização do Plano; 
 
VI – instâncias de governança; 
 
VII – medida de mitigação e correção dos problemas identificados; 
 
VIII – matriz de responsabilidades com definição dos responsáveis pelos 

núcleos socioambientais dos órgãos. 
 
Art. 9º  Cada órgão ou entidade deverá divulgar o PLS internamente, para 

ciência e cumprimento pelos agentes públicos envolvidos, após aprovação pelo Prefeito. 
 
Parágrafo único.  O PLS poderá ser revisado a qualquer tempo visando ao seu 

aprimoramento e á melhora dos resultados esperados, no Regimento especifico da 
Administração Pública. 

 
Art. 10.  O GP coordenará a elaboração juntamente com o Comitê de Logística 

Sustentável e participará da implementação do Plano de Logística Sustentável, competindo a 
este a disponibilização das metas, indicadores, normativos, orientações, em local próprio, e 
outros designados da PMPA.   

 
Art. 11.  A Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município 

de Porto Alegre relacionadas na Lei Complementar nº 897, de 15 de janeiro de 2021, devem 
criar núcleos socioambientais, estabelecer suas competências e implantar o respectivo PLS da 
PMPA. 

 
Art. 12.  Os núcleos socioambientais deverão ter caráter permanente para o 

planejamento, implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação de indicadores de 
desempenho para o cumprimento deste Decreto, devendo ser criadas no prazo máximo de 120 
(cento e vinte) dias, contados da data de publicação do presente Decreto. 

 
Art. 13.  Os núcleos socioambientais deverão estimular a reflexão e a mudança 

dos padrões de compra, consumo e gestão documental do Poder Executivo Municipal, bem 
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como do corpo funcional e força de trabalho auxiliar de cada Órgão da Administração Direta 
e Indireta. 

 
Art. 14.  As unidades ou núcleos socioambientais deverão fomentar ações que 

estimulem: 
 
I – o aperfeiçoamento contínuo da qualidade de gastos públicos; 
 
II – o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos; 
 
III – a redução do impacto negativo das atividades dos órgãos no meio 

ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados; 
 
IV – a promoção das contratações sustentáveis; 
 
V – a gestão sustentável de documentos, em conjunto com a unidade 

responsável; 
 
VI – a sensibilização e capacitação do corpo funcional, força de trabalho 

auxiliar e de outras partes interessadas; e  
 
VII – a qualidade de vida no ambiente de trabalho, em conjunto com a unidade 

responsável.  
 
§ 1º  A adequada gestão dos resíduos gerados deverá promover a coleta 

seletiva, com estímulo a sua redução, ao reuso e à reciclagem de materiais, e à inclusão 
socioeconômica dos catadores de resíduos, em consonância com a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e as limitações de cada município. 

 
§ 2º  O uso sustentável de recursos naturais e bens públicos deverá ter como 

objetivo o combate ao desperdício e o consumo consciente de materiais, com destaque para a 
gestão sustentável de documentos como a implementação de processo administrativo 
eletrônico e a informatização dos processos/ protocolos e procedimentos administrativos. 

 
§ 3º  A promoção das contratações sustentáveis deverá observar a integração 

dos aspectos ambientais, econômicos e sociais do desenvolvimento sustentável. 
 
§ 4º  As unidades ou núcleos socioambientais, em interatividade com as áreas 

envolvidas direta ou indiretamente com as contratações, deverão fomentar a inclusão de 
práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente. 

 
Art. 15.  O PLS será efetivado pelos núcleos socioambientais nos órgãos cuja 

composição será designada por Portaria pelo titular ou responsável do órgão ou entidade da 
PMPA, sob coordenação geral do Gabinete do Prefeito, o qual proporcionara apoio e os 
subsídios para sua formulação. 
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§ 1º  O cumprimento do Plano de Logística Sustentável, o atendimento de atos 

normativos e eventuais recomendações e saneamento de inconformidades, bem como de 
outras disposições estabelecidas neste Decreto é de inteira responsabilidade do órgão ou 
entidade, ficando sua autoridade máxima responsável pelo seu cumprimento. 

 
§ 2º  O Comitê Gestor do PLS, presidido pelo Chefe de Gabinete do Prefeito, 

contará com os recursos materiais e humanos dos órgãos da Administração Direta e Indireta 
necessários ao desempenho do Plano de Logística Sustentável. 

 
§ 3º  Os planos de ações locais devem ser feitos pelos núcleos socioambientais 

para implementação do PLS, autorizado pelo titular ou responsável do órgão ou entidade da 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

 
§ 4º  A fiscalização, monitoramento e acompanhamento do Plano de Logística 

sustentável de cada órgão ou entidade, será realizado pelo Gabinete do Prefeito e o Comitê 
Gestor do PLS, na forma a ser estabelecida em regulamento próprio e disponibilizado no 
Sistema Monitoramento Estratégico. 

 
§ 5º  O resultado da ação de fiscalização, monitoramento e acompanhamento 

do Plano de Logística sustentável será encaminhado para o Prefeito e respectivo órgão ou 
entidade e ao Comitê de Gestão de Logística Sustentável da PMPA para as providências 
pertinentes. 

 
§ 6º  A decisão negativa de formulação do Plano de Logística sustentável 

fundamentada na demanda por custos adicionais desproporcionais e não previstos pelo órgão 
ou pela entidade da Administração Pública Municipal deverá apresentar análise sobre a 
quantificação de tais custos e sobre a viabilidade da adoção de plano geral a ser elaborado 
pelo GP. 

 
CAPÍTULO IV 

DO COMITÊ DE GESTÃO DE LOGISTICA SUSTENTÁVEL 
 

Art. 16.  , Fica criado o Comitê de Gestão de Logística Sustentável do 
Município de Porto Alegre (CGLS), para garantir a efetividade do PLS, será elaborado e 
implementado por um Comitê Gestor do PLS, bem como garantir adequada linha de 
acompanhamento, vinculado ao Gabinete do Prefeito, e composto pelos seguintes membros, 
sendo um titular e um suplente, conforme segue: 

 
I – Gabinete do Prefeito  
 
II – Gabinete da Comunicação Social (GCS); 
 
III – Secretaria Municipal da Fazenda (SMF);  
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IV – Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE); 
 
V – Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (SMAP); 
 
VI – Escola de Gestão Pública (EGP);  
 
VII – Secretaria Municipal da Transparência e Controladoria (SMTC); 
 
VIII – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb); 
 
IX – Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU);  
 
X – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOI);   
 
XI – Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE); 
 
XII – Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus); 
 
XIII – Secretaria Municipal da Educação (SMED). 
 
§ 1º  Os membros do Comitê do PLS serão designados por Portaria do Prefeito 

Municipal de Porto Alegre e não receberão qualquer remuneração, sendo considerados de 
relevante interesse público os serviços por eles prestados. 

 
§ 2º  O funcionamento, estrutura, procedimentos e atribuições do Comitê 

referido no caput deste artigo serão disciplinados na forma de resoluções, regulamentos, 
ordens de serviços e manuais, entre outros atos normativos permitidos. 

 
§ 3º  Caberá ao Chefe de Gabinete do Prefeito adotar as providências cabíveis e 

garantir o atendimento do disposto no caput deste artigo enquanto não houver a instalação do 
mencionado colegiado. 

 
§ 4º  O GP, excepcionalmente, terá 3 (três) membros na composição do CGLS. 
 
§ 5º  O CGLS  será presidido pelo Chefe de Gabinete do Prefeito. 

 
CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 17.  É dever dos órgãos e entidades utilizar os recursos próprios e 
empreender os esforços necessários para promover a implementação do PLS e de fomento à 
cultura de sensibilização da sustentabilidade da logística do Município de Porto Alegre. 

 
§ 1º  No desempenho das atividades e procedimentos relacionados ao PLS 

todos os agentes públicos e políticos devem engajar-se, disseminar e demonstrar efetivo 
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alinhamento e compromisso com os princípios e valores do Plano, em todas as suas atitudes 
diárias.  

 
§ 2º  Para o desenvolvimento e efetivação do PLS a instituição deverá 

estabelecer ambiente organizacional favorável à governança pública.  
 
§ 3º  Entende-se por ambiente organizacional favorável à governança pública 

aquele que apresenta efetivo apoio da alta administração, atribuições bem definidas, 
servidores cumpridores de seus deveres e com conduta alinhada à ética, à moral, ao respeito 
às leis, às pessoas e às instituições.  

 
Art. 18.  O Município, por intermédio da sua Escola de Gestão Pública (EGP), 

disponibilizará capacitação e treinamento, com conteúdo teórico e prático, referente ao tema 
da gestão de logística sustentável de que trata o presente Decreto, inclusive na modalidade de 
Ensino à Distância (EAD ). 

 
Parágrafo único.  A participação no treinamento de que trata o caput deste 

artigo poderá se dar por convocação. 
 
Art. 19.  O GP consolidará e o GCS divulgará no site oficial da Prefeitura de 

Porto Alegre, periodicamente, os dados e os resultados do PLS implementados pelos órgãos e 
entidades da Administração Municipal.  

 
Art. 20.  Os casos omissos deste Decreto serão dirimidos pelo Comitê Gestor e 

Gabinete do Prefeito.  
 
Art. 21.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE,    14 de julho de 2021. 

 
 
 

Sebastião Melo, 
Prefeito de Porto Alegre. 

 
Registre-se e publique-se. 
 
 
 
Roberto Silva da Rocha, 
Procurador-Geral do Município. 
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