PLANO DE LOGISTICA SUSTENTAVEL – SAMF/RJ

Das ações de sustentabilidades desenvolvidas por essa Superintendência no
período de 21/11/2013 a 21/11/2014.
a) a redução do consumo do papel, implementado a impressão frente e
verso;
b) implementação, da utilização de papel reciclado e não clorado nos
impressos;
c) inclusão de critérios sustentáveis na aquisição de bens, materiais de
consumo e demais serviços
d) consumo sustentável dos recursos internos, em especial água,
energia, podendo destacar novo horario de funcionamento dos ar
condicionados, Instalação d enovos elevadores que reutilizam a
energia de subida para descida, os corredores da la impar
permanecem com as luzes delsigadas durante o dia, novo horario de
funcionamento das bombas de recalque.
e) implantação de políticas de disseminação de uma cultura voltada à
sustentabilidade,combate ao desperdício dos recursos naturais e
bens públicos;
f) Coleta de material toxico como pilhas e baterias ;
g) Troca de lampadas amarelas por lampadas economicas em toda e
qualquer nova obra e nova instalação, realizada pela Manutenção
Predial.
h) Aquisição de aparelhos eletroeletronico com selo procel;
descarte correto de lampadas fluorescente por meio da empresa
contratada para manutenção predial;
Segue um resumo das ações de sustentabilidades implementadas
bem como aquelas que se encontram em proces so de execução e ou
implantação na SAMF/RJ

SAMF/RJ por meio da Administração Predial, promove ações
para divulgar, consientizar e capacitar os colaboradores/prestadores de serviço de
limpeza, quando da Coleta Seletiva de resíduos recicláveis em obediência ao decreto
5940/2006. A destinação dos residuos coletados, bem como, as regras do Planos de
Logística Sustentável estabelecidas pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 10, de 12 de
novembro de 2012, em todo o Edificío do Palácio da Fazenda no Rio de Janeiro, está
sendo dimensionada junto a prefeitura local. A SAMF/RJ por meio de sua GRL, está
buscando parcerias com a empresa LIGTH detentora do projeto sustentável Light
Recicla, cuja finalidade é a troca do lixo reciclavel por desconto na conta de luz, o
descarte do material é realizado nos chamados “ECO PONTO”. Realizada a parceria, a
SAMF/RJ além de reduzir gastos publicos, contribuirá para os aspectos social,
econômico, ambiental. A GRL/SAMF/RJ através da Equipe de Engenharia fará um
projeto visando a Compra de conteineres de lixo reciclavel, visando atender a coleta
seletiva em todo o Edifico sede do Palácio da Fazenda. Vale ressaltar que a SAMF/RJ é
pioneira no Estado do Rio do Janeiro na Implantação do projeto da coleta seletiva
solidária no ano de 2006/2007 conforme Decreto nº 5.940/2006, e, dada as
dificuldades encontradas com a falta de estrutura das cooperativas habilitada à epoca
por este Ministério, bem como, o número reduzido de interessados no recolhimento
dos produtos elencados no referido Decreto, houve a necessidade de descontinuar a
prática. A Administração Predial retomará este projeto no segundo semestre do
exercicio, de acordo com as regras contidas na IN SLTI/MP nº10/2012, e Decreto nº
5.940/2006. A SAMF/RJ preocupada com o descarte inadequado de pilhas usadas,
baterias em geral, disponibilizou coletores proximos aos elevadores.

A empresa de limpeza é responsavel pelo descarte nos ecopontos. Cabe
informar ainda que a empresa contratada para o serviço de manutenção
predial do Edificio sede do Palacio da Fazenda, realiza o descarte de
lampadas fluorescentes cujo porcesso consiste e m: Descontaminar todos os

componentes de diversos tipos de lâmpadas (vidro, alumínio, soquete
eletrônico ou metálico e pó fosfórico) e recuperar o mercúrio em seu
estado líquido elementar, encaminhando todos os componentes como
matéria prima para indústria de beneficiamento, sem dispor de nenhum
resíduo contaminante em aterros, de acordo com os preceitos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12305/2010), as lampadas são coletadas
na fonte geradora(SAMF/RJ) e o processo supracitado, é realizado em outro
local pela empresa. Neste contexto, a SAMF/RJ dispõe de um contrato
especifico para a coleta de residuos toxicos como medicamentos vencidos e
outros, bem como residuo hospitalar. Todo mobiliário inservível, que não
mais será utilizado pela SAMF/RJ, é direcionado a instituições públicas e
privadas juridicamente constituídas e sem fins lucrativos, que tenham
externado interesse a SAMF/RJ. O mesmo se procede com os equipamentos
de informática, tais como, CPU’s, mo nitores, impressoras, etc. As
instituições utilizam o material doado nas mais diversas finalidades,
mormente visandoà estruturação física da postulante da doação, ou para
viabilizar projetos de inclusão digital a pessoas carentes.

DA LUZ

A Gerencia de Recursos Logisticos visando a redução do
consumo de energia adota desde o ano de 2012, aquisições de aparelhos
eletroeletronicos com criterios de sutentabilidade entre o quais podemos
citar o certificado do Selo PROCEL. Neste contexto, está buscando parcerias
com a empresa LIGTH detentora do projeto sustentável Light Recicla, cuja
finalidade é a troca do lixo reciclavel por desconto na conta de luz, o
descarte do material é realizado nos cham ados “ECO PONTO”. Realizada a
parceria, a SAMF/RJ além de reduzir gastos publicos, contribuirá para os
aspectos social, econômico e ambiental.

DA ÁGUA

A SAMF/RJ apartir do biênio de 2009/2010, com o
objetivo de diminuir o consumo e,consequentemente, o desperdicio,
passou a reutilizar a agua residual dos aparelhos de ar condicionado,
destinando-a para a limpeza dos banheiros e piso, aplicando assim, a
politica dos 3R’s. Vale ressaltar que a SAMF/RJ possui em andamento a
execução de 02(dois) projetos, sendo um de drenagem e reaproveitamento
de águas pluviais e outro de instalações e reaproveitamento de águas
residuárias da chuva.

DAS AQUISIÇÕES

DIGA NÃO AOS COPOS PLÁSTICOS!

A SAMF/RJ, no ano de 2012, participou do evento "O gestor e as compras
públicas pela sustentabilidade" que ocorreu em paralelo com a Rio+20, no
auditório do Ministério da Fazenda.
A SAMF/RJ é Orgão participante da segunda compra compartilhada
sustentável, gerenciada a época pela Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, e
atualmente é participante da 3ª compra compartilhjada sus tentavel,
gerenciada pela Marinha do Brasil. Ressaltamos que a SAMF/RJ é integrante
do Comitê Executivo das Compras Sustentaveis compartihadas auxiliando
os Orgãos gestores da Ata com pesquisa de mercado e entre outras
atividades, auxilia também na catalogação de itens sustentaveis.
A SAMF/RJ também é Orgão participante da primeira compra sustentavel
de materiais economizadores de energia,água e materiais de construção
gerenciada pelo Jardim Botanico/RJ.

A SAMF/RJ apartir das
compras compartilhadas sustentaveis, incluiu o uso do papel reciclado e
outros itens tais como: envelope e bloco de rascunho , implantou na
administração a reutilização das folhas de papel com a impressão frente e
verso, e ainda usar sempre o verso das folhas para blocos de rascunhos.
A SAMF/RJ quando da realização do processo de aquis ição de materiais de
expediente, busca dar preferência ao uso do papel reciclado, certificados
pelo Programa Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR) e/ou Forest
Stewardship Council (FSC), bem como aboliu de suas compras copo
descartavel que contenham em sua composição “estireno”, passando a
consumir desde então copos descartaveis de boa resistência térmica, sendo
indicado muitas vezes para o envase a quente; Excelente transparência;
Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por
flexão ou fadiga, muito mais difícil quebrar" do que outros materiais, 100%
reciclável, identificado através do símbolo triangular de recicl ável, com um
número "5" por dentro e as letras "PP" por baixo .

Por fim, esclarecemos que a SAMF/RJ realizará a criação da Comissão de
Coleta seletiva Solidária, composta por servidores da GRL e demais setores
envolvidos.
Atenciosamente,

Tânia Regina Almeida
SISUP/COMPRAS – Responsavel
Tel(21)3805-3824

