RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE SAMF/DF
2015

Ministério da Fazenda
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal

No ano de 2015, a SAMF-DF, visando diminuir o impacto ambiental em decorrência do consumo intenso de
recursos naturais como o aumento de resíduos, o desperdício de água, de energia, etc e, com expressiva
preocupação com a sustentabilidade ambiental, promoveu diversas ações.
Muitas destas ações constituem um trabalho conjunto da COGRL - como fonte criadora, incentivadora e
propagadora de ideias - com a SAMF-DF - na condição de uma das implementadoras e executoras destas.
Dentre elas destacamos:
Copos descartáveis:
No ano de 2015, não houve aquisição de copos descartáveis, tanto de água quanto de café. Foram
utilizados tão somente copos de vidro para o consumo de água e xícaras de cerâmica de tamanhos grande
e pequeno para o consumo de café.
Consumo de papel e impressão:
Conscientização para redução do custo com impressões no âmbito do Ministério da Fazenda, como exemplo:
Substituição parcial de papel comum por reciclado. Foram utilizadas resmas de papel reciclado de
tamanho A4 obtidas do Ministério da Justiça, por doação, constituindo mais de 50% do consumo interno da
SAMF/DF no ano de 2015;
Utilização do modo de impressão frente e verso;
Digitalização de processos.

Energia elétrica:
Medição diária do consumo de energia elétrica de todos os Edifícios do Ministério da Fazenda no DF que
visa detectar diariamente qualquer problema que venha a trazer um consumo excessivo de energia
elétrica;
Implementação de mudança no horário de funcionamento da central de ar condicionado e equipamentos
de split: 9h ás 17h;
Avaliação de luminosidade nos Edifícios da SAMF/DF. Como consequência, foram desligadas 427
lâmpadas;
Desligamento da metade dos elevadores nos horários que não sejam os de pico nos Edifícios sob
administração da SAMF/DF, com exceção dos Edifícios Anexo e Sede.
Como consequência das ações de redução do consumo de energia elétrica e de um esforço conjunto de diversos
setores do Ministério da Fazenda no Distrito Federal, incluindo a SAMF-DF, o Ministério da Fazenda recebeu um
prêmio da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) no dia 29/10/2015 no valor de R$ 620 mil reais que deverá ser
aplicado em boas práticas sustentáveis.
Água e Esgoto:
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Medição diária do consumo de água e esgoto de todos os Edifícios do Ministério da Fazenda no DF que
visa detectar diariamente qualquer problema que venha a trazer um consumo excessivo;
Implementação de monitoramento da empresa de manutenção predial de modo a verificar possíveis
vazamentos nos edifícios sob administração da SAMF-DF;
Orientação para a racionalização de recursos no desenvolvimento dos serviços de limpeza e conservação.
Coleta Seletiva Solidária
Controle das informações prestadas pelas Administrações prediais da SAMF-DF;
Descarte de materiais provenientes de reformas feitas no Ed. Órgãos Centrais entregues à cooperativa de
coleta seletiva solidária AGEPLAN:

Aquisição de 02 carrinhos para coleta seletiva da SAMF-DF;
Está em fase de finalização Termo de Compromisso definindo a escolha da cooperativa que fará o
recolhimento dos materiais recicláveis produzidos no âmbito de todos os Edifícios do Ministério da
Fazenda no Distrito Federal e sua correta destinação;
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Lixo Orgânico
Aquisição de 13 contêineres para descarte de lixo orgânico para os prédios da SAMF-DF;

Compras sustentáveis:
Com o objetivo de contribuir no direcionamento e na melhora da sustentabilidade nas contratações
públicas no âmbito da SAMF-DF, tem sido inseridos itens sustentáveis em diversos termos de referência
criados pelo setor de licitações.

Brasília, 15 de janeiro de 2016.

Vladimir Assmann
Chefe do SEAD

Miguel Murila
Presidente da Comissão de Coleta Seletiva Solidária Nacional
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