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RELATÓRIO
PLS - PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

01 - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
Em atendimento à legislação vigente e visando a preservação do meio-ambiente e
recursos naturais para a posteridade das gerações, esta Superintendência de Administração do
Ministério da Fazenda no Piauí, também em obediência ao Decreto nº 5.940, de 25 de Outubro
de 2.006, que “Institui a 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, e dá outras
providências”, vem adotando práticas e ações de sustentabilidade, em âmbito interno e nos
Órgãos jurisdicionados, como a seguir está listado:
Papéis e outros resíduos - Termo de Compromisso firmado junto à Movimento Emaús
Trapeiros de Teresina, objetivando a coleta de material reciclável descartado no âmbito da
SAMF/PI e Órgãos jurisdicionados.
02 - OUTRAS AÇÕES
ENERGIA ELÉTRICA
a) Foi substituído o medidor, para melhor acompanhamento das leituras do consumo diário de
energia elétrica;
b) Foi estabelecido horário para acionamento do sistema de iluminação do prédio.

CLIMATIZAÇÃO
a) Foi estabelecida uma programação para acionamento do sistema de climatização do prédio,
passando de 6:30 h para às 7:00 h;
b) Desligamento passou das 17:30h para 17:00h, meia hora antes do final do expediente.

ELEVADORES
a) Do total de 05 (cinco) elevadores, um é desativado, fazendo-se alternância com outro
elevador.

ENERGIA ELÉTRICA
a) Foi substituído o medidor, para melhor acompanhamento das leituras do consumo diário de
energia elétrica;
b) Foi estabelecida uma programação para acionamento do sistema de iluminação do prédio.
c) Foi estabelecido uma programação para desligamento do sistema de iluminação do prédio.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
a) Foi estabelecido horário para acionamento do sistema de refrigeração do prédio, passando
de 6:30 h para às 7:00 h;
b) Desligamento às 17:30h para as 17:00h.

CONSUMO DE ÁGUA
a) Está sendo contemplada, no Projeto de Modernização do Edifício-Sede, nova instalação
hidrossanitária, com instalação de torneiras e válvulas que irão proporcionar redução do
consumo de água encanada na edificação.
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