RELATÓRIO DE
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2015

Em cumprimento à Portaria nº 507, de 16 de dezembro de 2014, que
estabelece práticas de sustentabilidade socioambiental a serem observadas
pelo Ministério da Fazenda e suas entidades vinculadas, a Superintendência
de Administração do Ministério da Fazenda em Sergipe, SAMF/SE, apresenta
relatório de acompanhamento semestral do Plano de Gestão de Logística
Sustentável (PLS).
Este relatório visa apresentar as ações de sustentabilidade implementadas
na SAMF/SE no segundo semestre de 2015 ou já adotadas em momento
anterior, com objetivo de reduzir gastos e incentivar práticas sustentáveis.

AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE REALIZADAS NA SAMF/SE

1) MATERIAL DE CONSUMO


Impressoras configuradas para impressão em preto e branco;



Impressões preferencialmente em frente e verso;



Utilização de verso de papel usado como rascunho;



Destinação de papel usado para a reciclagem;



Substituição de papel normal por papel reciclado, quando viável, em
função do tipo de documento a ser impresso;



Utilização de ilhas de impressão;



Utilização de xícaras, copos de vidro e canecas de cerâmica em
substituição ao copo descartável, reduzindo significativamente o seu
uso;



Recolhimento pela empresa contratada de toners e cartuchos usados
para correta destinação.

2) ENERGIA ELÉTRICA


Utilização de sensores de presença nos sanitários;



Conscientização dos servidores para desligarem a tela do computador
durante período sem uso;



Luzes das salas desligadas durante horário de almoço e depois de
encerrado o expediente;



Ar-condicionado desligado durante horário de almoço e meia hora antes
de encerrado o expediente;



Informe mensal do consumo de energia elétrica no sítio do Projeto
Esplanada Sustentável;



Redução de 16,4% no consumo de energia fora de ponta em relação ao
primeiro semestre de 2015.

3) ÁGUA E ESGOTO


Utilização de torneiras com temporizador;



Utilização de privadas com dupla descarga;



Informe mensal do consumo de água no sítio do Projeto Esplanada
Sustentável;



Redução de 8% no consumo de água em relação ao primeiro semestre
de 2015.

4) COLETA SELETIVA


Incentivo à coleta seletiva;



Implantação de cestos de coleta para descarte de papel, envelopes,
jornais, rascunho, impressos, revistas e cartões;



Entrega dos materiais coletados nos cestos para a Cooperativa dos
Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju-SE.

5) QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO


Realização de cerimônia para entrega do Prêmio Desempenho
Funcional, cujo objetivo é homenagear e incentivar maior integração
entre os servidores do Ministério da Fazenda e órgãos parceiros;



Realização de palestra sobre Prevenção do Câncer de Próstata,
ministrada pelo Dr. Carlos Alberto Paes Silveira, como forma de orientar
os servidores.

6) COMPRAS E CONTRATOS SUSTENTÁVEIS


Viabilização de editais com critérios de sustentabilidade.

7) DESLOCAMENTO DE PESSOAL CONSIDERANDO TODOS OS MEIOS
DE TRANSPORTE, COM FOCO NA REDUÇÃO DE GASTOS E DE
EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS POLUENTES


Utilização preferencial dos veículos mais novos da frota da SAMF/SE,
por emitirem menos poluentes e necessitarem de menos gastos com
manutenção;



Otimização dos roteiros realizados com carros oficiais de propriedade
da SAMF/SE, a fim de reduzir gastos e a emissão de substâncias
poluentes.

8) EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE


Campanhas de conscientização sobre sustentabilidade por meio de
boletim informativo mensal distribuído via e-mail institucional;



Folhetos de conscientização sobre práticas sustentáveis distribuídos
pelo prédio.

