ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL DO PLS
RELATÓRIO SAMF/RS
Data: 14.01.2016
Na SAMF/RS as ações propostas visam conscientizar servidores, quanto a eficiência dos
gastos por meio do combate ao desperdício de recursos, a saber:
• Campanha no dia Mundial da Água – trazendo reflexão para o desperdício e escassez de água
no mundo todo, desafios do uso racional, cuidados para ter o consumo de água com qualidade,
incentivar a discussão e a busca de soluções para a poluição;
• Campanha “Adote uma Caneca” divulgada no Informativo Expressão, de março de 2015, para
mudar hábitos no local de trabalho, diminuir o consumo de copo descartável, incentivando os
servidores a reverem seus conceitos, para usar copos e canecas reaproveitáveis ;
• Campanha para mudar hábitos no local de trabalho quanto ao descarte de alimentos, em função
dos insetos (baratas), que apesar do Edifício-Sede ser dedetizado quatro (04) vezes ao ano,
persistem;
• Orientação para economizar papeis utilizando os dois lados da folha de papel e atentando para a
Impressão consciente (revise antes de imprimir evitando impressão errada que leva ao gasto

desnecessário de papel); lixo no lugar certo (não jogue bitucas de cigarro e papel higiênico nos
vasos sanitários, evitando assim problemas de água tratada e danos ao encanamentos);
instalação de secadores de mãos elétricos nos banheiros colocados em funcionalidade no execício
de 2015.

• Medição semestral da qualidade do ar no prédio do Ed. Sede/MF/RS, com acompanhamento
dos níveis e constante manutenção nos dutos de ar do prédio;
• Campanha de Coleta de material reciclável – garrafas pets, destinadas para reciclagem;
• Consumo de Papel (contrato DMLU) recolhimento do lixo 3 vezes por semana, para reciclagem,
destinado a uma Cooperativa de Papeleiros;
• Controle de consumo de papel A4, por órgão, desde 2006, onde a fonte de coleta da informação
e o Sistema SIADS;
• Campanha de Coleta de Óleo de cozinha, onde o restaurante localizado no 12º andar do Ed.
Sede armazena o óleo coletado e o destina para reciclagem;
• Programa de Eficiência Energética no Ed. Sede/MF (menor custo e luminosidade adequada),
desde 17.08.2006;
• Planilhas de Controle diário do consumo de Energia Elétrica (kWh), divulgados nos elevadores
do Ed. Sede, desde 2002;
• Eficiência de Gasto - Redução de despesas com telefonia móvel – os telefones fixos não fazem
ligação para celulares, desde 2002. A utilização de telefonia móvel esta restrita ao Chefe máximo
da Unidade e seu Substituto, visando atender necessidade de serviço.
• Recolhimento e destinação de lâmpadas já utilizadas mediante novo contrato com empresa
especializada neste fim, do ponto de vista ecológico.
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Ações empreendidas para minimizar os Impactos Ambientais e Sociais.
Impactos Sociais e Ações para minimizar ou compensar os impactos sociais e ambientais
Ambientais

Indicadores/
Meta

Consumo de
Água

- Campanha de Conscientização do Dia Internacional da Água – Enviada por Consumo
e-mail para todos os órgãos do Ed. Sede trazendo o título: “Água, um recurso Água
esgotável! Faça a sua parte!!”, tratava do uso consciente e responsável da
água;
- Mantêm-se a redução da vazão de água nas válvulas de descarga de todos
os banheiros do Ed. Sede.
- Instalação de 184 torneiras mono comando, com menor vazão, reduzindo o
desperdício de água.

de

Consumo de
Energia

- Modernização do Sistema de Ar Condicionado – Cada vez que o termostato Consumo de
marcar 23º C, o fluxo de ar refrigerado na sala é interrompido Energia Elétrica
automaticamente, ficando apenas a ventilação. As salas não ficam
demasiadamente frias e o ar condicionado chega com mais intensidade onde
há maior necessidade. O novo sistema traz conforto, economia e eficiência
no uso.
- Uso de lâmpadas econômicas;
- Adesão ao Programa Gaúcho do uso eficiente de energia desde 2006;
- Planilha de controle do consumo diário de energia elétrica disponibilizada
nos elevadores sociais do Ed. Sede;
- Em agosto de 2015, instalação dos equipamentos de duplo estágio do
sistema de ar condicionado do edifício sede, de performance mais eficiente,
oferece redução aproximada de 60% no consumo energético.
- Esclarecimentos sobre os tipos de lâmpadas mais utilizados e seu
respectivo consumo de energia.

Lixo Seco e
Orgânico

- Coleta seletiva de lixo (contrato DMLU - recolhimento do lixo três vezes por semana – 2a, 4a e 6a feiras), com lixeiras especificas distribuídos em vários
locais do Ed. Sede;
- Campanha de Coleta de Garrafas Pets – Divulgação realizada por meio do
Informativo Expressão com ênfase na conscientização na preservação do
meio ambiente, destacando a localização do recipiente coletor no saguão
principal Ed. Sede, onde novo layout foi promovido;
- Campanhas de Coleta de óleo de cozinha, onde o restaurante do 12º andar
do Ed. Sede/MF armazena o óleo coletado e destina-o para reciclagem;

Consumo de Papel

- Coleta de Papel (contrato DMLU – recolhimento do lixo três vezes por Consumo de
Papel
semana – 2ª, 4ª e 6ª feiras) para reciclagem;
- Controle de consumo de papel A4, por órgão, desde 2006, onde a fonte de
coleta da informação e o Sistema SIADS;
- Divulgação no “Informativo Expressão” da SAMF de Dicas para Economizar,
dentre elas o uso racional de papel, impressão de cópias frente e verso;
- Instalação de secadores de mãos elétricos nos banheiros do edifício sede.

Segurança

- Os prédios do Ministério da Fazenda, sejam próprios ou locados, utilizam o
serviço de vigilância e controle de acesso de entrada e saída das pessoas;
- Foi instalado na recepção do Ed. Sede/MF/RS um novo sistema de
câmeras fotográficas, visando auxiliar na identificação das pessoas que
visitam o prédio e aumentar a segurança;
- Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios: reunião dos dirigentes
máximos dos órgãos SAMF/RS, SUPERINTENDENCIA DA RECEITA
FEDERAL, PRFN 4a Região, CENTRESAF, DRJ, ESCOR, CGU, ESPEI,
SPU E DRF e representantes dos setores de Apoio dos referidos órgãos para
apresentação do PPCI do Prédio do Ed. Sede do Ministério da Fazenda no
RS, onde foram divulgadas as seções do projeto – 1. Plano de Proteção e
Prevenção Contra Incêndio do Ed. Sede/MF, 2. Plantas dos layouts que
deverão ser modificadas para adequação ao PPCI e planilhas com estimativa
de custos; 3.REPADAP (Plano de Reparos e Adaptações 2013/2015);
Memorando PFN/RS nº 061/2013 e Memorando nº 03/GAB/SAMF/RS.
- Instituição, treinamento e reciclagem da brigada de incêndio, o processo
incluiu curso, palestras, treinamento prático e simulação de evacuação do
Ed. Sede ocorrida em 17/12/2015.
- Os extintores de incêndio foram revisados e reabastacidos ou trocados
(conforme análise prévia)

Despesas com
serviços de
Vigilância e
Segurança

2

Saúde e Ergonomia - Pesquisa de Clima Organizacional;
Servidor.
(servidores ativos)
- Divulgação de dicas no Informativo Expressão de março de 15 sobre prática
de atividade física com bicicleta.
- Medição semestral desde 2008, da qualidade do ar no Prédio do Ed.
Sede/MF/RS (acompanhamento permanente dos níveis de qualidade do ar e
manutenção nos dutos de ar);
- Ginastica Laboral.
- Na campanha de combate ao colesterol foi promovida uma palestra
educativa para ressaltar a importância de hábitos saudáveis e controle dos
níveis de colesterol. Esta atividade contou com divulgação no Informativo
Expressão de agosto de 2015.
- Foi oferecida uma palestra, em parceria com a ASSEFAZ que contou com o
apoio do Cardiologista Dr. Eduardo Barbosa. Essa atividade foi registrada no
Informativo Expressão, de maio de 2015.
- Tivemos um trabalho de conscientização e prevenção do câncer de mama –
outubro rosa – e do câncer de próstata – novembro azul; ambas registradas
no Informativo Expressão, de novembro de 2015.
- Modernização do Sistema de Ar Condicionado, cuja última etapa foi
mostrada no Informativo Expressão, de julho de 2015. O novo sistema trouxe
conforto, economia e eficiência no uso. Este novo sistema além de gerar uma
excelente economia de energia, visa também melhorar a qualidade de vida
no ambiente de trabalho, conforme explica o Informativo Expressão, de
agosto de 2015, que trata deste assunto.

Requisitos a serem atendidos e os seus respectivos indicadores de desempenho.

Área

Processos

Requisitos

Indicadores

Recursos Logísticos Contratação de serviços

Redução do consumo de água

Consumo de água.

Recursos Logísticos Contratação de serviços

Redução do consumo de energia

Consumo de Energia
Elétrica

Recursos Logísticos Contratação de compras Redução do consumo de papel

Consumo de Papel

Recursos Logísticos Contratação de serviços

Despesas
com
serviços de Vigilância
e segurança

Gestão de Pessoas Desenvolvimento
Pessoas

Vigilância e Segurança

de Identificar a satisfação dos servidores em %
Satisfação
relação aos segmentos: gestão de pessoas; Servidor
comunicação; reconhecimento; motivação;
feed back; processo de trabalho, capacitação;
provisão de recursos; responsabilidade
socioambiental, considero de boa qualidade os
serviços prestados pelas áreas e consideração
adequada das instalações físicas do ambiente
de trabalho.

do

Fonte: DPC/SAMF/RS
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