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RESOLUÇÃO 008/2018 

 

O Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 

Aracruz- IPASMA, nos usos de suas atribuições resolve, considerando a  importância 

na conscientização e implementação  de ações,  estabelecer   boas práticas de gestão e 

uso de Energia Elétrica,  Água, Papel e afins. 

 

CAPÍTULO I 

DOS ASPECTOS GERAIS 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito desta Autarquia o Programa de Gestão Sustentável. 

Parágrafo único: A presente Instrução  tem como objetivo a implantação, promoção e 

articulação de ações que visem à utilização racional e eficiente dos recurso naturais 

reduzindo assim os impactos ambientais. 

 

CAPÍTULO II 

DA ÁGUA 

Art 2º Ficam estabelecidas as seguintes práticas imediatas e permanentes para 

promover o uso racional da água: 

I  - pisos, paredes, cimentados, pátios e calçadas, exclusivamente com vassoura, vedado 

o uso da água para substituir a varrição, exceto: 

a) utilização de água de reuso; 

b) manuseio de panos molhados ou escovão; 

c) uso de balde ou água corrente, nos casos em que é necessária a limpeza de material 

infectocontagioso ou potencialmente nocivo à saúde. 

II – vidros, vidraças, basculantes, paredes, cerâmicas, azulejos e afins, exclusivamente 

com pano úmido, bucha e esponja, vedado o uso de mangueira, esguichos e outros 

sistemas análogos; 

III - escadas, escadarias e tapeçarias, exclusivamente com vassouras e pano úmido;  
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IV - III - Priorizar a substituição de bacias sanitárias por sistemas com caixa acoplada e 

mecanismo de descarga de duplo acionamento (duo flush), permitindo ao usuário 

selecionar o volume de descarga a ser utilizado; 

V- Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e 

complementos que promovam a redução do consumo de água. 

VI- Planejar as instalações hidráulicas das novas edificações de forma a facilitar o 

acesso para inspeções e manutenção, minimizando as perdas por vazamentos; 

VII- Avaliar a viabilidade de utilização de sistemas de reuso da água e de captação da 

água de chuva em novos projetos de edificações. 

 

DA ENERGIA ELÉTRICA 

Art 3º Ficam estabelecidas as seguintes práticas imediatas e permanentes para 

promover o uso racional de energia elétrica: 

I Sobre a utilização de aparelhos de  ar condicionado: 

a)  Desligar o aparelho quando o ambiente estiver desocupado; 

b)  Manter o aparelho desligado ou apenas ventilando nos dias frios ou no inverno; 

c)  Ao ligar o aparelho, manter as portas e janelas fechadas, evitando o desperdício 

do ar climatizado, e garantindo a circulação do ar; 

d)  Manter os filtros do aparelho limpos, para não prejudicar a circulação do ar; 

II Sobre a utilização de lâmpadas e dos sistemas de iluminação: 

a)  Desligar as lâmpadas das salas que não estiverem em uso, principalmente nos 

horários de almoço e no encerramento do expediente; 

b) Manter desligadas as lâmpadas das dependências desocupadas; 

c) Reforçar a orientação aos servidores para desligamento das lâmpadas e sistemas 

de iluminação ao final do horário de expediente, observada a eventual necessidade de 

permanência de servidores nos respectivos ambientes de trabalho; 

d) Providenciar a limpeza das lâmpadas e luminárias, de modo a permitir a reflexão 

máxima da luz e obter maior aproveitamento nos ambientes. 

III - Sobre a utilização de computadores: 

a)  Programar o computador para entrar em modo de espera após cinco minutos 

sem uso;  
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b)  Desligar o monitor, a impressora, o estabilizador, a caixa de som, o microfone e 

outros acessórios, sempre que não estiverem em uso. 

c) Desligar luzes dos monitores, de uso comum, durante a hora do almoço e ao 

final do expediente, como também em ausências maiores de tempo. 

d) Desligue a impressora ao final do expediente. 

      IV - Sobre a utilização de geladeiras e freezers: 

a) Evitar que as portas fiquem abertas sem necessidade; 

b)  Regular a temperatura dos equipamentos conforme a estação do ano e a 

capacidade utilizada; e 

c) Manter os equipamentos fora do alcance de raios solares ou de outras fontes de 

calor. 

 DOS MATERIAIS DE CONSUMO 

 Art.4º Ficam estabelecidas as seguintes práticas imediatas e permanentes para 

promover o uso racional de materiais de consumo: 

a) Imprima apenas o necessário. Evite o uso de papeis e cartuchos e a sobrecarga 

do equipamento. 

b) Sempre que possível, faça impressões utilizando os dois lados da folha; 

c) Imprima apenas documentos essenciais (revise bem o texto antes de enviá-lo 

para impressora). 

d) Faça leitura de documentos na tela do computador em substituição à impressão 

e/ou uso da opção rascunho na impressão de documentos em caráter não definitivo; 

e) Antes de imprimir, configure corretamente a impressora. 

f) Para se comunicar especificamente com um colaborador, ou um grupo restrito de 

colaboradores, use o e-mail corporativo; 

g) Para conversas mais ágeis, use aplicativos de mensagens instantâneas; 

h) Utilize e-mail, quando possível, anexando o documento que pretende enviar. 

i) Reutilize impressos antigos como rascunho. 

j) Utilize a visualização de impressão antes de imprimir um documento. Assim, 

você evita que sejam impressas páginas desnecessárias do arquivo. Você pode 

determinar exatamente quais páginas deseja imprimir, evitando assim o desperdício de 

material e de capital. 
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k) Ajuste as margens em seus documentos antes de imprimir. Formatando com 

margens menores, você utiliza menos papel. 

l) Salve arquivos online ou na nuvem. 

m) Papel toalha: duas folhas são suficientes para secar as mãos. Se o dispenser 

apresentar defeito, comunique ao setor competente. 

n) Reduza  a aquisição de copos descartáveis; 

o) Pegue apenas um copo por vez.  

p) Sempre que possível, dê preferência ao uso de copos de cerâmica ou vidro. 

 

DA TELEFONIA 

Art.5º Ficam estabelecidas as seguintes práticas imediatas e permanentes para 

promover o uso racional Da utilização do telefone: 

a) Use o telefone apenas quando necessário. Antes disso verifique se há outro meio 

mais eficaz para se comunicar. 

b)  Tenha à mão os dados necessários para que a ligação seja breve, evitando 

transtornos para os colegas ao seu redor.  

c) Evite chamadas para telefones celulares.  

d) Antes de ligar, verifique se é possível falar em outro momento, no telefone fixo. 

e)  Para ligações interurbanas, informe-se sobre qual operadora deve ser utilizada. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 6º. Os servidores públicos do IPASMA deverão contribuir com as medidas de 

redução de consumo e uso racional da energia elétrica, água, papel e afins. 

  

Art.  7º  Esta resolução entrará em vigor a partir de 0 2 de janeiro de 2019. 

 

Aracruz/ES, 20 de dezembro de 2018. 

 

José Maria Sperandio Recla 

Presidente IPASMA 


