Edição nº.3130 - XIII - Segunda, 28 de janeiro de 2019

Sumário
PORTARIA GAB 02/2019 - ESTABELECE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO E USO DE
ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS E DISPÕE
SOBRE O MONITORAMENTO DE CONSUMO DESSES BENS E SERVIÇOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA GAB 02/2019 - ESTABELECE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO E USO DE
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SOBRE O MONITORAMENTO DE CONSUMO DESSES BENS E SERVIÇOS.
O CHEFE DE GABINETE, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica
Municipal, resolve:
Art. 1º Esta Portaria estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água
nas Secretarias Municipais e departamentos da Administração Pública Municipal, na forma
dos Anexos I e II, e dispõe sobre o monitoramento do consumo desses bens e serviços.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão adotar as providências necessárias para
implementar as boas práticas de que trata o caput, inclusive elaborando campanhas de
conscientização, por meio presencial e eletrônico.
Art. 2º As Secretarias Municipais deverão fornecer informações referentes ao consumo de
Energia Elétrica e de Água, mensalmente, por meio de Relatório, que deverá ser entregue a
Secretaria Municipal de Finanças e/ou Gabinete do Prefeito.
Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Finanças e à Secretaria Municipal de Administração
estabelecer indicadores para o monitoramento do consumo de Energia Elétrica e de Água
em até sessenta dias contados a partir da publicação desta Portaria.
§ 1º A Secretaria Municipal de Finanças encaminhará à autoridade máxima de cada
Secretaria os dados referentes ao monitoramento dos indicadores a que se refere o caput.
Art. 4º Para fins do monitoramento de que trata o art. 3º, as edificações onde se encontram
instalados as Secretarias Municipais e Departamentos serão agrupadas em três categorias,
de acordo com os indicadores gerados a partir do consumo de Energia Elétrica e de Água
no ano de 2018:
I - categoria 1 - Unidades mais eficientes;
II - categoria 2 - Unidades com eficiência média; e
III - categoria 3 - Unidades menos eficientes.
Art. 5º Cada Secretaria ou Departamento deverá indicar pelo menos um servidor
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responsável pelo fornecimento e integridade das informações para o monitoramento do
consumo de Energia Elétrica e de Água.
Art. 6º Além das boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água previstas nos
Anexos I e II, as Secretarias Municipais e Departamentos deverão levar em consideração,
de acordo com seu limite orçamentário e viabilidade técnica, o Guia para Eficiência
Energética nas Edificações Públicas e o Manual Prático para Uso e Conservação da Água
em Prédios Públicos, divulgados pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério do
Meio Ambiente, respectivamente.
Art. 7º Fica estabelecido o horário fixo das 09h00min às 15h00min para uso de arcondicionado nas Secretarias Municipais e Departamentos.
Art. 8º O servidor responsável poderá informar a Secretaria Municipal de Finanças e ao
Gabinete do Prefeito o descumprimento por parte de outra Secretaria ou Departamento do
horário fixado nesta Portaria.
Art. 9º O uso do ar-condicionado fora do horário estabelecido poderá ser feito nas seguintes
condições:
I – Reunião no local, antes e depois do horário fixado, com limite maior de pessoas.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Teixeira de Freitas/BA, 28 de Janeiro de 2019.
HEBERT FERNANDES CHAGAS - CHEFE DE GABINETE
MAT: 27760
ANEXO I
ENERGIA ELÉTRICA
a) Práticas imediatas e permanentes para promover o uso racional da energia elétrica nas
Secretarias Municipais e Departamentos da Administração Pública Municipal:
I - Sobre a utilização de aparelhos de ar condicionado:
I.1. Desligar o aparelho quando o ambiente estiver desocupado;
I.2. Manter o aparelho desligado ou apenas ventilando nos dias frios ou no inverno;
I.3. Ao ligar o aparelho, manter as portas e janelas fechadas, evitando o desperdício do ar
climatizado, e garantindo a circulação do ar;
I.4. Manter os filtros do aparelho limpos, para não prejudicar a circulação do ar;
I.5. Otimizar o uso do aparelho, evitando utilizá-lo após as 18h; e
I.6. Manter a regulagem dos termostatos do aparelho em 23ºC ou em 50% do botão de giro
do termostato.
II - Sobre a utilização de lâmpadas e dos sistemas de iluminação:
Chave de verificação: domtdf003130c228012019

Pág.: 2 de 3

Edição nº.3130 - XIII - Segunda, 28 de janeiro de 2019

II.1. Desligar as lâmpadas das salas que não estiverem em uso, principalmente nos horários
de almoço e no encerramento do expediente;
II.2. Manter desligadas as lâmpadas das dependências desocupadas, bem como a
iluminação ornamental interna e externa;
II.3. Reforçar a orientação aos servidores e às equipes de segurança e zeladoria para
desligamento das lâmpadas e sistemas de iluminação ao final do horário de expediente de
cada Secretaria ou Departamento, observada a eventual necessidade de permanência de
servidores nos respectivos ambientes de trabalho;
II.4. Evitar acender lâmpadas durante o dia, priorizando a utilização de luz natural, sempre
que possível;
II.5. Reduzir a iluminação em áreas de circulação, pátios de estacionamento e garagens,
desde que não prejudique a segurança nos locais; e
II.6. 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:
III.1. Programar o computador para entrar em modo de espera após cinco minutos sem uso;
e
III.2. Desligar o monitor, a impressora, o estabilizador, a caixa de som, o microfone e outros
acessórios, sempre que não estiverem em uso.
IV - Sobre a utilização de geladeiras e freezers:
IV.1. Evitar que as portas fiquem abertas sem necessidade;
IV.2. Regular a temperatura dos equipamentos conforme a estação do ano e a capacidade
utilizada; e
IV.3. Manter os equipamentos fora do alcance de raios solares ou de outras fontes de calor.
V - Sobre a utilização de bebedouros:
V.1 - Desligar o equipamento no final do expediente.
ANEXO II
ÁGUA
a) Práticas imediatas e permanentes para promover o uso racional da água nas Secretarias
Municipais e Departamentos da Administração Pública Municipal:
I- Implantar sistemas de monitoramento do consumo e efetuar inspeções periódicas em
reservatórios e equipamentos hidráulicos, tais como bacias sanitárias, chuveiros, torneiras e
válvulas, para identificar de forma tempestiva a ocorrência de vazamentos em instalações
hidráulicas;
II - Priorizar a utilização de dispositivos hidráulicos e aparelhos que reduzam o consumo de
água.
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