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= PORTARIA Nº 012/2013 = 

                                                

 

ROBERTO CARLOS GARCIA, PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - ESTADO 

DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a legislação vigente, 

 

Estabelece diretrizes de POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

JACURIRANGA, que terão as seguintes ações: 

 

      

                                          1- Da Coleta Seletiva: 

Enquanto o município não possui legislação específica que regulamente a Coleta Seletiva 

do lixo do município, a Câmara Municipal de Jacupiranga adota medidas educativas em 

contribuição com o Meio Ambiente.  

               

2- Das medidas para redução da produção de lixo: 

a) A Câmara Municipal fará a aquisição de copos de vidro e xícaras para todos os 

gabinetes, e demais departamentos da Câmara Municipal; 

b) substituirá as garrafas de água de 510 ml por garrafas de 2L;  

c) estimulará a reutilização de papel para impressos não oficiais e rascunhos de 

circulação interna dos gabinetes e demais departamentos; 

d) estimulará a reutilização de envelopes para circulação interna; 

e) colocará adesivos nas impressoras com lembretes sobre a consciência ecológica ao se 

realizar impressões; 

f) colocará adesivos nos sanitários e lavabos com lembretes sobre a consciência 

ecológica, contribuindo para a economia de papel toalha; 
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g) estimulará o envio de documentos internos pela internet (e-mail, correio eletrônico, 

pasta pública, etc.); 

 

3- Das medidas para economia de água: 

a) O Encarregado de Zeladoria e Manutenção fará a troca das torneiras antigas por 

modernas de meia ou um quarto de volta que proporcionam economia de água; 

b) monitorará os vazamentos com freqüência; 

c) colocará adesivos educativos nos sanitários e na cozinha; 

d) substituirá os galões de água por purificadores (carvão); 

e) Verificará mensalmente o gasto de água para avaliação de excessos e, junto do 

departamento de Administração, estabelecerá metas de redução de consumo. 

 

4- Das medidas para economia de energia elétrica: 

a) A Câmara Municipal colocará adesivos de alerta para desligamento de luzes, 

computadores e ar-condicionado; 

b) O ar-condicionado, nos gabinetes, departamentos e demais dependências deverá 

permanecer desligado no período noturno; 

c) O Encarregado de Zeladoria e Manutenção verificará mensalmente o gasto de energia 

elétrica para avaliação de excessos e, junto do departamento de Administração, 

estabelecerá metas de redução de consumo. 

 

5- Das medidas de Educação Ambiental: 

a) O Departamento de Comunicação da Câmara Municipal elaborará panfleto com 

recomendações para economia de água, energia, redução do consumo de materiais e da 

produção de lixo; 

b) A Câmara Municipal fará a aquisição de cestos de lixo orgânico, e eletrônico, com 

adesivos de identificação, para coleta de material reciclável, os quais serão colocados em 

local de grande visibilidade;  
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c) convidará palestrantes de Educação Ambiental, que abordará aos servidores e agentes 

políticos o ganho social e ambiental das medidas adotadas, com a participação de alunos 

da rede municipal, estadual e particular; 

d) organizará eventos e ações diversas de Educação Socioambiental com o intuito de 

conscientizar os vereadores, servidores e visitantes do Poder Legislativo, bem como toda 

a sociedade.            

                                    

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP; AOS 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE 

FEVEREIRO DE 2013. 

 

                                             

 

 

ROBERTO CARLOS GARCIA 

 Presidente  


