
Do Grupo de Gestão Socioambiental
- GESTO -

Art. 10. Compete ao GESTO:

I - Promover ações sociais e ambientais que visam à preservação e à recuperação do

meio ambiente,  por  meio de ações sociais  sustentáveis,  a  fim de torná-lo  e mantê-lo

ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável;

II - Realizar  eventos  que  proporcionam  qualidade  de  vida  no  trabalho  aos  membros,

servidores e estagiários;

III - Realizar  eventos  que  proporcionam a  integração  entre  os  membros,  servidores  e

estagiários, e entre estes e o quadro de pessoal de outras unidades;

IV - Promover  campanhas  de  qualidade  de  vida/inclusão  social  para  terceirizados  e

entidades assistenciais;

V - Realizar, com a participação dos membros, servidores e estagiários, um diagnóstico

de clima organizacional, identificando os aspectos mais relevantes para direcionamento

das  estratégias  que  versem  sobre  meio  ambiente  correto,  socialmente  justo  e

economicamente viável; 

VI - Realizar,  com a participação  dos  servidores,  um diagnóstico  ambiental  (avaliação

ambiental  inicial),  identificando os aspectos  ambientais  mais relevantes presentes  nas

instituições; 

VII - Elaborar,  com  base  no  diagnóstico,  o  plano  de  ações  estratégicas,  incluindo  os

aspectos ambientais identificados, tais como: a gestão de resíduos sólidos, a redução de

consumo e reaproveitamento de materiais de expediente, o combate ao desperdício de

energia e de água, a capacitação contínua dos servidores e de multiplicadores, etc.; 

VIII - Implementar a política ambiental das instituições e os procedimentos adequados que

possibilitem a inserção de critérios ambientais nos processos de aquisição de bens e na

contratação de serviços terceirizados;

IX - Pesquisar novos insumos e materiais que provoquem menores danos ou riscos à

saúde do servidor ou da população e ao meio ambiente para aquisição pelas Instituições; 

X - Sensibilizar os membros e servidores da PR/DF e da ESMPU sobre importância da

conservação  do  meio  ambiente  no  local  de  trabalho  e  capacitar  os  funcionários  das

empresas  prestadoras  de  serviço,  sem  prejuízo  das  responsabilidades  inerentes  às



mesmas. 

XI - Avaliar  periodicamente  a  implementação  das  ações  previstas,  divulgando  os

resultados alcançados; e

XII - Estabelecer  um  cronograma  de  reavaliação  dos  resultados  voltados  ao

redirecionamento dos objetivos. 
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