PROCEDIMENTO PARA DESCARTE DE LÂMPADAS
Estamos publicando a planilha LEVANTAMENTO_LAMPADAS para o levantamento
de descarte de lâmpadas e reposição de componentes de 32W. Solicitamos que sejam
observados os seguintes procedimentos:
a)

Descarte de lâmpadas: como divulgado no encontro de 03/04/12, o descarte
de lâmpadas (fluorescentes tubulares e outras) queimadas ou que não apresentam
condições de uso deverá ser feito através do programa de descarte desenvolvido
pela Secretaria que prevê a reemoção por empresa especializada em
descontaminação e destinação final das lâmpadas junto a cada unidade que
dispõe de estoque a descartar. Não recomendamos que o descarte seja efetuado
pela Unidade Móvel quando esta procede a substituição de lâmpadas nas
escolas. Para tanto, as escolas deverão acondicionar as lâmpadas em caixas (tipo
1 ou 2) fornecidas pela FDE e quando atingirem a capacidade de pelo menos
uma caixa (até 80 unidades fluorescentes tubulares ou até 48 de outras/bulbo), as
escolas deverão nos informar via e-mail sobre o estoque a descartar (se a
unidade julgar necessário por razões de falta de espaço ou outro motivo que as
lâmpadas estejam ocasionando problemas de estocagem, poderá solicitar a
remoção mesmo que não se complete a capacidade plena das caixas). Para a
obtenção do quantitativo de lâmpadas disponíveis para descarte, estamos
anexando planilha que deverá ser preenchida com os dados relativos ao descarte
(ver colunas específicas na planilha).

b)

Caixas Tipo 1 e 2: com base na planilha devidamente preenchida será feito o
calculo do quantitativo de caixas (tipo 1 ou 2), cuja relação será objeto de
solicitação junto à FDE que providenciará as remessas dos respectivos
containers para que providenciem o adequado acondicionamento das lâmpadas a
descartar. Concluído o alojamento das lâmpadas nas caixas, as escolas deverão
informar o estoque a descartar e confirmar que as lâmpadas estão devidamente
armazenadas nos seus respectivos containers (caixas), indicando quantidade de
lâmpadas e caixas. Esta confirmação torna-se necessária a fim de emissão de GR
(Guias de Remessa) a ser utilizada pela empresa especializada em
descontaminação para a remoção das lâmpadas junto a cada unidade de
ensino/DE, transporte até sua planta/unidade processadora e efetuar os serviços
de descontaminação e destinação final das lâmpadas.

c)

Reposição: a planilha contém os campos necessários para que as escolas
eficientizadas possam indicar o quantitativo de lâmpadas fluorescentes
tubulares de 32W e reatores 2x32W necessários a reposição emergencial dos
citados componentes. Esclarecemos que o preenchimento deverá ser de
quantidades que a unidade considerar como emergencial, isto é, de
componentes que devem ser solicitados para atender salas de aula com
deficiência de luminosidade ou outro local estratégico onde a falta de iluminação
acarrete comprometimento no rendimento escolar ou na segurança. A planilha
devidamente preenchida deverá ser igualmente encaminhada para emissão da
competente GR, a qual será utilizada por empresa especializada em logística,
para entrega dos respectivos componentes em cada unidade escolar. Lembramos
que o kit mínimo de reposição é composto de uma caixa contendo 25 (vinte e
cinco) lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W e uma caixa contendo 05

(cinco) unidades de reatores 2x32W. Ainda com relação à reposição,
observamos que, as concessionárias não são responsáveis pela reposição dos
componentes, cabendo a cada unidade de ensino providenciar a reposição, tal
como vinha e vem procedendo para as antigas lâmpadas e reatores de 40W.
d)

Descarte de Calhas/Luminárias e Reatores: o descarte de tais componentes
substituídos deverá ser efetuado diretamente pela própria unidade, considerando
os Comunicados CEI/COGSP publicados no DOE em 27/03/2010, dando conta
dos procedimentos de doação junto às respectivas APM’s.

e) A planilha devidamente preenchida deverá ser encaminhada a esta DE, no
endereço de e-mail: desu1nom@see.sp.gov.br, até as 16h00min do dia
18/05/2012. As escolas que não tiverem lâmpadas/ reatores para
descarte/reposição deverão encaminhar a planilha informando “prejudicado” no
campo específico.
Aguardamos o retorno das informações solicitadas e estamos à disposição para prestarlhe esclarecimentos adicionais ou dirimir eventuais duvidas.

