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Principais Ações de Sustentabilidade 

 Ação Detalhamento 

1 

 

Campanha "KEEP CALM 
AND ADOTE UM COPO".  

A ideia é que cada 
servidor utilize o copo 
de acrílico distribuído, 

ou outro de sua 
preferência, durante o 

expediente.  

Implementada em janeiro/18, a iniciativa visa evitar o acúmulo de resíduos sólidos no 
meio ambiente. Para se ter uma ideia, apenas em 2017 foram utilizados 
aproximadamente 360 mil copos descartáveis na Empresa. Calcula-se que um copo 
descartável demora mais de 200 anos para se decompor. A sustentabilidade é fator 
essencial para o desenvolvimento da empresa e é necessário que cada colaborador 
atente para seus hábitos e consuma de maneira criativa, corrigindo desperdícios. Esta 
consciência deve se tornar um hábito, seja em casa, no trabalho e no lazer. 

2 

 

Contracheque sem papel 

A partir de março/17, a IplanRio eliminou a impressão dos contracheques de todos seus 
600 (seiscentos) funcionários, substituindo pela disponibilização digital no Portal 
Carioca Digital que oferece serviços personalizados aos cidadãos, bastando cadastrar o 
CPF e a geolocalização para contar com um espaço digital com dados personalizados e 
em diferentes áreas da prefeitura. São mais de 100 serviços que podem ser acessados a 
um clique: consulta e defesa prévia de multas de trânsito, impressão da guia do IPTU, 
acompanhamento da vida escolar do filho, abertura e acompanhamento de chamados 
do 1746, cadastro de empresas, solicitação de alvará, entre outros. 
A partir de agosto, com a edição do Decreto nº 43451 os contracheques de todos os 
servidores da Prefeitura do Rio passaram a ser disponibilizados exclusivamente no 
Portal Carioca Digital a partir deste mês de Agosto, eliminando sua impressão. A ação 
teve como objetivo aumentar a eficiência e reduzir gastos no processamento da Folha 
de Pagamento da Prefeitura além de contribuir para o meio ambiente com a redução do 
gasto de papel. 
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 Ação Detalhamento 

3 

 

DIRF sem papel 

Desde março/16 é disponibilizado no Portal do Servidor o comprovante de rendimentos 
dos servidores municipais (DIRF), iniciativa que eliminou a impressão desse documento 
e agilizou o acesso a todos os servidores municipais. 
 

4 

 

Teletrabalho na IplanRio  
 

Produção a distância 
com qualidade  

  

Após realização de projeto piloto, a IplanRio adotou o teletrabalho em junho/16 com o 
objetivo de aumentar a qualidade de vida de seus funcionários e reduzir a poluição na 
Cidade com a redução da emissão de CO². 

5 

 

Diário Oficial 
A partir de outubro/17 a Prefeitura suspendeu a impressão do Diário Oficial com o 
apoio da IplanRio na certificação digital do Diário Oficial Eletrônico que conferiu 
autenticidade a consulta realizada pelo site o que proporcionou.  

6 

 

Mutirão do Desapego 

Em maio/18 foi realizado na IplanRio o mutirão com o objetivo de descartar 
informações impressas em papel que não são mais necessárias com o objetivo de 
melhorar a saúde de seus funcionários, já que acumular lixo de qualquer tipo é 
prejudicial, além da otimização do ambiente de trabalho o que pode afetar 
negativamente o desempenho profissional, ocasionando na perda de concentração e 
confusão mental. 
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 Ação Detalhamento 

7 

 

TI Verde 

A IplanRio colabora com a redução do impacto dos recursos tecnológicos no meio 
ambiente. Realizando um conjunto de práticas para tornar mais sustentável e menos 
prejudicial o uso de tecnologia. Visando reduzir o segundo maior fator de gastos de 
energia elétrica nos escritórios da IplanRio, em maio/2017 foi realizada uma campanha 
de conscientização e implantado procedimento automatizado de desligamento das 
estações de trabalho ao final do expediente. 

Ações de Qualidade de Vida 

8 

 

IPLANRUNNERS 
 

Em junho/17 foi retomado o projeto que incentiva à prática de corrida de rua, que 
proporcionou time ainda mais saudável e coeso.   

9 

 

Go Iplan Games 
Em novembro/17 foi iniciada a ação com o objetivo de integrar os funcionários da 
IplanRio, em um ambiente descontraído de competição. A Sala de Descompressão virou 
um "estádio" onde jogadores e torcedores acompanham dribles e gols do FIFA 2018. 

10 

 

Iplan Basquete 

Em julho/17 foi realizada ação sugerida pelos funcionários de torneio de basquete. A 
modalidade foi a segunda opção (sendo corrida a primeira) e o engajamento para a 
solidificação da ideia de trazer este esporte para a IplanRio. A iniciativa contou com 
apoio da Subsecretaria de Esportes e Lazer, representada pelos Paulo Chupeta, ex-
técnico do time de basquete do Flamengo, coordenador de projetos da SUBEL. 

 


