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Introdução 

O IPSPMP-PIRAPREV, autarquia autônoma, descentralizada da administração pública, 

responsável por executar a gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais, tem como propósito adotar um conjunto de medidas de proteção 

aos segurados, inclusive de preservação do ecossistema ao qual estão inseridos, 

preservando o meio ambiente, mantendo a saúde do planeta e dos seres vivos que 

dependem dele.  

 

Objetivos 

Desenvolver ações corporativas que promovam a sustentabilidade, priorizando a 

preservação da natureza com a adoção de medidas para o uso racional de materiais e 

consumo consciente de recursos naturais para a redução dos impactos ao meio 

ambiente.   

 

Compromisso 

Adotar uma postura ativa em relação à responsabilidade ambiental, incorporando 

valores de respeito ao meio ambiente em sua cultura, introduzindo hábitos para 

economizar e proteger recursos essenciais.  

Repensar o consumo de produtos, estudando o impacto gerado por ele mesmo antes 

da sua existência ou compra. 

Recusar ou evitar consumir produtos, materiais ou serviços que produzirão impactos 

negativos ou que não estejam ligados ao pensamento sustentável. 

Reduzir, economizar e utilizar os recursos de maneira consciente. Consumir produtos 

realmente necessários, objetivando redução e economia. 

Reutilizar evitando o desperdício de materiais após o consumo, reutilizando sempre 

que possível.  

Reciclar todo material que não pôde ser reutilizado e que está no final de sua vida útil. 

Dar preferência para materiais que sejam recicláveis, fazendo com que se inicie um 

novo ciclo de vida, sem que precise ser destinado como resíduo, gerando outro 

impacto ambiental. 

 

 



 

 

Diretrizes 

Adotar uma rotina sem papel Utilizar a tecnologia para incorporar facilidades de 

armazenamento de documentos, evitando impressões desnecessárias, 

proporcionando praticidade, agilidade nos processos e economia de recursos como 

papel, tinta, espaço e energia. Buscar soluções para os diversos documentos que 

devem ser armazenados com assinaturas, visando produtividade máxima sem os 

custos com papel.  

 

Logística reversa Descarte ecologicamente correto de embalagens e outros 

componentes, a fim de extrair o máximo dos recursos naturais, para que os resíduos 

de um produto ou material se transformem em produto para outras e com isso o ciclo 

de vida dos produtos seja estendido, reduzindo os resíduos sólidos destinados ao 

descarte.  

 

Uso de Teleconferências Optar por sistemas de teleconferência para a realização de 

reuniões com fornecedores ou prestadores de serviços, proporcionando economia de 

recursos ao Instituto, reduzindo o trânsito de veículos nas ruas e, consequentemente, 

as emissões de carbono.  

 

Evitar substituições desnecessárias Maximizar o tempo de vida de máquinas e 

equipamentos como maneira de minimizar o lixo eletrônico e poupar recursos 

financeiros. Sempre que possível, avaliar a possibilidade de consertar ou fazer 

upgrades, evitando o descarte.  

 

Escolhas conscientes Sempre que possível utilizar móveis e utensílios que utiliza 

matéria-prima reciclada.  

 

Economizar Evitar o consumo exagerado, sensibilizando os servidores a deixar 

aparelhos desligados quando não estiverem sendo utilizados e apagar as luzes que 

estão iluminando ambientes desnecessários.  

 

Economizar água, pois se trata de recurso finito e que vem sofrendo grande impacto e 

tornando-se cada vez mais escassa.  



 

 

 

Reciclar tudo que for possível Reciclar todas as embalagens e papéis em tempo de 

descarte, utilizando para tal a coleta seletiva do Município, exceto os documentos que 

contem assinaturas que devem receber tratamento especial, com dilaceração prévia 

para descaracterização das assinaturas.  

 

Educação ambiental como prática e estratégia, envolvendo toda a equipe e os 

segurados do RPPS, inserindo a matéria nas diversas pautas e programas da autarquia, 

garantindo o funcionamento da coleta seletiva, uso consciente e rotinas de 

sustentabilidade.  
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