
 

 

CERTIFICAÇÃO SELO EMPRESA SUSTENTÁVEL – SES 

Formulário para Recurso da Avaliação 

Edição Piloto Jericoacoara 

DADOS DO REQUERENTE 

Empresa: 

CPNJ: 

Responsável da empresa pelas informações: 

Telefone: 

E-mail: 

 

À Comissão Técnica Revisora do Selo Empresa Sustentável 2021, 
 
Considerando a prerrogativa que é assegurada no Regulamento do Selo Empresa 
Sustentável 2021, Edição Piloto Jericoacoara, item 6. DA APRESENTAÇÃO DE 
RECURSOS, requeremos a REVISÃO do Formulário de Avaliação e da 
Documentação Comprobatória encaminhados pela empresa para os requisitos 
avaliados, conforme quadro abaixo: 

 

Item Requisito Avaliado Requisito 
Questionado 

Eixo 1: Uso Racional Da Água 

1.1 Possui ligação com a rede de abastecimento municipal de 
água? 

(        ) 

1.2 Possui poço com outorga? (        ) 

1.3 Realiza limpeza periódica da caixa d’água e/ou cisterna? (        ) 

1.4 A caixa d’água é vedada? (        ) 

1.5 Realiza captação de águas pluviais? 

- Reservatório de Acumulação 
- Reservatório de Retardo 

(        ) 

1.6 Realiza monitoramento da qualidade da água bruta? (        ) 

1.7 Possui área permeável no terreno? (        ) 

1.8 Realiza tratamento da água bruta? (        ) 

1.9 Possui dispositivos para redução do consumo de água: NBR 
15.097/04 (Mínimo 50%)? 

- Possui bacia sanitária com duplo acionamento? 
- Possui mictórios com acionamento de água por meio de 
dispositivos economizadores? 

- Possui redutor de vazão em torneiras? 
- Possui redutor de vazão em chuveiros? 

(        ) 



 

Eixo 2: Destinação de Efluentes 

2.1 Possui ligação com a rede coletora de esgoto? (        ) 

2.2 Possui fossa séptica? (        ) 

2.3 Realizou limpeza da fossa?  (        ) 

2.4 Possui estação de tratamento de efluente (ETE) própria? (        ) 

2.5 Realiza monitoramento periódico dos efluentes, atendendo a 
legislação ambiental pertinente?  

(        ) 

2.6 Destina adequadamente o lodo proveniente da ETE?  (        ) 

Eixo 3: Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

3.1 O empreendimento possui PGRS? (        ) 

3.2 O empreendimento realiza separação dos resíduos sólidos 
úmidos e secos? 

(        ) 

3.3 O empreendimento realiza armazenamento coletivo?  (        ) 

3.4 Possui contrato com associação de catadores ou empresa de 
coleta de resíduos? 

(        ) 

3.5 A empresa pratica consumo sustentável? (        ) 

3.6 O empreendimento realiza compostagem? (        ) 

Eixo 4: Uso Racional de Energia Elétrica 

4.1 Possui projeto para redução do consumo energético? (        ) 

4.2 O empreendimento faz uso de energias renováveis? (        ) 

4.3 Possui sistema de aquecimento de água a gás ou solar? (        ) 

4.4 Possui Eletrodomésticos com o Selo Procel A, segundo 
regulamento publicado pelo Inmetro/Procel? 

(        ) 

4.5 O empreendimento possui automação dos dispositivos de 
iluminação? 

(        ) 

Eixo 5: Responsabilidade Socioambiental 

5.1 A empresa possui Sistema de Gestão Ambiental – SGA 
implementado? 

(        ) 

5.2 Possui mão de obra local contratada? (        ) 

5.3 O empreendimento realiza ou participa de algum projeto social 
ou ambiental? 

(        ) 

5.4 A empresa opera com fornecedores que possuem práticas de 
sustentabilidade? 

(        ) 

5.5 A empresa proporciona acessibilidade para Pessoa com 
Deficiência - PCD? 

(        ) 

5.6 A empresa proporciona benefícios aos seus colaboradores 
(Plano de saúde, cesta básica, assistência médica, 
treinamentos, ginástica laboral)? 

(        ) 

5.7 Promove formação aos colaboradores sobre temas ambientais? (        ) 

5.8 A empresa mantém campanhas de sensibilização voltadas para 
os clientes? 

(        ) 

5.9 A empresa realiza periodicamente controle integrado de vetores 
e pragas urbanas? 

(        ) 

 
 



 

 

Objeto do recurso: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

________________________, _______ de______ de_______. 
 
 
 
Assinatura: _______________________________________ 


