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Q1: Título do projeto ambiental participante: Selo Verde: Uma Ferramenta de Certificação 
Ambiental Empresarial

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Marketing Ecológico

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor
Setor de atuação: Órgão Público
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 26/02/1993

Q4: Informações de contato:
Endereço: Av. Capivara 1314
Bairro: Centro
Cidade: Lindolfo Collor
Estado: RS
CEP: 93940 000
Telefone com DDD: 51 91843030

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: andrea Fabiane Enzweiler
Cargo: coordenadora de meio ambiente
E-mail: deiaenzweiler@hotmail.com
Telefone com DDD: 51 91 84 30 30

Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: andrea fabiane enzweiler
Cargo: coordenadora ambiental
E-mail: deiaenzweiler@hotmail.com
Telefone com DDD: 51 91 84 3030

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 16:16:59sexta-feira, 7 de novembro de 2014 16:16:59
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 17:14:15sexta-feira, 7 de novembro de 2014 17:14:15
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:57:1500:57:15
Endereço IP:Endereço IP:  179.224.220.96179.224.220.96

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#117
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Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 05/06/2014

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

31/12/2016

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 8
Remuneradas 4

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 5 227

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

As questões que envolvem as relações humanas relacionadas à utilização dos recursos disponíveis para a 
manutenção da vida e dos sistemas a muito superou as reservas e vem gradativamente demonstrando que 
há urgência em se buscar mecanismos de controle e soluções, para que não se esgotem os recursos 
indispensáveis a manutenção do ambiente que vivemos .
Fazem-se necessárias mudanças imediatas na utilização dos recursos e processos utilizados principalmente 
pela indústria   um dos  maiores utilizadores de matérias primas.Lindolfo Collor em suas características 
econômicas, têm a indústria coureiro calçadista que  é o centro das atenções nos usos de matérias primas 
proveniente do ambiente, além destes, comércio e outras indústrias utilizam de forma irracional e 
indiscriminadamente. Frente a esta demanda sem precedentes os quais os cuidados com nossos recursos se 
faz urgente,   faz-se necessárias mudanças de paradigmas no tocante a questão ambiental sustentável para 
a promoção do desenvolvimento da indústria comercio e serviços a fim de qualificar e promover a consciência 
ambiental que promova mudanças sociais no seu entorno e na comunidade  como um todo. A constante 
ampliação da demanda de novos serviços promoveu na localidade o aparecimento de muitas indústrias e 
serviços, que desencadeou o  crescimento econômico da comunidade. Com isso identificamos  ,muitas 
empresas e serviços que  necessitam qualificação e,  conhecimento de suas obrigações legais, relacionadas 
às questões ambientais, econômicas  e sociais.
Desta forma, além de promover a sustentabilidade ambiental, a certificação através do SELO VERDE servirá 
de ferramenta na indução de novas práticas que poderão ser replicadas a todos os seguimentos da nossa 
sociedade. Em especial o município de Lindolfo Collor.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

As questões ambientais são extremamente relevantes e causam grandes impactos, quando associados a 
praticas não sustentáveis. A indústria, os serviços e comercio não qualificados podem promover degradações 
e situações irreversíveis, que poderão colocar em risco a saúde, o bem estar social e todo o ambiente o qual 
estamos inseridos. Neste contexto, nossa cidade, que possui na sua base econômica, alicerces dependentes 
de recursos naturais, questões ambientais e de saúde, são de extrema importância e de relevante interesse 
econômico e ambiental. Através da implantação do Selo Ambiental o município Lindolfo Collor encontrou uma 
alternativa para promover a melhoria gradativa destas questões . Desta forma pretende-se:
1) Promover e qualificar a gestão ambiental nos segmentos da Indústria, Comércio e Serviços.
2) Identificar, valorizar e incentivar estes segmentos que utilizam e promovem ações sustentáveis nos seus 
processos e atividades, no gerenciamento dos seus produtos e serviços e no cuidado com o social, 
econômico e ambiental de suas atividades.
3) Promover a divulgação de ações e ações inovadoras e replicáveis nos seus segmentos;
4) Partilhar informações e projetos relacionados às questões ambientais desenvolvidos pelos 
empreendedores;
5) Ampliar a Educação Ambiental no Município, através de parcerias público-privado;
6) Valorizar e tornar pública a responsabilidade Ambiental, Social e Econômica dos empreendimentos da 
cidade.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O projeto têm por base o desenvolvimento de ações e exigências que deverão ser cumpridas pelos 
empreendedores a fim de alcançar â Certificação Ambiental desta forma os empreendedores serão 
analisados primeiramente através de  CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
Com vistas a promover melhorias e promover a divulgação de ações e iniciativas em prol do meio ambiente 
nos setores industriais, comerciais, saúde e, de serviços, a comissão de Avaliação será composta por 
técnicos do município, nomeados através de Portaria emitida por ato do Prefeito Municipal, visando 
estabelecer os critérios de avaliação para que as empresas obtenham a Certificação do Selo Verde. 
O credenciamento das empresas deverá atender aos seguintes critérios:
1. Possuir Regularidade Fiscal;
2. Possuir Licença Ambiental/ Sanitária se for o caso, ou ser reconhecida publicamente através de iniciativas 
sustentáveis e sociais nas suas atividades e/ou processos.
3. Atendimento as legislações referentes: efluentes líquidos, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos, 
minimização de todos os processos citados, bem como monitoramento e controle conforme a atividade; 
4. Possuir documentação comprobatória com regramentos internos do cumprimento da gestão 
ambiental/sanitária existente no empreendimento. 
5. Demonstrar metodologia implantada através dos procedimentos e normas utilizados no gerenciamento e 
monitoramento de: resíduos, efluentes, emissões e ruídos.
6. Demonstrar através da estrutura administrativa,  os profissionais responsáveis pelas áreas ambientais e 
sociais, que comprovem o efetivo processo utilizado. (se for o caso)
7. Demostrar ações relacionados à qualificação e treinamento dos colaboradores e empreendedores, a fim de 
comprovar a efetiva participação na melhoria da qualidade ambiental do ambiente empresarial e da 
comunidade.
8. Comprovação de quadro específico para realização das ações ambientais/ sociais com a devida 
capacidade técnica, ou a critério da comissão de avaliação, através de experiência comprovada na área de 
atuação. O empreendedor que atender as critérios de acima citados terão seus métodos avaliados através de 
uma auditoria própria que determinará: 
A Certificação com o  SELO VERDE levará em conta o desempenho (perfil) ambiental da empresa a durante 
o ano, até o mês de julho a dezembro de cada ano, sendo que a Comissão de Avaliação selecionará as 
empresas por setor e premiará as empresas por setor.
A avaliação será realizada através de comissão nomeada por Portaria designada pelo Prefeito Municipal do 
Município de Lindolfo Collor.
Fica instituída a Certificação SELO VERDE RESPONSABILDIADE SÓCIO AMBIENTAL, nas categorias 
OURO, PRATA e BRONZE de acordo com DECRETO 092/2014 de 19 de setembro de 2014.
AS EMPRESAS E EMPREENDEDORES que se inscrevem contemplando um quesito básico num total de 7 
solicitações já previamente determinadas na ficha de inscrição poderão participar.
Quando da auditoria em seu local de funcionamento pela equipe de auditoria da Prefeitura Municipal 
concorrem à contemplação de 25 itens.
Será certificado com a categoria OURO a empresa/empreendedor que contemplar de 15 a 20itens da 
auditoria local procedida pela equipe da Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor.
Será certificada com a categoria PRATA a empresa/empreendedor que contemplar de 10 a 15 itens da 
auditoria local procedida pela equipe da Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor.
Será certificada com a categoria BRONZE a empresa/empreendedor que contemplar de 6 a 10 itens da 
auditoria local procedida pela equipe da Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor.A empresa/ empreendedor 
que contemplar de 0 a 5 itens da auditoria local, não poderá ser certificada.
A divulgação das empresas /empreendedores ganhadoras da Certificação SELO VERDES será realizada em 
local pré-definido nos meses de Agosto e Dezembro de cada ano. Sendo que a Cerimônia de Entrega dos 
SELOS VERDES será concedida nos meses de Setembro e Dezembro, com a premiação sendo conferidas 
em data comemorativa duas (02) vezes ao ano.
Todas as empresas e empreendedores poderão se inscrever voluntariamente para receber o Selo Verde.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Os resultados alcançados com o projeto até o momento; 
1.  Programação na  Semana do Meio Ambiente com a data da Divulgação e Implantação do SELO VERDE 
para empresários realizada em junho de 2014.
2. Material de divulgação criados com divulgação no site da Prefeitura de Lindolfo Collor.
3. Emissão do decreto de Criação do Selo Verde;
4.Vistorias realizadas em comércios , industrias e empreendedores locais com vistas a obtenção do Selo 
Verde.
5. Empresários locais promovendo através de auxilio financeiro, para inicio  de programas sociais para a 
comunidade local;
6.Implementação de ações ambientais nas empresas já visitadas;
7. Novas ações sustentáveis sendo implantadas pelos empreendedores , em razão da necessidade de 
obtenção do Selo Verde.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 4 Industrias do ramo coureiro calçadista

inscritas para Selo Ouro
Resultado 2 20 empreendedores individuais do ramo de

tapetes inscritos para Selo Bronze
Resultado 3 1 Farmácia inscrita para Selo Prata
Resultado 4 35 empreendedores cadastrados no

Projeto
Resultado 5 Um programa Social de Educação

Ambiental financiado por empreendedores.
Resultado 6 1 área de Lazer implantada por

empreendedor

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor já foi premiado por suas ações ambientais em diversas ocasiões no 
Estado entre elas citamos: Qualidade da Água para Consumo Humano, Licenciamento Ambiental , 
Reciclando Sonhos, reciclagem de resíduos , Sementes do Amanhã, projeto de Educação Ambiental . Estas 
ações são realizadas pela  Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que prioriza ações nas questões 
relacionadas aos resíduos, água, fauna e flora. O município possui uma Central de reciclagem de resíduos 
que atende a Lei Federal, onde a inserção de cooperativas para a coleta seletiva , é atendida por um grupo 
de 20 cooperativados. A Central é responsável pela reciclagem dos resíduos de Ivoti , Lindolfo Collor e 
Presidente Lucena, através de um Termo de Cooperação. O município possui O licenciamento de Impacto 
Local , onde realiza o monitoramento e controle de todos os empreendimentos que utilizam recursos naturais. 
O município possui equipe qualificada para as ações ambientais no município.

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais,
Outros (especifique)
os empreendedores do município e comunidade
em geral

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Nunca divulgou

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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