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PORTARIA Nº 4/2022 - IPPLAM
 

 
Dispõe sobre a regulamentação do procedimento de avaliação e concessão do Selo
Ipê Empresarial instituído pelo decreto 2066/2021.
 
 
A Diretora-Presidente do IPPLAM – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Maringá, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Complementar
nº 1.777/2018 e nº 1154/2019:
 
Resolve:

 
 

Art. 1º. Substituir o Anexo I da Portaria 2/2022 – IPPLAM pelo Anexo I da presente Portaria.
 
Art. 2º. Incluir o Anexo II na Portaria 2/2022 – IPPLAM.
 
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Paço Municipal, 16 de março de 2022.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Thais Ferrari Reus, Diretor(a) de Pesquisa e Gestão de Informações, em 16/03/2022, às 17:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº
871, de 7 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Barbosa Barroca, Diretor(a) Presidente, em 17/03/2022, às 09:07, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de
2020.

A autencidade deste documento pode ser conferida no site hps://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0175857 e o código CRC 54C70483.

 
ANEXO I

SELO IPÊ EMPRESARIAL
 

O Selo Ipê Empresarial reconhece e sela empresas que possuam boas práticas ambientais e sociais, que contribuam para construção de uma
cidade sustentável e um futuro melhor.
 

1. Objetivos
1.1 O Selo Ipê Empresarial pretende incentivar boas práticas a fim de promover o desenvolvimento sustentável. Partindo dessa premissa, tem-se
os seguintes objetivos específicos:

a. Estimular a implantação de ações que contribuam para a mitigação dos impactos ambientais;
b. Promover a consciência ambiental;
c. Estabelecer diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento sustentável;
d. Proporcionar a conscientização do valor agregado a empresas que implementam ações ambientais e sociais.

2. O Selo Ipê Empresarial
2.1 O Selo Ipê Empresarial é voluntário e aplicável a qualquer empresa, que pode obtê-lo e demonstrar todo seu compromisso e preocupação
com o desenvolvimento sustentável. Para tanto, foram desenvolvidos indicadores alinhados com a temática proposta, separados em cinco
principais grupos: Parâmetro Água; Parâmetro Ambiental; Parâmetro Energia; Parâmetro Resíduos e Materiais; e Parâmetro Social.
 
2.2. Pontuação
2.2.1 Em cada grupo de parâmetros, existem indicadores, os quais são compostos por requisitos, que podem pontuar por:

I. Somatória - quando os requisitos são independentes e pontuam separadamente, tendo os seus pontos somados para a definição final de
pontuação do indicador;

II. Faixa de atendimento - quando a pontuação do indicador depende de qual o enquadramento que o requisito se encontra, sendo assim, a
pontuação não será acumulativa;

III. Opção - quando a pontuação do indicador depende do enquadramento ou não dentro do requisito, sendo assim, a pontuação não será
acumulativa.

2.2.2 Juntos, os indicadores podem atingir a somatória máxima de 60 pontos. Para os casos onde houver indicadores ou requisitos que “não se
aplicam” à determinada atividade ou ao local onde a empresa está inserida, a pontuação será expressa em porcentagem, ou seja, representa a
quantidade de pontos obtidos em relação à quantidade máxima de pontos possíveis de serem obtidos, excluindo-se destes os pontos de
indicadores e requisitos que “não se aplicam”.
2.2.3 Os indicadores que “não se aplicam” a realidade da empresa deverão ser especificados no ato do protocolo, apresentado-se justificativa
para tal. A comissão técnica de avaliação analisará as justificativas e deliberará sobre a não aplicabilidade dos indicadores em cada caso
específico, deixando registrado no processo os motivos pela exigência ou não do cumprimento do indicador. Essas exceções à regra ficarão
gravadas no verso do certificado a ser emitido no final do processo.
2.3. Níveis de Selo
2.3.1 Nível Aspiracional - Selo Ipê Rosa - de 10 a 14 pontos (ou mínimo 16,65%)
2.3.2 Nível Bronze - Selo Ipê Roxo - de 15 a 29 pontos (ou mínimo 25,00%)
2.3.3 Nível Prata - Selo Ipê Branco - de 30 a 44 pontos (ou mínimo 50,00%)
2.3.4 Nível Ouro - Selo Ipê Amarelo - de 45 a 60 pontos (ou mínimo 75,00%)

 
3. Como obter o Selo Ipê
3.1 Para obtenção do Selo Ipê Empresarial, o processo seguirá o seguinte fluxo:

3.2 Os processos deverão ser abertos diretamente no Sistema eletrônico de Informação (SEI), através do processo Selo Ipê Empresarial, e a
documentação comprobatória deverá ser integralmente inserida dentro do peticionamento aberto no SEI.
3.3 Os processos serão analisados em, no máximo, 30 (trinta) dias.
3.4 À entidade que for concedido o Selo, será entregue um certificado impresso, contendo as informações básicas da entidade e o nível obtido
de Selo. No verso, constará a tabela de pontuação atingida pela entidade, bem como o prazo de validade do Selo. Também será disponibilizado,
após a entrega do certificado, um Midia Kit contendo a imagem digital do selo, bem como um manual para a correta utilização do mesmo.
3.5 O selo terá validade de 1 (um) ano, com o prazo contado a partir da cerimônia de entrega do certificado. Após vencido, a imagem do Selo
não poderá mais ser utilizada por parte do requerente. A renovação poderá ser feita anualmente, por meio de nova solicitação do Selo Ipê
Empresarial, podendo ser anexa solicitação de consideração da documentação apresentada no ano anterior. Para obtenção de um nível superior
de Selo durante o novo processo, o requerente deverá apresentar a documentação que comprove o atendimento dos requisitos em que não havia
pontuado anteriormente.

 
4. Parâmetros
4.1. Parâmetros Água
4.1.1 Gestão da água pluvial
4.1.1.1 Tem por objetivo diminuir a vazão de contribuição das galerias pluviais, reduzindo o risco de inundações e estimular o uso das águas
pluviais para irrigação de jardins, limpeza, e preservar o meio ambiente amenizando a escassez de recursos hídricos e etc. Alinhamento com o
ODS: 6.
4.1.1.2 A pontuação do item será dada por somatória, sendo possível pontuar nos seguintes requisitos:

I. Instalação de sistema de reaproveitamento de água pluvial para fins não potáveis, em, no mínimo, 50% de coberturas de edificações que
compõem a empresa - 1 ponto;

II. Instalação de dispositivos de retardo e acumulação de águas pluviais, em, no mínimo, 50% de coberturas de edificações que compõem a
empresa nas edificações - 1 ponto;

III. Área permeável pelo menos 20% maior que a mínima exigida por lei - 1 ponto.

3.2 Os processos deverão ser abertos diretamente no Sistema eletrônico de Informação (SEI), através do processo Selo Ipê Empresarial, e a
documentação comprobatória deverá ser integralmente inserida dentro do peticionamento aberto no SEI.
3.3 Os processos serão analisados em, no máximo, 30 (trinta) dias.
3.4 À entidade que for concedido o Selo, será entregue um certificado impresso, contendo as informações básicas da entidade e o nível obtido
de Selo. No verso, constará a tabela de pontuação atingida pela entidade, bem como o prazo de validade do Selo. Também será disponibilizado,
após a entrega do certificado, um Midia Kit contendo a imagem digital do selo, bem como um manual para a correta utilização do mesmo.
3.5 O selo terá validade de 1 (um) ano, com o prazo contado a partir da cerimônia de entrega do certificado. Após vencido, a imagem do Selo
não poderá mais ser utilizada por parte do requerente. A renovação poderá ser feita anualmente, por meio de nova solicitação do Selo Ipê
Empresarial, podendo ser anexa solicitação de consideração da documentação apresentada no ano anterior. Para obtenção de um nível superior
de Selo durante o novo processo, o requerente deverá apresentar a documentação que comprove o atendimento dos requisitos em que não havia
pontuado anteriormente.

 
4. Parâmetros
4.1. Parâmetros Água
4.1.1 Gestão da água pluvial
4.1.1.1 Tem por objetivo diminuir a vazão de contribuição das galerias pluviais, reduzindo o risco de inundações e estimular o uso das águas
pluviais para irrigação de jardins, limpeza, e preservar o meio ambiente amenizando a escassez de recursos hídricos e etc. Alinhamento com o
ODS: 6.
4.1.1.2 A pontuação do item será dada por somatória, sendo possível pontuar nos seguintes requisitos:

I. Instalação de sistema de reaproveitamento de água pluvial para fins não potáveis, em, no mínimo, 50% de coberturas de edificações que
compõem a empresa - 1 ponto;

II. Instalação de dispositivos de retardo e acumulação de águas pluviais, em, no mínimo, 50% de coberturas de edificações que compõem a
empresa nas edificações - 1 ponto;

III. Área permeável pelo menos 20% maior que a mínima exigida por lei - 1 ponto.

4.1.1.3 Para comprovação dos requisitos I e II será exigido relatório fotográfico do(s) dispositivo(s) instalado(s) na empresa. Caso se trate de
mais de um, deverá ser indicado a qual edificação o dispositivo pertence e informar quantas edificações compõem a empresa. Para o requisito
III deverá ser indicado a metragem quadrada de área permeável existente no lote, com o respectivo relatório fotográfico das áreas.
 
4.1.2 Redução de consumo de água
4.1.2.1 Pretende-se redução do consumo de água, por meio da utilização de dispositivos que façam a racionalização deste recurso, sendo que
esse objetivo está alinhado com o ODS: 6.
4.1.2.2 A pontuação desse parâmetro será dada por somatória e serão avaliados os requisitos:

I. Utilização de torneiras com acionamento hidromecânico ou sensores de acionamento automático (em, pelo menos, 40% das peças de
torneiras instaladas na empresa) - 1 ponto;

II. Utilização de bacias sanitárias com válvulas de descarga de acionamento duplo (em, pelo menos, 40% das peças sanitárias instaladas na
empresa) - 1 ponto;

III. Utilização de torneiras com arejadores (em, pelo menos, 40% das peças de torneiras instaladas na empresa) - 1 ponto.

4.1.2.3 Para a comprovação do atendimento aos requisitos I e III desse parâmetro deverá ser informado a quantidade total de torneiras instaladas
e quantas possuem os dispositivos solicitados. Deverá ser encaminhado relatório fotográfico contendo, no mínimo:

a. Existindo até 5 torneiras: imagens de todas as torneiras;
b. Existindo de 6 a 20 torneiras: imagens de 50% das torneiras;
c. Existindo de 21 a 40 torneiras: imagens de 25% das torneiras;
d. Existindo de 41 a 100 torneiras: imagens de 10% das torneiras;
e. Existindo mais de 100 torneiras: imagens de 10 torneiras.

4.1.2.4 para a comprovação do atendimento ao requisito II desse parâmetro deverá ser informado a quantidade total de bacias sanitárias
instaladas e quantas possuem os dispositivos solicitados. Deverá ser encaminhado relatório fotográfico contendo, no mínimo:

a. Existindo até 5 bacias: imagens de todas as válvulas de descarga;
b. Existindo de 6 a 20 bacias: imagens de 50% das válvulas de descarga;
c. Existindo de 21 a 40 bacias: imagens de 25% das válvulas de descarga;
d. Existindo de 41 a 100 bacias: imagens de 10% das válvulas de descarga;
e. Existindo mais de 100 bacias: imagens de 10 válvulas de descarga.

 
4.1.3 Aproveitamento de águas cinzas
4.1.3.1 Tem por objetivo reduzir o consumo de água potável em atividades que não necessitem da mesma. Esse item está alinhado com o ODS:
6.
4.1.3.2 A pontuação será dada por opção do requisito:

I. Instalação de sistema hidráulico que direcione águas cinzas para outros fins antes de ir para a rede de esgoto, promovendo o
reaproveitamento de águas cinzas – 3 pontos.

4.1.3.3 Para comprovar o atendimento ao requisito deverá ser encaminhado relatório fotográfico e informações acerca do sistema de
reaproveitamento.

 
4.2 Parâmetros Ambientais
4.2.1 Conforto Ambiental
4.2.1.1 Com o intuito de estimular espaços que apresentem condições de conforto térmico, lumínico e de qualidade do ar natural, melhorando a
sensação de bem-estar nas edificações, com o mínimo de consumo de energia elétrica possível. Alinhamento com o ODS: 11.
4.2.1.2 A pontuação do parâmetro se dará por somatória, mediante a avaliação dos requisitos:

I. Utilização de dispositivos ou materiais que favoreçam o conforto acústico - 1 ponto;
II. Preconização pelo uso de iluminação natural - 1 ponto;

III. Preconização pelo uso de ventilação natural - 1 ponto.

4.2.1.3 Para comprovação do cumprimento do requisito I deverá ser encaminhado relatório fotográfico e com informações sobre o tipo de
solução adotada, com as especificações do produto e/ou laudo de ruídos. Para comprovação dos requisitos II e III deverão ser encaminhados
relatórios fotográficos que evidenciem boas condições de ventilação e iluminação natural.
4.2.1.4 No caso em que houver dificuldades para reconhecimento das condições citadas, poderá ser realizada uma vistoria no local, para
conferência do atendimento aos requisitos.

 
4.2.2 Sistemas inteligentes
4.2.2.1 Busca-se reduzir custos de atividades que não agreguem valor ao produto/serviço oferecido, por meio da utilização de dispositivos
tecnológicos/inteligentes, em alinhamento com os ODS: 8 e 9.
4.2.2.2 A pontuação do parâmetro será composta pela somatória do atendimento aos requisitos:

I. Utilização de sistemas inteligentes de gestão de água e/ou gás e/ou energia (ex: hidrômetros ultrassônicos, softwares de gestão em tempo
real, etc) - 1 ponto;

II. Automação de processos ou serviços que promovam algum tipo de melhoria, como redução do tempo ou custo, aumento da segurança ou
qualidade do produto ou serviço oferecido - 1 ponto;

III. Utilização de sistemas on-line para a otimização de serviços burocráticos de processos e serviços que dispensem ou reduzam a
necessidade de intervenção humana por parte da empresa. (ex: Totens de autoatendimento, app, sites) - 1 ponto.

4.2.2.3 A documentação para comprovar o atendimento ao requisito I será relatório com imagens e com informações sobre o tipo de sistema
adotado. Para a comprovação do requisito II deverá ser apresentados relatório com imagens e com informações do sistema de automação
utilizado que promovem algum tipo de melhoria. Já para a comprovação do requisito III, deverá ser apresentado relatório com imagens e com
informações explicativas sobre os sistemas que evidenciam o aumento em algum indicador de melhoria de desempenho de qualidade da
empresa.
4.2.2.4 Poderão ser aceitos outros tipos de melhorias “inteligentes”, não contempladas nos requisitos acima, de acordo com as particularidades
de determinados tipos de empresa, como substitutos aos requisitos citados, lembrando que, a pontuação máxima a ser obtida neste indicador é
de 3 (três) pontos.

 
4.2.3 Redução dos Gases do Efeito Estufa através do Transporte Sustentável
4.2.3.1 Alinhado com o ODS 13, tem-se o objetivo de mitigar as alterações climáticas, reduzindo a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE),
estimulando o transporte sustentável.
4.2.3.2 A pontuação do parâmetro será dada por somatória da pontuação dos requisitos:

I. Incentivo ao uso de transporte alternativo pelos funcionários (ex: bicicleta, patinete, a pé) - 1 ponto;
II. Incentivo ao uso de transporte coletivo ou de caronas compartilhadas entre funcionários - 1 ponto;

III. Presença de veículos elétricos ou híbridos na frota da empresa - 1 ponto.

4.2.3.3 A comprovação do atendimento ao requisito I será realizada através de relatório especificando a maneira de incentivar o uso do
transporte alternativo, apresentando, quando possível, registros fotográficos. Para a comprovação do requisito II deverá ser encaminhado
relatório especificando a maneira de incentivar o uso do transporte coletivo ou caronas compartilhadas, apresentando, quando possível, registro
fotográfico. Para a comprovação do requisito III será exigida a apresentação da Nota Fiscal do(s) veículo(s) elétrico em nome da empresa ou
dos responsáveis pela mesma ou apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).
 
4.3 Parâmetros de Energia
4.3.1 Energia renovável
4.3.1.1 Pretende-se incentivar a produção de energia sustentável, renovável e limpa, evitando-se perdas na distribuição e promovendo uma
maior autonomia energética. Esse objetivo mostra alinhamento com o ODS: 7.
4.3.1.2 O requisito desse parâmetro será a instalação de geradores de energia elétrica de matriz sustentável na própria edificação, compondo-se a
pontuação por faixas de atendimento, baseada no consumo total da edificação, ao requisito:

I. 1% a 24% da demanda energética - 1 ponto;
II. 25% a 59% da demanda energética - 2 pontos;

III. 60% a 100% da demanda energética - 3 pontos.

4.3.1.3 A comprovação do requisito será mediante apresentação do projeto do sistema gerador de energia, demonstrando a sua capacidade de
produção, ou relatório fotográfico do sistema de geração e documento comprobatório da quantidade de energia gerada e da quantidade de
energia consumida ou o contrato de locação de placas fotovoltaicas, demonstrando a sua capacidade de produção juntamente com 1(uma) fatura
de energia elétrica atualizada (90 dias) da unidade consumidora. Para as empresas que possuem contratos no Mercado Livre de Energia,
apresentar cópia do contrato, desde que a fonte seja de matriz sustentável.
4.3.1.4 Poderá ser aceito para a pontuação deste item, o aluguel de placas fotovoltaicas ou compra de energia elétrica de matriz sustentável de
concessionárias de energia ou de terceiros, desde que seja dada a sua comprovação e sejam atendidas as faixas de suprimento da demanda
estabelecidas.
 
4.3.2 Iluminação eficiente
4.3.2.1 A fim de contribuir com o cumprimento do ODS 7, busca-se a redução do consumo de energia elétrica, através da utilização de sistemas
de iluminação eficiente.
4.3.2.2 A pontuação será realizada por somatória, avaliando-se os requisitos:

I. Setorização dos circuitos de iluminação - 1 ponto;
II. Utilização de lâmpadas de LED em, pelo menos 70% das lâmpadas totais - 1 ponto;

III. Para as demais lâmpadas que não forem em LED: Utilização de lâmpadas com selo Procel A ou B em, pelo menos, 70% das lâmpadas.
Caso as lâmpadas sejam 100% em LED, dar-se-á a pontuação integral referente a este requisito - 1 ponto.

4.3.2.3 Para comprovar o atendimento ao requisito I, deverá ser apresentado relatório fotográfico do quadro de distribuição de energia da
edificação, ou imagens que comprovem a setorização dos circuitos de energia. Para o requisito II, deverá ser informada a porcentagem de
lâmpadas de LED e apresentado relatório fotográfico ou notas fiscais comprovando a compra/instalação das lâmpadas de LED. Para o requisito
III, deverá ser informada a porcentagem de lâmpadas Procel A ou B utilizadas e apresentado relatório fotográfico com indicação dos modelos
das lâmpadas ou notas fiscais comprovando a compra/instalação das lâmpadas Procel A ou B.
4.3.2.4 Nos casos em que houver dificuldade para reconhecimento das condições citadas, poderá ser realizada uma vistoria no local, para
conferência do atendimento aos requisitos.
 
4.3.3 Sistema de aquecimento de água
4.3.3.1 Procura-se reduzir o gasto de energia elétrica para o aquecimento de água, alinhando-se o objetivo com o ODS 6.
4.3.3.2 A pontuação será composta pela modalidade de opção entre os requisitos:

I. Instalação de sistema de aquecimento de água a gás - 2 pontos;
II. Instalação de sistema de aquecedor solar de água - 3 pontos.

4.3.3.3 Para a comprovação de atendimento a um dos requisitos deverá ser apresentado relatório fotográfico com informações do sistema
instalado.
4.3.3.4 Para situações nas quais a empresa possua aquecimento de água e tenha 100% da sua energia elétrica provida de matriz sustentável, será
considerada pontuação semelhante ao aquecimento solar neste requisito.
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4.2.2.3 A documentação para comprovar o atendimento ao requisito I será relatório com imagens e com informações sobre o tipo de sistema
adotado. Para a comprovação do requisito II deverá ser apresentados relatório com imagens e com informações do sistema de automação
utilizado que promovem algum tipo de melhoria. Já para a comprovação do requisito III, deverá ser apresentado relatório com imagens e com
informações explicativas sobre os sistemas que evidenciam o aumento em algum indicador de melhoria de desempenho de qualidade da
empresa.
4.2.2.4 Poderão ser aceitos outros tipos de melhorias “inteligentes”, não contempladas nos requisitos acima, de acordo com as particularidades
de determinados tipos de empresa, como substitutos aos requisitos citados, lembrando que, a pontuação máxima a ser obtida neste indicador é
de 3 (três) pontos.

 
4.2.3 Redução dos Gases do Efeito Estufa através do Transporte Sustentável
4.2.3.1 Alinhado com o ODS 13, tem-se o objetivo de mitigar as alterações climáticas, reduzindo a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE),
estimulando o transporte sustentável.
4.2.3.2 A pontuação do parâmetro será dada por somatória da pontuação dos requisitos:

I. Incentivo ao uso de transporte alternativo pelos funcionários (ex: bicicleta, patinete, a pé) - 1 ponto;
II. Incentivo ao uso de transporte coletivo ou de caronas compartilhadas entre funcionários - 1 ponto;

III. Presença de veículos elétricos ou híbridos na frota da empresa - 1 ponto.

4.2.3.3 A comprovação do atendimento ao requisito I será realizada através de relatório especificando a maneira de incentivar o uso do
transporte alternativo, apresentando, quando possível, registros fotográficos. Para a comprovação do requisito II deverá ser encaminhado
relatório especificando a maneira de incentivar o uso do transporte coletivo ou caronas compartilhadas, apresentando, quando possível, registro
fotográfico. Para a comprovação do requisito III será exigida a apresentação da Nota Fiscal do(s) veículo(s) elétrico em nome da empresa ou
dos responsáveis pela mesma ou apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).
 
4.3 Parâmetros de Energia
4.3.1 Energia renovável
4.3.1.1 Pretende-se incentivar a produção de energia sustentável, renovável e limpa, evitando-se perdas na distribuição e promovendo uma
maior autonomia energética. Esse objetivo mostra alinhamento com o ODS: 7.
4.3.1.2 O requisito desse parâmetro será a instalação de geradores de energia elétrica de matriz sustentável na própria edificação, compondo-se a
pontuação por faixas de atendimento, baseada no consumo total da edificação, ao requisito:

I. 1% a 24% da demanda energética - 1 ponto;
II. 25% a 59% da demanda energética - 2 pontos;

III. 60% a 100% da demanda energética - 3 pontos.

4.3.1.3 A comprovação do requisito será mediante apresentação do projeto do sistema gerador de energia, demonstrando a sua capacidade de
produção, ou relatório fotográfico do sistema de geração e documento comprobatório da quantidade de energia gerada e da quantidade de
energia consumida ou o contrato de locação de placas fotovoltaicas, demonstrando a sua capacidade de produção juntamente com 1(uma) fatura
de energia elétrica atualizada (90 dias) da unidade consumidora. Para as empresas que possuem contratos no Mercado Livre de Energia,
apresentar cópia do contrato, desde que a fonte seja de matriz sustentável.
4.3.1.4 Poderá ser aceito para a pontuação deste item, o aluguel de placas fotovoltaicas ou compra de energia elétrica de matriz sustentável de
concessionárias de energia ou de terceiros, desde que seja dada a sua comprovação e sejam atendidas as faixas de suprimento da demanda
estabelecidas.
 
4.3.2 Iluminação eficiente
4.3.2.1 A fim de contribuir com o cumprimento do ODS 7, busca-se a redução do consumo de energia elétrica, através da utilização de sistemas
de iluminação eficiente.
4.3.2.2 A pontuação será realizada por somatória, avaliando-se os requisitos:

I. Setorização dos circuitos de iluminação - 1 ponto;
II. Utilização de lâmpadas de LED em, pelo menos 70% das lâmpadas totais - 1 ponto;

III. Para as demais lâmpadas que não forem em LED: Utilização de lâmpadas com selo Procel A ou B em, pelo menos, 70% das lâmpadas.
Caso as lâmpadas sejam 100% em LED, dar-se-á a pontuação integral referente a este requisito - 1 ponto.

4.3.2.3 Para comprovar o atendimento ao requisito I, deverá ser apresentado relatório fotográfico do quadro de distribuição de energia da
edificação, ou imagens que comprovem a setorização dos circuitos de energia. Para o requisito II, deverá ser informada a porcentagem de
lâmpadas de LED e apresentado relatório fotográfico ou notas fiscais comprovando a compra/instalação das lâmpadas de LED. Para o requisito
III, deverá ser informada a porcentagem de lâmpadas Procel A ou B utilizadas e apresentado relatório fotográfico com indicação dos modelos
das lâmpadas ou notas fiscais comprovando a compra/instalação das lâmpadas Procel A ou B.
4.3.2.4 Nos casos em que houver dificuldade para reconhecimento das condições citadas, poderá ser realizada uma vistoria no local, para
conferência do atendimento aos requisitos.
 
4.3.3 Sistema de aquecimento de água
4.3.3.1 Procura-se reduzir o gasto de energia elétrica para o aquecimento de água, alinhando-se o objetivo com o ODS 6.
4.3.3.2 A pontuação será composta pela modalidade de opção entre os requisitos:

I. Instalação de sistema de aquecimento de água a gás - 2 pontos;
II. Instalação de sistema de aquecedor solar de água - 3 pontos.

4.3.3.3 Para a comprovação de atendimento a um dos requisitos deverá ser apresentado relatório fotográfico com informações do sistema
instalado.
4.3.3.4 Para situações nas quais a empresa possua aquecimento de água e tenha 100% da sua energia elétrica provida de matriz sustentável, será
considerada pontuação semelhante ao aquecimento solar neste requisito.

4.3.5 Sistemas de ar-condicionado
4.3.5.1 Com o intuito de contribuir para o cumprimento do ODS 7, busca-se reduzir o consumo de energia elétrica e emissão de gases poluentes
provocados pelos equipamentos de ar-condicionado.
4.3.5.2 A pontuação será por meio da somatória dos pontos quanto ao atendimento dos requisitos:

I. Utilização de equipamentos de ar-condicionado com Selo Procel A, em, no mínimo, 50% das máquinas de ar-condicionado - 1 ponto;
II. Realização de manutenções periódicas dos equipamentos de ar-condicionado (limpeza do filtro do ar a cada 6 meses, etc) - 1 ponto;

III. Utilização de equipamentos de ar-condicionado que não utilizem gás refrigerante R-22 (HCFC – 22), em, no mínimo, 50% das máquinas
de ar-condicionado - 1 ponto.

4.3.5.3 Para a comprovação do requisito I será utilizada nota fiscal dos equipamentos de ar-condicionado ou registro fotográfico que evidencie o
Selo Procel A, devendo-se informar a quantidade de máquinas que existem e quantas são Selo Procel A. Para o requisito II deverá ser
apresentada nota fiscal da prestação de serviço de manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, registros fotográficos da
limpeza/manutenção, especificando-se as datas em que ocorreram, ou cópias de controles, planos de manutenção ou outros modos documento
que comprovem a manutenção periódica. Quanto ao item III, para a comprovação, deverá ser apresentada nota fiscal da aquisição do gás
refrigerante dos equipamentos de ar-condicionado, imagem da etiqueta do aparelho, contendo a informação de qual o gás refrigerante da
máquina e deverá ser informado, ainda, a quantidade de máquinas que existem e quantas não possuem o gás refrigerante R-22 (HCFC – 22).
 
4.4 Parâmetros Resíduos e Materiais 
4.4.1 Armazenamento seletivo do resíduo reciclável
4.4.1.1 Com o objetivo de incentivar a instalação de equipamentos para coleta e armazenamento seletivo dos resíduos (plástico, metal, papel,
vidro, orgânico), visando a adoção de práticas sustentáveis e de reúso dos materiais. Esse objetivo está alinhado com o ODS: 12.
4.4.1.2 A pontuação do parâmetro será realizada por meio de opção entre os requisitos:

I. Armazenamento seletivo disponível em apenas alguns setores da empresa - 2 pontos;
II. Armazenamento seletivo disponível em todos setores da empresa - 3 pontos.

4.4.1.3 Para a comprovação do cumprimento dos requisitos deverá ser encaminhado relatório fotográfico dos locais de armazenamento de
resíduos (lixeiras, containers, etc.), especificando de quais setores são as imagens, bem como informar se o armazenamento seletivo é setorial
ou geral.
4.4.1.4 Nos casos em que houver dificuldade para reconhecimento das condições citadas, poderá ser realizada uma vistoria no local, para
conferência do atendimento aos requisitos.
 
4.4.2 Destinação correta do resíduo reciclável
4.4.2.1 Pretende-se promover a conscientização para destinação correta dos resíduos gerados, especialmente aqueles que podem ser reciclados,
em alinhamento ao ODS: 12.
4.4.2.2 Para compor a pontuação do parâmetro será utilização a opção entre um dos requisitos:

I. Destinação correta dos resíduos recicláveis realizada por alguns setores da empresa - 2 pontos;
II. Destinação correta dos resíduos recicláveis realizada por todos os setores da empresa - 3 pontos.

4.4.2.3 Para a comprovação dos requisitos I ou II deverá ser apresentada autodeclaração de destinação adequada dos resíduos quando realizados
pela empresa, ou em caso de contratação de terceiros, cópia do(s) contrato(s) e/ou declaração de recebimento de resíduos ou o PGRS para as
empresas que o possuam. Obs.: As empresas receptoras deverão possuir licenciamento ambiental.
 
4.4.3 Compostagem dos resíduos orgânicos
4.4.3.1 Tem-se o intuito de promover a prática da compostagem de resíduos orgânicos para melhor aproveitamento dos mesmos, prolongando o
tempo de vida útil dos aterros sanitários. Esse parâmetro está alinhado com o ODS: 12.
4.4.3.2 A pontuação será dada por opção do requisito:

II. Realização da compostagem orgânica na própria empresa ou encaminhamento dos resíduos orgânicos para empresa que realiza a
compostagem - 3 pontos.

4.4.3.3 Para comprovar o atendimento ao requisito deverá ser encaminhado relatório fotográfico que evidencie a realização da compostagem
orgânica no próprio local da empresa, ou em caso de encaminhamento para empresa que realize a compostagem, as notas fiscais da prestação de
serviço ou a declaração de recebimento de resíduo. Obs.: As empresas receptoras deverão possuir licenciamento ambiental.
 
4.4.4 Materiais reutilizáveis e/ou reciclados
4.4.4.1 Procura-se incentivar a substituição de itens descartáveis por itens duráveis, ou que sejam reutilizáveis ou ainda provenientes de
materiais reciclados, em alinhamento com o ODS 12.
4.4.4.2 A pontuação desse parâmetro será por somatória, mediante atendimento dos requisitos:

I. Incentivo do uso da caneca e/ou garrafa própria - 1 ponto;
II. Utilização de utensílios (ex: talheres e canudos) que não sejam de plástico - 1 ponto;

III. Utilização de papel reciclado - 1 ponto;

4.4.4.3 Para a pontuação nos requisitos I, II e III deverá ser apresentado relatório fotográfico que evidencie estes itens no ambiente de trabalho.
 
4.4.5 Insumos regionais
4.4.5.1 Alinhado com o ODS 12, busca-se promover o comércio de insumos locais/regionais que necessitem de menos transporte e fomentem o
crescimento local.
4.4.5.2 O parâmetro terá a pontuação por faixa de atendimento aos requisitos:

I. Considerando os 5 maiores fornecedores da empresa: realizar compras de 1 à 2 fornecedores locais/regionais - 1 ponto;

II. Considerando os 5 maiores fornecedores da empresa: realizar compras de 3 à 4 fornecedores locais/regionais - 2 pontos;
III. Considerando os 5 maiores fornecedores da empresa: realizar compras de 5 fornecedores locais/regionais - 3 pontos;

4.4.5.3 Para a comprovação dos requisitos I, II ou III deverá ser encaminhado relatório elencando (através das razões sociais e cnpj) quem são
os 5 (cinco) maiores fornecedores de insumos da empresa, mensurados em valor monetário, e a porcentagem que cada fornecedor representa
sobre o faturamento total da empresa.
4.4.5.4 Será considerado fornecedor local/regional aqueles situados na mesma cidade ou região metropolitana da empresa requerente do Selo
Ipê.

 
4.5 Parâmetros Sociais
4.5.1 Acessibilidade
4.5.1.1 Promover a conscientização a respeito do desenho universal e sua importância na promoção de um ambiente que seja acessível a todos.
Alinhamento com o ODS: 12.
4.5.1.2 A pontuação será por somatória de cumprimento do requisito, considerando o atendimento das boas práticas de acessibilidade, em
especial à norma NBR 9050/2020, ou versão mais atual no que tange:

I. Banheiros acessíveis – 1 ponto;
II. Rotas acessíveis – 1 ponto;

III. Piso tátil – 1 ponto.

4.5.1.3 Para a comprovação, deverão ser apresentados projetos e/ou relatório fotográfico das instalações acessíveis conforme a NBR 9050/2020,
ou versão mais atual, ou apresentação de laudo emitido por Engenheiro ou Arquiteto atestando as características acessíveis, acompanhado de
ART ou RRT.
4.5.1.4 Nos casos em que houver dificuldade para reconhecimento das condições citadas, poderá ser realizada uma vistoria no local, para
conferência do atendimento aos requisitos.
 
4.5.2 Educação ambiental
4.5.2.1 Alinhado com o ODS 13, pretende-se promover a conscientização a respeito de práticas relacionadas à preservação do meio ambiente.
4.5.2.2 A pontuação será definida considerando o porte da empresa. Sendo:

A. Microempreendedores (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), a pontuação será por opção:

I. Sinalizações de educação ambiental no ambiente de trabalho ((ex: placas indicativas para redução de consumo de água, redução de consumo
de utensílios plásticos, encartes mostrando a correta destinação de lixo, dentre outros) - 3 pontos;

B. Empresas de Médio Porte, a pontuação será por somatória de cumprimento do s seguintes requisitos:
I. Sinalizações de educação ambiental no ambiente de trabalho (ex: placas indicativas para redução de consumo de água, redução de
consumo de utensílios plásticos, encartes mostrando a correta destinação de lixo, dentre outros) – 1 ponto;
II. Promoção de cursos, palestras ou treinamentos de educação ambiental com os funcionários – 2 pontos;

C. Grandes Empresas, a pontuação será por somatória de cumprimento do s seguintes requisitos:
I. Sinalizações de educação ambiental no ambiente de trabalho ((ex: placas indicativas para redução de consumo de água, redução de
consumo de utensílios plásticos, encartes mostrando a correta destinação de lixo, dentre outros) – 1 ponto;
II. Promoção de cursos, palestras ou treinamentos de educação ambiental com os funcionários – 1 ponto;
III. Ações de educação ambiental voltadas para comunidade interna ou externa (ex: plantio de árvores, promoção de dias específicos de
conscientização, tal como “dia sem carro”, dentre outros) - 1 ponto;

4.5.2.3 Para a avaliação de atendimento ao parâmetro I será exigido relatório fotográfico das sinalizações ambientais no ambiente de trabalho.
Para o requisito II deve ser apresentado certificados ou documento comprobatório da realização de cursos de educação ambiental na empresa ou
relatório fotográfico demonstrando os treinamentos de educação ambiental. Para o requisito III deverá ser apresentado documento
comprobatório da realização de ações de educação ambiental ou relatório fotográfico demonstrando as ações de educação ambiental.
4.5.2.4 Uma empresa de determinado porte pode pontuar na categoria acima daquela determinada para o seu porte, contudo as pontuações não
são acumulativas e a pontuação máxima do indicador é de 3 pontos.
 
4.5.3 Incentivo à capacitação profissional
4.5.3.1 Procura-se incentivar a capacitação profissional dentro das empresas com intuito de aumento de mão de obra qualificada, em
alinhamento com o ODS 4.
4.5.3.2 A pontuação nesse parâmetro será por opção ao requisito:

I. Participação dos funcionários em cursos, feiras, eventos ou similares, que possibilitem ao funcionário a capacitação e ampliação dos seus
conhecimentos - 3 pontos.

4.5.3.3 Para a comprovação deverá ser apresentado certificado ou declaração de participação do funcionário em cursos, feiras, eventos ou
similares realizados há, no máximo, 1 (um) ano.

4.5.4 Inclusão
4.5.4.1 Alinhado ao ODS 10, busca-se ressaltar a importância de ações que contribuam para uma sociedade mais inclusiva, independentemente
da idade, gênero, condição física, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.
4.5.4.2 O parâmetro terá a pontuação por somatória das pontuações aos requisitos:

I. Possuir mais funcionários do que o mínimo exigido pela lei n° 8.213/1991 no que tange à contratação de pessoas com deficiência (pcd) –
1 ponto;

II. Possuir mais funcionários do que o mínimo exigido pela lei n° 10.097/2000 no que tange à contratação de Jovem Aprendiz, sem exceder
o teto máximo estabelecido pela mesma lei – 1 ponto;

III. Ter a presença feminina no quadro de gerência/diretoria da empresa (em, no mínimo 40% dos cargos de gerência/diretoria) - 1 ponto.

4.5.4.3 Para a pontuação no requisito I deverá ser apresentado documento comprobatório do escritório/setor de contabilidade/recursos humanos
responsável pela empresa, informando a quantidade de pessoas com deficiência, bem como o número total de funcionários que a empresa possui
registrado. Para o requisito II, deverá ser apresentado documento comprobatório do escritório/setor de contabilidade/recursos humanos
responsável pela empresa, informando a quantidade de pessoas contratadas pelo programa Jovem Aprendiz e o atendimento à Lei 10.097/2000.
Para o requisito III deverá ser apresentado documento comprobatório do escritório/setor de contabilidade/rh responsável pela empresa,
informando a quantidade de cargos de gerência/diretoria e quantos deles são ocupados por mulheres.

4.5.5 Projetos sociais
4.5.5.1 Tem-se por objetivo estimular a participação/apoio de empresas em projetos sociais que promovam transformações de melhorias nos
âmbitos sociais e/ou ambientais. Esse parâmetro tem alinhamento com os ODS 10 e 13.
4.5.5.2 A pontuação será realizada por opção ao requisito:

I. Participar e/ou apoiar organizações/entidades que realizam projetos sociais/ambientais - 3 pontos.

4.5.5.3 A comprovação será mediante declaração da organização/instituição que realiza os projetos sociais/ambientais acerca do apoio oferecido
pela empresa requerente do Selo Ipê e/ou relatório com registros fotográficos e descrição das ações de apoio.

ANEXO II
 

GLOSSÁRIO SELO IPÊ EMPRESARIAL
 

(1) Água pluvial – Água proveniente da chuva.
 
(2) Águas cinzas – São as águas residuais de chuveiros, pias, banheiras, tanques, e máquinas de lavar roupas ou louças, drenos de ar-
condicionado, etc.
 
(3) Conforto Ambiental – Características físicas do ambiente que gerem um maior sensação de bem-estar (temperatura, umidade, luminosidade,
ventilação)
 
(4) Sistemas Inteligentes – Rede de dispositivos que utilizam a comunicação remota para desempenhar determinada função sem a necessidade
da atuação humana de modo intensivo.
 
(5) Gases do Efeito Estufa – Gases emitidos geralmente na decomposição de matéria orgânica como Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4)
eÓxido Nitroso (N2O). Temos também os gases sintéticos que são o Hexafluoreto de Enxofre (SF6), Hidrofluorcarbono (HFC) e o
Perfluorcarbono (PFC). Esses gases são responsáveis pelo aumento da temperatura média global.
 
(6) Energia Sustentável – Energia proveniente de matriz energética renovável (ex: solar, eólica, geotérmica, maremotriz, entre outros).
 
(7) Resíduo reciclável – Resíduos que podem ser inseridos novamente na cadeia de produção cumprindo função similar para qual foi utilizada a
primeira vez (ex: plástico, metais, vidros).
 
(8) Compostagem Orgânica – Degradação da matéria orgânica de tal modo que se possa fazer o aproveitamento deste material geralmente
utilizando-o como adubo ou combustível.
Referência: Processo nº 15.60.00000108/2022.04 SEI nº 0175857
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