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lnstitui o Selo "Empresa
Sustentável" no âmbito do Estado
do Amazonas e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. le Fica instituído o Selo "Empresa Sustentável", que será concedido às

empresas do setor privado, instaladas no Estado-do Amazonas, que comprovem a

adoção de práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva ou na prestação de
serviços.

Art. 2s O Selo de que trata esta Lei será concedido às empresas citadas no artigo
anterior, que atendam os requisitos estabelecidos nesta Lei e na legislação e atos
administrativos a ela correlatos.

Art. 3e As empresas do setor privado terão que comprovar a adoção de tais medidas

| - a adoção de processos de extração, fabricação e utilização de produtos e

matérias primas de forma ambientalmente sustentável;

ll - a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos da

indústria, comércio ou construção civil, bem como o reuso de água;

lll - a utilização de matéria-prima renovável, reciclável, biodegradável e

atóxica;

lV - a utilização de tecnologia e material que reduzam o impacto ambiental;

V-alogísticareversa;

Vl - a separação do lixo;

Vll - o uso racional de energia elétrica;

Vlll - a responsabilidade socioambiental;

lX - a educação ambiental aos colaboradores da empresa.
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Art. 4e A empresa que atender os requisitos desta Lei e do respectivo regulamento

terá o direito de fazer uso publicitário do Selo "Empresa Sustentável", chancela

oficial que poderá ser utilizada nas veiculações publicitárias que promover.

Art. 5e A fiscalização da referida Lei poderá ser feita pela Secretaria de Estado do

Meio Ambiente.

Art. 6e O órgão estadual competente encarregado da concessão do Selo e os

critérios para tal concessão serão determinados em regulamento.

Art. 7e O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

Art. 8e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 05

de junho de 2019.

Deputada Estadual
Líder do PSDB
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JUSTIFICATIVA

Ao longo dos anos, nosso planeta vem sofrendo graves consequências da ação

do homem no meio ambiente. A Revolução lndustrial transformou a relação entre o

homem e a natureza. O progresso trazido pelas máquinas fez emergir um novo conceito

de progresso, no qual a aceleração é valorizada, bem como a capacidade humana de

se sobrepor aos ambientes naturais.

Os resultados tanto do desenvolvimento econômico desenfreado quanto da

ascensão do consumo já estão visíveis em centenas de estudos realizados ao redor do

planeta: a degradação do meio ambiente é crescente e acelerada, com consequências

já visíveis e previsões de cenários ambientalmente catastrófícos futuramente, caso

nenhuma mudança drástica aconteça.1

Sustentabilidade empresarial é um conjunto de ações que uma empresa toma,

visando o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Logo, para que uma empresa seja considerada sustentável ambientalmente e

socialmente, ela deve adotar atitudes éticas, práticas que visem seu crescimento

econômico (sem isso ela não sobrevive) sem agredir o meio ambiente e também

colaborar para o desenvolvimento da sociedade.2

Além de respeitar o meio ambiente, a sustentabilidade empresarial tem a

capacidade de mudar de forma positiva a imagem de uma empresa junto aos

consumidores, pois com o aumento dos problemas ambientais gerados pelo

crescimento desordenado nas últimas décadas, os consumidores ficaram mais

conscientes da importância da defesa do meio ambiente. No entanto, a

sustentabilidade empresarial não deve se tratar de atitudes superficiais que visem o

marketing aproveitando a chamada "onda ambiental", as práticas adotadas por uma

empresa devem apresentar resultados práticos e significativos para o meio ambiente e

a sociedade como um todo. 
M

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.s 3.950 - Ëd. Dep. Josó de Jesus Lins de Albuquerque - parque Dez
CËp 69.050-030 - Manaus - AM - Brasíl

Í10 assemblelaam www.ale.a m.gov.br



F{}t}Èã LËatsÍ.Atïrf(l
ÂÊ5f-rís BLf Í11. l. Éü151,/lï11,iÁ í}t)

iiS'Yéí}ü ,.}{) ,r,i"tÁ.f(}r"'n 5.

GahrineÍte da Depurtada Pnofc ìlHIEREZINlFiA

RUIZ

Desta forma, pela relevância da matéria peço apoio dos meus ilustres pares

para aprovação da propositura que busca incentivar e reconhecer práticas sustentáveis

que gerarão impactos positivos em todo nosso planeta.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADo Do AMAZoNAS, em Manaus, 05

de junho de 20L9.

;ffi$l;^ffi^^",,
Deputada Estadual

Líder do PSDB

t https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/relacao-entre-revolucao-ambiental-e-meio-
ambiente/
2 

https://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/sustentabilidade_empresarial.htm
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