
                                                                                                                                    

                                                                                                                                     
1 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações do PMVA 

Ciclo 2016 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                     
2 

 
Sumário  
  
Introdução 3 

O que é o Programa Município VerdeAzul - PMVA 3 

Metodologia do PMVA 3 

Objetivos do PMVA 3 

Como participar do PMVA 3 

Equipes envolvidas no PMVA 4 

Meios de interação entre o Estado e o Município no PMVA 4 

Diretivas do PMVA 5 

Diretivas 2016 6 

Etapas para a comprovação da execução das ações propostas nas Diretivas 6 

As 10 diretivas do PMVA 
 

6 

Ações Propostas na Diretiva 1 – Esgoto Tratado (ET) 7 

Ações Propostas na Diretiva 2 – Gestão das Águas (GA) 11 

Ações Propostas na Diretiva 3 – Resíduos Sólidos (RS) 
 

18 

Ações Propostas na Diretiva 4 – Cidade Sustentável (CS) 
 

25 

Ações Propostas na Diretiva 5 – Biodiversidade (BIO) 
 

36 

Ações Propostas na Diretiva 6 – Arborização Urbana (AU) 
 

44 

Ações Propostas na Diretiva 7 – Educação Ambiental (EA)  
 

48 

Ações Propostas na Diretiva 8 – Qualidade do Ar (QA)  
 

53 

Ações Propostas na Diretiva 9 – Estrutura Ambiental (EAM)  
 

58 

Ações Propostas na Diretiva 10 – Conselho Ambiental (CA)  
 

62 

Índice de Avaliação Ambiental – IAA e Passivos Ambientais 
 

68 

Certificação 
 

69 

Desempate e ordem de classificação no Ranking Ambiental 
 

69 

Recomendações para os documentos comprobatórios 
 

69 

Bibliografia  70 

Colaboradores  72 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                     
3 

1 – INTRODUÇÃO 
 
O Programa Município VerdeAzul – PMVA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, visa o 
desenvolvimento e aplicação de Planos de Gestão Ambientais locais de curto, médio e longo prazos, por 
meio de uma agenda composta por 10 Diretivas. 
 
A condução do Programa se dá pela articulação entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e os 
Municípios segundo os princípios estabelecidos pelo Sistema Estadual de Administração da Qualidade 
Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos 
Naturais – SEAQUA. 
 
Neste nono ano de atividades, as Diretivas e as ações que as compõem estão previstas na Resolução 
SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 
Este Manual é um instrumento importante para os Interlocutores e Suplentes do PMVA, pois apresenta 
as ações propostas e orientações para que sejam evitados problemas na fase de avaliação. No entanto, 
ressaltamos que a leitura deste documento não substitui a da Resolução SMA 23/2016, especialmente 
no que se refere ao seu Anexo III. 
 

2 - O QUE É O PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL - PMVA 
 
É um Programa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA que visa estimular a implementação e 
o desenvolvimento de uma agenda ambiental municipal, conferindo eficiência e valorizando a 
descentralização administrativa, permitindo uma avaliação anual do desempenho das gestões 
ambientais dos municípios paulistas. 
 
A partir dessa avaliação, a SMA disponibiliza ao Governo do Estado de São Paulo, às Prefeituras e à 
população o Indicador de Avaliação Ambiental - IAA. 
 

3 – METODOLOGIA DO PMVA 
 
A metodologia do PMVA garante que as ações propostas pelo Programa sejam passíveis de execução 
pelos 645 municípios do estado de São Paulo e que o conhecimento gerado possa ser perpetuado e 
incorporado pelos municípios em suas gestões ambientais. 
 

4 – OBJETIVOS DO PMVA 
 

 • Incentivar a PRESENÇA da variável ambiental na agenda do município. 
 • Estimular o Poder Público Local a FORTALECER o planejamento ambiental em seu território. 

 • Apoiar a EFICIÊNCIA da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda 
ambiental dos Municípios. 
 

5 – COMO PARTICIPAR DO PMVA 
 
A participação dos Municípios no PMVA é voluntária e a adesão ocorre por meio de comunicação oficial 
(ofício) do chefe do Poder Executivo Municipal, nomeando dois funcionários da administração pública 
local que passarão a atuar como interlocutor e suplente junto à equipe técnica do Programa. 
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6 – EQUIPES ENVOLVIDAS NO PMVA 

 

A interlocução entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA e os Municípios, no Programa 
Município VerdeAzul,  se dá por meio do envolvimento de duas equipes.  

A primeira delas, da SMA, é formada por um corpo técnico dedicado exclusivamente às atividades 
vinculadas ao Programa, que se responsabiliza pela articulação com outros órgãos que compõem o 
Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sistema Ambiental Paulista).  

A segunda equipe é a do Município, constituída por um Interlocutor e um Suplente, indicados pelo 
Prefeito Municipal. Os interlocutores e suplentes dos municípios, a partir das indicações, são 
cadastrados no Programa e gerenciam a implantação e o desenvolvimento dos planos municipais 
conforme as Diretivas propostas pelo PMVA. Ao final de cada Ciclo de atividades, esses representantes 
municipais preenchem um Relatório de Gestão Ambiental (RGA), relatando os resultados obtidos e 
entregam os documentos comprobatórios do trabalho realizado. 

No Sistema Ambiental Paulista do Governo de Estado de São Paulo, outras equipes estão envolvidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
com as atividades do Programa: Coordenadoria de Planejamento Ambiental – CPLA da SMA (Diretivas: 
Esgoto Tratado, Gestão das Águas e Resíduos Sólidos), Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais – CBRN da SMA (Diretiva Biodiversidade), Coordenadoria de Educação Ambiental – CEA da SMA 
(Diretiva Educação Ambiental), Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA da SMA (Parte da 
Diretiva Estrutura Ambiental), Instituto Geológico – IG da SMA (Parte da Diretiva Cidade Sustentável), 
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA (Diretiva Conselho Ambiental) e Companhia 
Ambiental Paulista – CETESB (Fornecimento de informações para cálculo do Índice de Avaliação 
Ambiental – IAA). 

Além disso, o Programa conta com diversos Parceiros: (i) Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado 
de São Paulo; (ii) Secretaria de Governo do Estado de São Paulo; (iii) Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo; (iv) Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; (v) Secretaria de Energia e Mineração do 
Estado de São Paulo; (vi) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA; (vii) Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo; (viii) 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; (ix) ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade; e (x) 
Fundação SOS Mata Atlântica. 

 

7 – MEIOS DE INTERAÇÃO ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO NO PMVA 

A interação entre o Estado e o Município no âmbito do PMVA ocorre por meio de: 

 Capacitações ou orientações destinadas aos agentes públicos municipais sobre as ações propostas 
nas Diretivas, realizadas na forma presencial em diversas regiões do estado de São Paulo e na sede da 
SMA; 

 Capacitações ou orientações destinadas aos agentes públicos municipais sobre as ações propostas 
nas Diretivas, realizadas à distância utilizando ferramentas da Internet; 

 Capacitações ou orientações destinadas aos interlocutores e suplentes por meio de correio 
eletrônico e contato telefônico com a equipe técnica do PMVA para esclarecimento de dúvidas durante 
todo o período de execução das ações;  

 Capacitações específicas destinadas a agentes públicos municipais, enfatizando algum aspecto 
relativo às Diretivas, solicitadas por município ou grupo de municípios ou propostas pela equipe técnica 
do PMVA de acordo com a possibilidade de atendimento; 

 Sistema eletrônico do PMVA: disponibilizado via Internet, ao qual o Interlocutor e o Suplente têm 
acesso utilizando senhas individualizadas. 
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8 – DIRETIVAS DO PMVA 

A estratégia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente para estimular uma gestão ambiental local 
eficiente tem como base a proposição de 10 Diretivas que, além de permitirem a integração da agenda 
ambiental municipal com a estadual, ainda possibilitam a busca continuada por um desenvolvimento 
sustentável. 

As 10 Diretivas e seus objetivos fundamentais: 

 
DIRETIVAS 

 
OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

 

 
1. Esgoto Tratado 

Ampliar os índices de coleta, transporte, tratamento e disposição, de 
forma adequada, dos esgotos urbanos. 

 
2. Gestão das Águas 

Fortalecer a gestão municipal sobre a qualidade da água, 
especialmente a destinada a abastecimento público. 

 
3. Resíduos Sólidos 

Fortalecer a gestão dos resíduos sólidos domiciliares e da construção 
civil, de programas ou ações de coleta seletiva e da responsabilidade 
pós-consumo. 

 
4. Cidade Sustentável 

Aumentar o grau de consciência e compromisso em torno das 
práticas de desenvolvimento sustentável, como forma de diminuir as 
vulnerabilidades, conferindo resiliência e propiciando o bem estar e 
segurança dos cidadãos. 

 
5. Biodiversidade 
 

Proteger e/ou recuperar/restaurar áreas estratégicas para a 
manutenção dos recursos naturais.  

 
6. Arborização Urbana 

Incrementar a gestão do meio ambiente urbano por meio do 
planejamento e definição de prioridades para a arborização urbana. 

 
7. Educação Ambiental 

Implementar a Educação Ambiental no âmbito formal e informal em 
três eixos: formação, capacitação e mobilização da comunidade. 

 
8. Qualidade do Ar 

Implementar atividades e participar de iniciativas que contribuam 
para a manutenção ou melhoria da qualidade do ar e do controle da 
emissão excedente de gases de efeito estufa. 

 
9. Estrutura Ambiental 

 
Estimular o fortalecimento das Secretarias/ Departamentos/ 
Diretorias de Meio Ambiente. 

 
10. Conselho Ambiental 

Estimular o funcionamento regular dos Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente. 
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8.1 – Diretivas 2016 
 

Para este Ciclo, os tópicos sugeridos que compõem as Diretivas decorrem de processo de discussão 
técnica e possuem a propriedade de serem comuns a todos os municípios do estado de São Paulo, 
independentemente de seu porte, de sua economia ou de sua localização regional.  

 

A Composição das Diretivas é definida anualmente e publicada, por meio de Resolução da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente. 

 

Para o Ciclo 2016 foi publicada a Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016, disponível no sítio 
eletrônico: <www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul> 

 

8.2 – Etapas para a comprovação da execução das ações propostas nas Diretivas 
 

 

Preenchimento do Relatório de Gestão Ambiental do Município no Sistema Informatizado do PMVA, 
habilitado para o Interlocutor e Suplente, entre Setembro e Outubro de 2016. 

 

 

 
 

 

As informações declaradas no Relatório de Gestão Ambiental devem ser comprovadas por meio de 
documentos ou registros gravados em mídias digitais (CD, DVD ou Pendrive), em conformidade com o 
Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 

 

 
 

Os arquivos eletrônicos contendo os documentos e registros comprobatórios devem ser identificados 
pelos códigos alfanuméricos listados em cada Diretiva (exemplo: Formação e capacitação de 
coordenadores e/ou professores da Rede Municipal de Ensino sobre Educação Ambiental – nomeá-lo 
com o código EA8). 

 

 

Importante: 

 

1) As mídias deverão ser protocolizadas no Programa Município VerdeAzul, na sede da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente – SMA, ou postado no correio para Av. Professor Frederico Hermann Jr, nº 
345 – 4º andar, São Paulo –SP - CEP: 05459-010, na modalidade “Aviso de Recebimento – AR”, 
devidamente carimbado até a data limite do fechamento do sistema. Em caso de postagem pelo correio, 
a correspondência deve ser endereçada à Coordenação do Programa Município VerdeAzul; 

 

2) Somente serão avaliados os arquivos comprobatórios dos Municípios que preencherem o 
Relatório de Gestão Ambiental. 

 

8.3 - As 10 Diretivas 

 
No Ciclo 2016 do Programa Município VerdeAzul, a ordem das  
Diretivas foi alterada, de forma a organizá-las em grupos temáticos. 
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A Lei Federal nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico, estabelece que saneamento básico é composto por um conjunto de serviços e 
infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos 
sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
 
Assim, as três primeiras Diretivas são Esgoto Tratado, Gestão das Águas e Resíduos Sólidos. 
 
Após a Diretiva Resíduos Sólidos é tratado o tema das Cidades Sustentáveis, em razão da intrínseca 
relação entre a sustentabilidade das cidades e a gestão municipal de resíduos sólidos. 
 
Tendo como objeto de trabalho o meio ambiente natural e a qualidade ambiental da área urbana, 
seguem-se na ordem as Diretivas Biodiversidade e Arborização Urbana. 
 
A sétima Diretiva trata da Educação Ambiental, que se liga a todos os demais temas por ser o veículo de 
sensibilização e conscientização da coletividade para as questões ambientais locais. 
 
A oitava Diretiva sobre a Qualidade do Ar incorpora os trabalhos necessários para o enfrentamento dos 
desafios relacionados às Mudanças Climáticas, tema que permeia várias das outras Diretivas. 
 
Por fim, as duas últimas Diretivas, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental, visam fortalecer o Sistema 
Municipal de Meio Ambiente, essencial para o desenvolvimento de todas as ações propostas pelo 
Programa Município VerdeAzul - PMVA.  
 
 

AÇÕES PROPOSTAS NA DIRETIVA 1 – ESGOTO TRATADO (ET) 
 
Dentre as consequências dos assentamentos humanos, o lançamento de grandes quantidades de 
matéria orgânica nos corpos d´água, difusamente ou por meio de sistemas de esgotamento sanitário, 
tem papel de destaque como fator de degradação da qualidade ambiental. 
 
Este lançamento pode prejudicar a qualidade da água, provocando a queda nos níveis de oxigênio 
dissolvido, e, consequentemente, inviabilizando a sobrevivência de grande parte dos organismos que 
compõem a comunidade aquática e reduzindo a diversidade biológica desses ambientes. Além disso, 
esta queda do nível de oxigênio dissolvido possibilita a proliferação de microrganismos que sobrevivem 
em condições de anaerobiose e que, em seus processos metabólicos, causam maus odores que 
depreciam a qualidade de vida da população local.  
 
Os sistemas de esgotamento sanitário compreendem: (i) coleta do esgoto gerado nos domicílios; (ii) 
transporte do esgoto para as estações de tratamento para a redução do potencial poluidor; (iii) 
lançamento dos efluentes nos corpos d´água, em conformidade com os padrões estabelecidos na 
legislação nacional. 
 

 
ET1 - Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana do Município – ICTEM, a ser 
informado pela CETESB, ou ICTEM Ajustado para os Municípios do litoral com Emissário Submarino, a 
ser calculado e informado pelo PMVA. 
 
Pontuação: 0 (zero) a 7 (sete) pontos, sendo que o valor da pontuação será proporcional à nota do 
ICTEM ou do ICTEM Ajustado. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
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Objetivo: Promover a identificação do desempenho do Sistema de Esgoto que atende à população 
urbana local. 

 

Um sistema de tratamento de esgotos eficiente é essencial para a saúde pública e à preservação do 
meio ambiente. A matéria orgânica presente nos esgotos é responsável pela diminuição da 
concentração de oxigênio dissolvido, provocando a morte de peixes e outros organismos aquáticos. Há, 
ainda, a ocorrência de eutrofização pela presença de nutrientes, o que provoca crescimento acelerado 
de algas que conferem odor, gosto e biotoxinas à água. 

 

Este critério compreende a avaliação realizada para o cálculo do Indicador de Coleta e Tratabilidade de 
Esgoto da População Urbana do Município – ICTEM, produzido pela Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo - CETESB e que traduz a situação do sistema de esgotamento sanitário, ou seja, verifica a 
efetiva remoção da carga orgânica em relação à carga potencial gerada pela população urbana, 
englobando também a coleta, o afastamento, o tratamento dos esgotos, e a destinação dada aos lodos 
gerados nas estações de tratamento, além dos impactos causados aos corpos hídricos receptores dos 
efluentes.  

 

O ICTEM, formado por cinco elementos, congrega as condições avaliadas no sistema público de 
tratamento de esgotos. Dentro do modelo proposto, é verificada a importância relativa desses 
elementos e atribuídas ponderações diferenciadas para os mesmos. Os valores dos três primeiros 
elementos são variáveis e relacionados, proporcionalmente, à: 

 

a) Percentual do atendimento por sistema de coleta de esgoto no município (população urbana 
atendida por redes de esgotos e população atendida por sistemas isolados de tratamento); 

 

b) Quantidade de tratamento do esgoto coletado e eficiência da respectiva estação de tratamento; e 

 

c) Eficiência global de remoção em relação à carga orgânica potencial. 

 

 
 

Os outros dois elementos que recebem valores fixos são: 
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a) Existência de destino adequado para o lodo e outros resíduos gerados no tratamento; e 
 
b) Desenquadramento do corpo receptor provocado pelo efluente final.  
 
Em função da nota do ICTEM, que varia de 0 (zero) a 10 (dez), os sistemas de esgotamento sanitário dos 
Municípios são classificados em quatro faixas, conforme demonstra a tabela seguinte: 
 

 
INTERVALO 

 

ICTEM ≤ 2,5  

2,5 ˂ ICTEM ≤ 5,0  

5,0 ˂ ICTEM ≤ 7,5  

7,5 ˂ ICTEM ≤ 10,0  
                 Fonte: Relatório de Qualidade Ambiental 2015, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

 
Atenção: 80% (oitenta por cento) da carga orgânica é o nível aceitável estabelecido pela legislação para 
DBO (Decreto Estadual nº. 8.468/76, que estabelece os parâmetros). 
 
Municípios litorâneos: 
 
Os municípios do litoral, que dispõem os esgotos através de Emissários, terão a nota constituída pela 
nota do ICTEM tradicional combinada com a nota atribuída ao Emissário, segundo a seguinte proporção: 
 

 75% = referente ao ICTEM  
 25% = referentes à nota do Emissário, conforme o atendimento à população urbana municipal 

 
 

Proporção da População Urbana 
atendida pelo Emissário 

Nota do emissário 

0 – 25% 1 

26% – 50% 2 

51% – 75% 3 

76% - 100% 4 

 
Importante: Caso a nota do “ICTEM Ajustado” seja inferior à nota do “ICTEM tradicional”, não será 
aplicado o ajuste. 
 
 

 
ET2 - Declaração da concessionária ou serviço autônomo de saneamento informando, por ETE, o tipo   
de tratamento de esgoto, a quantidade de lodo produzido e seu local de destinação, no Ciclo 2016, 
ou declaração da concessionária ou serviço autônomo informando a quantidade e características do 
material retirado, no Ciclo 2016, no caso de municípios com Emissário(s) Submarino(s).  
 
Pontuação: 0,75 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
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Objetivo: Estimular os responsáveis pela gestão ambiental do Município a terem conhecimento dos 
subprodutos gerados durante o tratamento de esgoto aplicado. 
 
No caso dos Municípios que possuem apenas Emissário(s) Submarino(s), o objetivo é estimular os 
responsáveis pela gestão ambiental local a terem conhecimento do material separado por meio do 
gradeamento. 
 
O documento a ser apresentado, em conformidade com o Anexo III da Resolução SMA 23/2016, deverá 
ter a identificação da concessionária ou do serviço autônomo de saneamento. 
 

 
ET3 - Preenchimento Integral de Questionário referente às Diretrizes para o Sistema de Coleta e 
Tratamento de Esgoto Local presentes no Plano Municipal de Saneamento Básico, a ser fornecido 
pelo PMVA. 
 
Pontuação: 0,75 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
  

 
Objetivo: Apoiar a efetiva implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico, importante 
ferramenta norteadora do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Local. 
 
O Questionário, a ser integralmente preenchido, será encaminhado aos Interlocutores e Suplentes por 
meio de Comunicado PMVA. 
 

 
ET4 – Automonitoramento(s) na(s) Estação(ões) de Tratamento de Esgotos – ETE(s) ou no(s) 
Emissário(s) Submarino(s), com o acompanhamento da coleta pelo Interlocutor do PMVA ou técnico 
do setor ambiental do município. 
 
Pontuação: Até 1,5 ponto, sendo 0,75 ponto por cada automonitoramento. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Estimular o representante municipal de meio ambiente a visualizar os resultados do 
tratamento de esgoto aplicado no Município. Este acompanhamento fornece subsídios para que o 
governo local possa exigir o aperfeiçoamento do tratamento pela entidade/órgão responsável. 
 
Atenção: Será exigido intervalo mínimo de 03 (três) meses entre as avaliações. 
 
Os procedimentos relacionados às coletas das amostras dos efluentes bruto e tratado serão realizados 
pelo órgão gestor do sistema de esgoto ou pelo laboratório escolhido pelo município, tendo o 
acompanhamento do interlocutor ou de técnico do setor ambiental na coleta dessas amostras. 
 
As análises devem contemplar as variações da Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO e a Demanda 
Química de Oxigênio – DQO, a partir de amostras do esgoto bruto e do esgoto tratado. 
 
Os municípios que utilizam ETE(s) de município vizinho poderão realizar os automonitoramentos 
nessa(s) ETE(s), individualmente ou em conjunto com a administração pública do município onde 
está(ão) localizada(s) a(s) ETE(s).  
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Para pontuação, é essencial a apresentação de declaração confirmando a participação do Interlocutor 
ou de técnico do setor ambiental do município no momento da coleta das amostras. 
 

 
ET5 - ETE em Teste de Operação ou em Construção (com Licença de Instalação ou de Operação 
Precária emitida).  
 
Pontuação: 0,75 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: O Programa visa estimular iniciativas municipais necessárias à efetiva proteção e conservação 
do meio ambiente. Os municípios que não estão ainda em condições de pontuar no item ET4, mas que 
já empregaram esforços para proporcionar tratamento de esgoto para a população local poderão 
pontuar neste item. 
 
 
AÇÕES PROPOSTAS NA DIRETIVA 2 – GESTÃO DAS ÁGUAS (GA) 
 
 

Ao longo deste século, gestores de todos os níveis governamentais 
precisarão estar preparados para, em cooperação com a sociedade civil 
e o setor privado, encontrar soluções inovadoras capazes de atender a 
crescente demanda por água. Nessa equação, os gestores locais 
representam pilar fundamental nos esforços de planejamento e 
conservação que assegurem o uso consciente desse precioso insumo. 
Para tanto, percebe-se como fundamental a troca de experiências entre 
o Estado e os municípios.  
 
                                          Patrícia Iglecias, Secretária de Estado do Meio Ambiente 

 
 

 
GA1(a) – Ação(ões) realizada(s) no Ciclo 2016, voltada(s) à proteção do(s) manancial(ais) 
superficial(ais) e/ou subterrâneo(s) para abastecimento público. 
 
Pontuação: 01 ação – 0,5 ponto; 02 ações – 1,0 ponto; 03 ações ou mais – 1,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Estimular que a gestão local contribua para garantir à atual e futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água para abastecimento público, em padrões de qualidade adequados aos 
respectivos usos, sejam mananciais superficiais ou subterrâneos.  
 
O documento comprobatório da execução da(s) ação(ões) deverá atender o conteúdo mínimo 
estabelecido no Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 
Atenção: Não serão aceitas, no Ciclo 2016, ações de educação ambiental para pontuação neste item. 
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GA1(b) – Ação(ões) realizada(s) no Ciclo 2016, voltada(s) à proteção de corpo(s) d´água, superficial(is) 
e/ou subterrâneo(s), não destinado(s) ao abastecimento público. 
 
Pontuação: 01 ação – 0,5 ponto; 02 ações ou mais – 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
 
Objetivo: Estimular que a gestão local contribua para garantir à atual e futuras gerações a conservação 
e/ou proteção dos recursos hídricos não destinados ao abastecimento público. 
 
O documento comprobatório da execução da(s) ação(ões) deverá conter o conteúdo mínimo 
estabelecido no Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 
Atenção: Não serão aceitas, no Ciclo 2016, ações de educação ambiental para pontuação neste item. 
 
 
 

 
GA2 - Participação em Teleconferência sobre o tema “Gestão das Águas – Diretiva do PMVA”, 
promovida pelo PMVA.  
 
Pontuação: 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
 
Objetivo: A Teleconferência tem como objetivo explicar aos Interlocutores e Suplentes a importância 
das ações propostas na Diretiva Gestão das Águas, esclarecendo dúvidas frequentes que têm surgido 
nos últimos Ciclos do PMVA. 
 
 

 
GA3(a) – Ação(ões) realizada(s) no Ciclo 2016 do PMVA, pela Prefeitura em parceria (ou não) com a 
concessionária dos serviços de água e esgoto do Município ou serviço autônomo de abastecimento 
de água, visando o uso racional de água pelos usuários. 
 
Pontuação: 01 ação – 0,5 ponto; 02 ações ou mais – 0,75 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Estimular os agentes públicos de meio ambiente a planejarem e executarem medidas, em 
parceria (ou não), que contribuam para a mudança de comportamento dos usuários do Setor Público e 
da coletividade, visando a racionalidade do uso da água e a redução dos hábitos de desperdício. 
 
O Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016, traz alguns exemplos de ações que serão 
consideradas para fins de pontuação. 
 
Atenção: Não serão aceitas, no Ciclo 2016, ações de educação ambiental para pontuação neste item. 
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GA3(b) – Ação(ões) que promova(m) a redução de perdas no sistema de abastecimento de água do 
Município, realizada(s) no Ciclo 2016. 
 
Pontuação: 01 ação – 0,5 ponto; 02 ações ou mais – 0,75 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 

Objetivo: Aproximar os agentes públicos de meio ambiente às ações executadas pelo Órgão Gestor do 
Sistema de Abastecimento de Água para reduzir perdas físicas entre a captação e distribuição de água 
na área urbana.  

 

O Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016, traz alguns exemplos de ações que serão 
consideradas para fins de pontuação. 

 

Atenção: Não serão aceitas, no Ciclo 2016, ações de educação ambiental para pontuação neste item. 

 

 

 
GA3(c) – Preenchimento integral de planilha fornecida pelo PMVA, referente ao levantamento de 
perdas no sistema de abastecimento público e plano de ação para a redução das perdas. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 

Objetivo: Estimular os agentes municipais de meio ambiente a terem conhecimento das perdas no 
sistema de abastecimento público de água, de forma a subsidiá-los a apoiar o Órgão Gestor do Sistema 
de Abastecimento de Água no planejamento das ações a serem tomadas para a redução das perdas 
verificadas. 

 

Perda, em um sistema de abastecimento de água, é a diferença entre o volume de água tratada, 
colocado à disposição da distribuição, e o volume medido nos hidrômetros dos consumidores finais em 
um determinado período de tempo.  

 

 As perdas classificam-se em: 

 

 Reais, que são as perdas físicas de água decorrentes de vazamentos no sistema, envolvendo a captação, 
a adução de água, o tratamento, a reservação, a adução de água tratada e a distribuição, além de 
procedimentos operacionais como lavagem de filtros e descargas na rede, quando estes provocam 
consumos superiores ao estritamente necessário para operação. Este tipo de perda impacta a 
disponibilidade de recursos hídricos superficiais e os custos de produção de água tratada; 

 

 Aparentes, que são as perdas não-físicas, decorrentes de ligações clandestinas ou não cadastradas, 
hidrômetros parados, fraudados ou que submedem, entre outras causas. São também conhecidas como 
perdas de faturamento, uma vez que seu principal indicador é a relação entre o volume disponibilizado 
e o volume faturado, resultando em água consumida, porém não faturada pela empresa de 
saneamento. 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                     
14 

Levantamento anual de perdas no sistema de 
abastecimento urbano

Captação

Tratamento/

Reservação Hidrômetros 

dos usuários

Malha de distribuição

 
 

 
GA4 - Ação(ões) realizada(s) no Ciclo 2016 do PMVA pela Prefeitura, em parceria ou não, visando a 
melhoria da drenagem urbana ou rural para proteção dos recursos hídricos.   
 
Pontuação: 01 ação – 0,25 ponto; 02 ações – 0,5 ponto; 03 ações ou mais: 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 

Objetivo: Aproximar os agentes públicos de meio ambiente às ações executadas pelo órgão competente 
pelo manejo da drenagem de água pluvial para adequações da microdrenagem e macrodrenagem no 
município.  

 

Os sistemas de drenagem urbana e rural são essencialmente sistemas preventivos de inundações, 
principalmente nas áreas mais baixas das comunidades sujeitas a alagamentos, ou em áreas marginais 
de cursos naturais de água (evitando que haja assoreamento de cursos d´água por material carregado 
de estradas, por exemplo). Com relação à drenagem, os problemas agravam-se em função do aumento 
da urbanização. É fundamental para a comunidade que a área urbana seja planejada de forma 
integrada. Todo plano urbanístico de expansão deve conter em seu bojo um plano de drenagem urbana 
e rural, visando delimitar as áreas mais baixas potencialmente inundáveis para diagnosticar a viabilidade 
ou não da ocupação destas áreas do ponto de vista de expansão dos serviços públicos. 

 

O Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016, traz alguns exemplos de ações que serão 
consideradas para fins de pontuação. 

 

 Os principais objetivos de implantação de um sistema de drenagem urbana e rural são: 

 

 Equacionar a drenagem e a absorção de águas pluviais combinando elementos naturais e construídos, 
ou seja, a implantação de medidas não-estruturais de prevenção de inundações, tais como: controle de 
erosão, especialmente em movimentos de terra, controle de transporte e deposição de entulho e lixo, 
combate ao desmatamento, assentamentos clandestinos e a outros tipos de invasões nas áreas de 
interesse para drenagem; 
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 Garantir o equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de águas pluviais, visando, dentre outros, a 
mobilidade de pedestres e portadores de deficiência física, a paisagem urbana e o uso para atividades 
de lazer; 

 Interromper o processo de impermeabilização do solo; 

 Conscientizar a população quanto à importância do escoamento das águas pluviais; 

 Criar e manter atualizado cadastro da rede e instalações de drenagem em sistema georreferenciado, 
articulado com os diversos níveis de governo. 

 

Um adequado sistema de drenagem proporciona uma série de benefícios, tais como:  

 

- Desenvolvimento de um sistema viário consistente; 

- Redução de gastos com manutenção das vias públicas;  

- Valorização das propriedades existentes na área beneficiada;  

- Escoamento rápido das águas superficiais, facilitando o tráfego por ocasião das precipitações; 

- Eliminação da presença de águas estagnadas e lamaçais;  

- Contenção do rebaixamento do lençol freático;  

- Recuperação de áreas alagadas ou alagáveis;  

- Segurança e conforto para a população habitante ou transeunte.  

 

Em termos genéricos, o sistema de microdrenagem é necessário para criar condições razoáveis de 
circulação de veículos e pedestres em área urbana ou rural, por ocasião de ocorrência de chuvas 
frequentes, considerando-se ainda, principalmente, os possíveis danos às propriedades e os riscos de 
perdas humanas por ocasião de temporais mais fortes.  

 

 

 
GA5(a) – Preenchimento integral de formulário fornecido pelo PMVA, relativo aos principais corpos 
hídricos da UGRHI a que pertence o município, pontos monitorados pela Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo - CETESB na UGRHI e respectivos índices de qualidade das águas, com 
comparação com o Ciclo 2015 do PMVA. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 

Objetivo: Apoiar a eficiente gestão das águas na Bacia Hidrográfica, por meio do conhecimento dos 
indicadores de qualidade da água dos corpos hídricos superficiais.  

 

Atenção: Os nomes dos mananciais de abastecimento público e a Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos a que pertence o Município e seus respectivos índices devem ser coletados no último 
Relatório de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de São Paulo, elaborado pela CETESB. 

 

Um dos pontos do formulário refere-se às médias anuais do Índice de Qualidade das Águas - IQA e do 
Índice de Qualidade das Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público - IAP para o período de 2010 a 
2015, conforme valores calculados pela CETESB. 

 

Desde 1975, a CETESB utiliza o Índice de Qualidade das Águas - IQA como informação básica de 
qualidade da água para o público em geral e para a gestão das 22 Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos - UGRHIs do nosso estado. 

 

http://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/publicacoes-e-relatorios/
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Trata-se de índice consolidado a partir da composição de nove parâmetros: temperatura da água, pH, 
oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes termotolerantes, 
nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez. O indicador varia de 0 a 100, sendo que a 
qualidade da água é dividida em classes: 
 

Classe Intervalo do IQA 

Ótima  79 ˂ IQA ≤ 100 

Boa  51 ˂ IQA ≤ 79 

Regular  36 ˂ IQA ≤ 51 

Ruim  19 ˂ IQA ≤ 36 

Péssima  IQA ≤ 19 
           Fonte: Relatório da Qualidade Ambiental 2015, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

 
O IQA mede a qualidade da água bruta ao longo dos rios, indicando o grau de poluição e refletindo, 
principalmente, a contaminação dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento do esgoto doméstico. 
O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade das águas considerando principalmente sua utilização 
para abastecimento público. 
 
No entanto, desde 2002, a CETESB adota índices específicos que tratam da qualidade da água para cada 
uso dos recursos hídricos: Índice de Qualidade de Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público 
(IAP), Índice de Qualidade de Águas para Proteção da Vida Aquática (IVA), e Índice de Balneabilidade 
(IB). 
 
O IAP - Índice de Qualidade de Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público é, como o próprio 
nome diz, o índice utilizado pela CETESB para demonstrar as condições de qualidade das águas para fins 
de abastecimento público. Além das variáveis consideradas no IQA, ainda avalia substâncias tóxicas e as 
variáveis que afetam a qualidade organoléptica da água. Trata-se, assim, de uma associação do IQA com 
o ISTO - Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépcticas (substâncias que afetam o odor, gosto e cor da 
água). 
 
O ISTO é composto pelos grupos de variáveis que indicam a presença de substâncias tóxicas (potencial 
de formação de trihalometanos – PFTHM, número de células de cianobactérias, cádmio, chumbo, cromo 
total, mercúrio e níquel) e de variáveis que afetam a qualidade organoléptica da água (ferro, manganês, 
alumínio, cobre e zinco). 
 
O IAP é calculado por meio de uma fórmula matemática, variando de 0 (zero) a 100 (cem), e pode ser 
classificado em cinco classes de qualidade da água, conforme Tabela seguinte:  
 

Qualidade das Águas Intervalo do IAP 

Ótima  79 ˂ IAP ≤ 100 

Boa  51 ˂ IAP ≤ 79 

Regular  36 ˂ IAP ≤ 51 

Ruim  19 ˂ IAP ≤ 36 

Péssima  IAP ≤ 19 
          Fonte: Relatório de Qualidade Ambiental 2015, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

 
 

GA5(b) – Declaração da concessionária ou do serviço autônomo de saneamento informando, por ETA, 
o tipo de tratamento da água, quantidade de lodo produzido e seu local de destinação, no Ciclo 2016. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
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Objetivo: Estimular os responsáveis pela gestão ambiental do Município a terem conhecimento dos 
subprodutos gerados após o tratamento de água aplicado. 
 
Atenção: A declaração deve conter os requisitos apresentados no Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 
de fevereiro de 2016, sendo necessária a identificação da concessionária ou do serviço autônomo de 
saneamento. 
 
 

 
GA5(c) – Monitoramento(s) da qualidade da água bruta para cada ponto de captação para 
abastecimento público. 
 
Pontuação: 1,0 ponto, sendo 0,5 ponto para cada monitoramento. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Estimular os responsáveis pela gestão ambiental do Município a terem conhecimento dos 
subprodutos gerados durante o tratamento de água aplicado. 
 
O documento a ser apresentado, em conformidade com o Anexo III da Resolução SMA 23/2016, deverá 
ter a identificação da concessionária ou do serviço autônomo de saneamento. 
 
Atenção: Um monitoramento deve ser feito em período de cheia (22 de setembro a 19 de março) e o 
outro deve ser feito em período de estiagem (20 de março a 21 de setembro), sendo necessário 
intervalo mínimo de 03 (três) meses entre eles. 
 

Monitoramento da água bruta 
para cada ponto de captação para abastecimento público

 
 
Observação: Como documento de monitoramento entende-se o que apresenta os resultados das 
análises dos parâmetros para água bruta, realizada pela autarquia ou empresa concessionária 
responsável pelo serviço de abastecimento. 
 
Os parâmetros de análise para o monitoramento estão presentes na Resolução CONAMA n. 357, de 17 
de março de 2005. 
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GA6 – Inserção de dados do Sistema Público Municipal de Abastecimento, realizada por agente 
municipal da saúde, no Sistema Nacional de Vigilância e Qualidade da Água - SISAGUA. 
 
Pontuação: Inserção de dados com frequência mensal – 1,5 ponto; Inserção de dados com frequência 
superior a um mês e inferior ou igual a 03 meses – 1,0 ponto; Inserção de dados com frequência 
superior a 03 meses – 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 

 
Objetivo: Estimular a abordagem transversal no controle da qualidade da água disponibilizada à 
população, por meio da análise periódica de amostras da água tratada. 
 
O Programa Estadual de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – PROÁGUA desde 
1992 atua de forma descentralizada nos 645 municípios paulistas, com ações voltadas à avaliação dos 
mananciais e dos sistemas ou soluções alternativas de abastecimento, que envolvem coletas de 
amostras de água, fiscalização e intervenção.  
 
Anualmente, os municípios coletam cerca de 50 mil amostras que são encaminhadas aos laboratórios 
estaduais para a avaliação da potabilidade por meio de sete parâmetros básicos: cor, turbidez, pH, 
fluoreto, cloro, coliformes totais e coliformes termotolerantes. Para gerenciar tal conjunto de dados, o 
PROÁGUA faz uso do Sistema Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – 
SISÁGUA, que abrange informações sobre sistemas e soluções alternativas de abastecimento, dados de 
monitoramento da potabilidade realizado pelo Poder Público e pelos produtores de água para consumo 
humano.  
 
Atenção: Informações sobre o passo a passo para inserção de dados serão encaminhadas por 
Comunicado do PMVA, que configurará termo inicial para a contabilização dos períodos apresentados 
para pontuação. 
 
 
AÇÕES PROPOSTAS NA DIRETIVA 3 – RESÍDUOS SÓLIDOS (RS) 
 
A gestão de resíduos sólidos compreende ações voltadas à busca de soluções para os diversos tipos de 
resíduos sólidos gerados, tais como: (i) os urbanos; (ii) os originários de serviços públicos de saneamento 
básico; (iii) os industriais; (iv) os originários dos serviços de saúde; (v) os de construção civil; (vi) os 
originários de atividades agrossilvopastoris; e (vii) os originários da atividade minerária. 
 
A Lei Federal nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), regulamentada pelo Decreto Federal nº. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, determinando 
diretrizes gerais e instrumentos a serem adotados pelos estados e municípios na gestão dos resíduos 
sólidos. 
 
A Política Nacional estabelece a seguinte ordem de prioridade para a gestão e o gerenciamento dos 
resíduos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição 
ambientalmente adequada dos rejeitos.  
 
A Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), instituída pela Lei nº. 12.300, de 16 de março de 2006 e 
regulamentada pelo Decreto nº. 54.645, de 05 de agosto de 2009, é anterior ao regramento nacional, e 
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define princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de 
resíduos sólidos no estado de São Paulo. 
 
 

 
RS1(a) – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) vigente, atendendo ao 
conteúdo mínimo do artigo 19 da Lei Federal nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 

 
Objetivo: Apoiar este importante instrumento trazido pela Lei Federal nº. 12.305/2010, e cuja existência 
é condição para que o Município tenha acesso a recursos da União destinados a empreendimentos e 
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. 
 
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS deverá atender ao conteúdo 
mínimo do artigo 19 da Lei Federal nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos 
Sólidos), ou do artigo 51 do Decreto Federal nº. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, quando se tratar de 
Município com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes. 
 
É atribuição da administração pública municipal a gestão integrada dos resíduos sólidos produzidos em 
seu território, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização de órgãos federais e estaduais e 
da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos específicos. 
 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu a obrigatoriedade por parte dos municípios na 
elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), importantes 
instrumentos que permitem um diagnóstico da situação atual e a definição de estratégias para 
implementação de uma adequada gestão dos resíduos sólidos gerados. 
 
 

 
RS1(b) – Preenchimento integral de Planilha de Referência encaminhada pelo PMVA. 
 
Pontuação: 0,25 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 

 
Objetivo: Permitir que os gestores municipais possam identificar no Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS o conteúdo mínimo estabelecido pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que abrange informações de extrema relevância, tais como: (i) diagnóstico da situação 
dos resíduos sólidos gerados no respectivo território; (ii) identificação de áreas favoráveis para 
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; (iii) identificação das possibilidades de 
implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios; (iv) identificação dos 
resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico ou a sistema de logística 
reversa; (v) procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; (vi) regras para o transporte e outras 
etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o artigo 20 da Lei Federal nº. 12.305/2010; 
(vii) definição das responsabilidades quanto à implementação do PMGIRS e sua operacionalização; (viii) 
programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem de resíduos sólidos; (ix) sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de 
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limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços; (x) 
metas, como as de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos; (xi) descrição das formas e dos limites da 
participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa; e (xii) periodicidade de sua 
revisão. 
 
 

 
RS1(c) – Ato normativo (lei ou decreto) que institui o PMGIRS. 
 
Pontuação: 0,25 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 

 
Objetivo: Fortalecer o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, importante 
instrumento para a consecução dos objetivos traçados na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
 

 
RS2(a) - Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), que atenda ao 
disposto no artigo 6º da Resolução CONAMA nº. 307/2002 e suas alterações posteriores.  
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 

 
Objetivo: Apoiar a implementação de diretrizes para a efetiva redução dos impactos ambientais gerados 
pelos resíduos da construção civil, cuja disposição em locais inadequados contribui para a degradação 
da qualidade ambiental. Os resíduos da construção civil representam um significativo percentual dos 
resíduos sólidos produzidos nas áreas urbanas, sendo que sua gestão integrada pode proporcionar 
benefícios sociais, econômicos e ambientais. 
 
A Resolução CONAMA nº. 307/2002 estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil, tendo sido alterada por outras resoluções. 
O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) deve atender ao disposto no 
artigo 6º da Resolução CONAMA nº. 307/2002 e suas alterações posteriores. 
 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

usina fixa usina móvel reutilização
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RS2(b) – Ação(ões) voltada(s) à gestão municipal de resíduos da construção civil implementada(s) no 
Ciclo 2016 do PMVA. 
 
Pontuação: 01 ação – 0,25 ponto; 02 ações ou mais – 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 

 
Objetivo: Apoiar a efetiva implementação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil 
(PMGRCC). Ações voltadas à gestão municipal de resíduos da construção civil são extremamente 
importantes, especialmente se considerarmos os desafios enfrentados pelo Poder Público (consumo de 
materiais e geração de resíduos dispersos, em diversos pontos das cidades, e informalidade de grande 
parte das obras). 
 
 

 
RS3 - Preenchimento integral de Questionário referente ao Índice de Qualidade de Gestão de 
Resíduos Sólidos – IQG, para o Ciclo 2016, a ser fornecido pelo PMVA. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
      

 
Objetivo: Subsidiar, com as informações fornecidas, o Projeto de Apoio à Gestão Municipal de Resíduos 
Sólidos, especialmente nas ações de capacitação dos Municípios  com relação aos seus Planos 
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), instrumento utilizado como critério para 
viabilizar o acesso a recursos da União e do Estado para projetos relacionados à gestão de resíduos 
sólidos. 
 
O Índice de Qualidade de Gestão de Resíduos (IQG) é calculado pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e contempla indicadores de quatro áreas temáticas: 
 
a) Instrumentos para a Política de Resíduos Sólidos; 
 
b) Programas ou ações municipais; 
 
c) Coleta e triagem; e 
 
d) Tratamento e disposição final. 
 
 
O cálculo do IQG é feito a partir da aplicação de um questionário autodeclaratório, que permite a 
demonstração da evolução dos municípios em consonância à Política de Resíduos Sólidos. 
 
O Município que apresentar o questionário integralmente preenchido será pontuado, 
independentemente do valor do IQG.  
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RS4(a) – Estrutura municipal permanente de coleta seletiva de resíduos sólidos 
reutilizáveis/recicláveis/compostáveis. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 

 

Coleta Seletiva /Reaproveitamento

 
 

Objetivo: Proteger a saúde pública e o meio ambiente, comprometidos pela simples coleta e deposição 
dos resíduos sólidos na forma e em locais inadequados. Nas últimas décadas, foram desenvolvidas 
técnicas de engenharia sanitária e ambiental visando dar um destino ambientalmente seguro aos 
resíduos sólidos. No entanto, a disposição final ambientalmente adequada deve ser limitar aos rejeitos. 

 

A gestão de resíduos sólidos demanda o envolvimento de toda a sociedade e é pautada na seguinte 
ordem de prioridade, estabelecida no artigo 9 da Política Nacional de Resíduos Sólidos: não geração,  
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição ambientalmente 
adequada dos rejeitos (não passíveis de reaproveitamento ou reciclagem). 

 

O documento comprobatório da existência da estrutura municipal permanente de coleta seletiva de 
resíduos sólidos deve ter o conteúdo mínimo estabelecido no Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de 
fevereiro de 2016.  

 

 

 
RS4(b) – Preenchimento integral de Questionário referente ao mapeamento de ações desenvolvidas 
no âmbito da coleta seletiva municipal, a ser fornecido pelo PMVA. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 

 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                     
23 

Objetivo: Permitir aos gestores municipais a visualização das ações desenvolvidas, visando à integração 
e planejamento das mesmas. 

 

 
RS5 - Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos – IQR, a ser calculado e informado pela CETESB. 
 
Pontuação: 0 a 2 pontos, sendo que o valor da pontuação será proporcional ao IQR.  
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
 

 

Objetivo: Permitir o acompanhamento das condições ambientais dos locais de tratamento e disposição 
final de resíduos, expressadas por meio do Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR). O IQR é um 
índice que considera as situações verificadas durante as inspeções técnicas, o que permite um balanço 
confiável das condições ambientais e possibilita a comparação entre as instalações existentes no estado. 

A CETESB inspeciona periodicamente os locais de tratamento e disposição de resíduos, sendo que, 
durante as inspeções, são coletadas informações por meio do preenchimento de um questionário 
padronizado, constituído por três partes, relativo às características locacionais, estruturais e 
operacionais. 

 

A partir de 2011, a CETESB adotou nova metodologia de avaliação do IQR (IQR – Nova Proposta), 
agregando novos critérios de pontuação e de classificação dos locais de destinação, tais como: 
adequabilidade do monitoramento geotécnico do aterro, ocorrência de episódio de queima de resíduos 
a céu aberto, análise da vida útil do aterro e ocorrência de restrições legais ao uso do solo. 

De acordo com esta nova metodologia, o IQR varia de 0 (zero) a 10 (dez) e é classificado em duas classes 
de enquadramento: adequado e inadequado, conforme Tabela abaixo:  

 

INTERVALO ENQUADRAMENTO (ATERRO SANITÁRIO) 

IQR ≤ 7,0  Condições Inadequadas (I) 

7,0 ˂ IQR ≤ 10  Condições Adequadas (A) 

Fonte: Relatório de Qualidade Ambiental 2015, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

 

IQR – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos

ATERRO ADEQUADO
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A nota do IQR será fornecida pela CETESB, não sendo necessário o envio de arquivos por parte do 
município.  
 
Atenção: A nota mínima de 7,1 do IQR é condição de certificação. 
 
 

 
RS6 – Automonitoramento(s) da destinação final de resíduos, realizado(s) por técnico da prefeitura. 
 
Pontuação:  1,0 ponto, sendo 0,5 ponto por cada automonitoramento. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Incentivar o técnico da prefeitura a tomar conhecimento das condições da destinação final de 
resíduos do município.  
 
Atenção: Será exigido intervalo mínimo de 03 (três) meses entre os automonitoramentos. 
 
 

 
RS7 - Parceria(s) formal(is) entre a Prefeitura e setores produtivos para coleta e destinação adequada 
de resíduos sujeitos a logística reversa e/ou ação(ões) de responsabilidade pós-consumo, atendendo 
à Resolução SMA n. 45, de 23 de junho de 2015. 
 
Pontuação: 01 parceria formal ou ação de responsabilidade pós-consumo - 0,5 ponto; 02 parcerias 
formais ou ações de responsabilidade pós-consumo ou mais - 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Estimular parcerias para coleta e destinação adequada de resíduos sujeitos a logística reversa 
(conjugação de esforços) e ações de responsabilidade pós-consumo, atendendo à Resolução SMA n. 45, 
de 23 de junho de 2015. 
 
A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento socioeconômico e de gerenciamento 
ambiental que abarca ações, procedimentos e meios para facilitar a coleta e restituição dos resíduos 
sólidos aos seus produtores para serem tratados ou reaproveitados em novos produtos, visando a não 
geração de rejeitos. 
 
Considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Estadual de Resíduos Sólidos e os 
resultados dos Sistemas de Logística Reversa obtidos por meio dos Termos de Compromisso de 
Responsabilidade Pós-Consumo, firmados entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA, a 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB e representantes do setor privado, foi editada a 
Resolução SMA 45, de 23 de junho de 2015, definindo as diretrizes para implementação e 
operacionalização da responsabilidade pós-consumo no Estado de São Paulo. 
 
Essa Resolução estabeleceu a relação de produtos e embalagens comercializados no Estado de São 
Paulo sujeitos à logística reversa: (i) Produtos que, após o consumo, resultam em resíduos considerados 
de significativo impacto ambiental (óleo lubrificante usado e contaminado, óleo comestível, filtro de 
óleo lubrificante automotivo, baterias automotivas, pilhas e baterias portáteis, produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes, lâmpadas fluorescentes, de valor de sódio e mercúrio e de luz 
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mista, pneus inservíveis e medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso); (ii) Embalagens de 
produtos que componham a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, exceto aquelas 
classificadas como perigosas pela legislação brasileira (tais como as de alimentos, bebidas, produtos de 
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, produtos de limpeza e afins e outros utensílios de bens e 
consumo, a critério da SMA ou da CETESB); e (iii) Embalagens que, após o consumo do produto, são 
consideradas resíduos de significativo impacto ambiental (tais como as de agrotóxicos e as de óleos 
lubrificantes automotivos). 
 

 

 
RS8 - Participação em Teleconferência sobre o tema “Gestão de Resíduos Sólidos”, promovida pelo 
PMVA.   
 
Pontuação: 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 
 

 
Objetivo: Abordar setores produtivos para coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, e os 
resíduos sujeitos à logística reversa e/ou ações de responsabilidade pós-consumo, atendendo à 
Resolução SMA 45/2015.  
 
 
AÇÕES PROPOSTAS NA DIRETIVA 4 – CIDADE SUSTENTÁVEL (CS) 
 
Cidade sustentável é aquela que adota práticas eficientes voltadas para a melhoria da qualidade de vida 
da população, desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. São exemplos destas 
práticas: (i) ações voltadas à diminuição da emissão de gases de efeito estufa, visando o enfrentamento 
dos desafios relativos às mudanças climáticas; (ii) ações voltadas à manutenção dos bens naturais 
comuns; (iii) planejamento dos serviços de transporte público, principalmente por meio da utilização de 
fontes de energia limpa; (iv) ações de incentivo aos meios de transportes não poluentes, como, por 
exemplo, as bicicletas; (v) ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana, provocando a diminuição do 
tráfego de veículos; (vi) destinação adequada dos resíduos sólidos; (vii) investimentos em educação de 
qualidade; (viii) planejamento urbano eficiente; (ix) ações voltadas à implementação de uma economia 
local dinâmica e sustentável; (x) ações voltadas ao consumo consciente da população; (xi) ações que 
visem o uso racional da água e seu reaproveitamento; e (xii) criação de espaços verdes. 
 

 
CS1(a) - Ações que resultem na redução do uso de recursos naturais não renováveis e/ou sua 
substituição pelo uso de recursos naturais renováveis, realizadas no Ciclo 2016 do PMVA - Junto a 
População do Município: ação(ões) cujo(s) resultado(s) prático(s) evidencie(m) a economia no uso de 
recursos naturais não renováveis e/ou a sua substituição pelo uso de recursos naturais renováveis. 
 
Pontuação: 01 ação - 0,5 ponto; 02 ações ou mais - 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Estimular a mudança de comportamento da população, promovendo a adoção de medidas 
relacionadas ao reuso, reaproveitamento, reciclagem ou redução (uso racional) de recursos naturais. 
O Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016, traz um rol exemplificativo. 
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Atenção: Não serão consideradas ações de educação ambiental. 
 

 
CS1(b) - Ações que resultem na redução do uso de recursos naturais não renováveis e/ou sua 
substituição pelo uso de recursos naturais renováveis, realizadas no Ciclo 2016 do PMVA - Junto ao 
Setor Público Municipal: ação(ões) cujo(s) resultado(s) prático(s) evidencie(m) a economia no uso de 
recursos naturais não renováveis e/ou a sua substituição pelo uso de recursos naturais renováveis. 
 
Pontuação: 01 ação - 0,5 ponto; 02 ações ou mais - 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Estimular a mudança de comportamento do Setor Público Municipal, promovendo a adoção 
de medidas relacionadas ao reuso, reaproveitamento, reciclagem ou redução (uso racional) de recursos 
naturais. 
 
O Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016, traz um rol exemplificativo. 
 
Atenção: Não serão consideradas ações de educação ambiental. 
 

Incentivo ao consumo sustentável

 
 

CS2 - Participação do Interlocutor e de responsável pelo Setor de Compras, Suprimentos ou Licitações 
da Prefeitura em Teleconferência sobre o tema “Licitações e Compras Sustentáveis”, promovida pelo 
PMVA.   
 
Pontuação: 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Reduzir os impactos ambientais, por meio das compras públicas sustentáveis, valendo-se da 
influência do enorme poder de compra dos Poderes Públicos, o que afeta as condições do mercado. 
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No Brasil, verifica-se que aproximadamente 20% (vinte por cento) do produto Interno Bruto do País – 
PIB é gasto anualmente em compras e contratações públicas, o que demonstra a enorme influência dos 
poderes públicos como agentes econômicos. 
 
Assim, os governos federal, estaduais e municipais podem impactar positivamente a economia, 
estimulando negócios responsáveis sob o ponto de vista socioambiental. 
 
O Estado de São Paulo vem buscando, por meio de mudanças na legislação e de parcerias com 
Municípios, a implementação da sustentabilidade em suas compras e contratações. O Decreto Estadual 
nº. 50.170, de 04 de novembro de 2005, instituiu o Selo de Responsabilidade Socioambiental, concedido 
a determinados produtos e serviços que atendam os critérios nele estabelecidos. 
 
Em 2008 foi publicado o Decreto Estadual nº. 53.336, que criou o “Programa Estadual de Contratações 
Públicas Sustentáveis”, que vem sendo implementado gradativamente, por meio de capacitação de 
servidores públicos envolvidos nos processos de compra e contratações dos órgãos e entidades 
governamentais. 
 
Além disso, esta ação promove a interlocução setorial, pois envolve também profissional responsável 
pelo Setor de Compras, Suprimentos ou Licitações da Prefeitura. 
 
 

 
CS3 - Participação em Teleconferência sobre o tema “Percepção da Atividade Mineraria no Município 
- Subsídios para a Gestão Municipal”, promovida pelo PMVA.   
 
Pontuação: 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Apoiar as gestões locais a compreenderem o papel da prefeitura no controle dos impactos 
ambientais decorrentes da atividade mineraria. 
 
O estado paulista destaca-se como um dos maiores produtores de recursos minerais não metálicos do 
Brasil, e é o maior consumidor de bens minerais do hemisfério sul do planeta. 
 
Em São Paulo, existem diversas pequenas e médias empresas, presentes em muitos Municípios, e que se 
dedicam principalmente à produção de agregados, como areia e brita, e de argilas.  
 
A Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais – CFEM, estabelecida pelo § 1 do 
artigo 20 da Constituição Federal, é devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como 
a órgãos da administração direta da União como contraprestação pela utilização econômica dos 
recursos minerais em seus respectivos territórios. 
 
A base de cálculo da CFEM é o valor do faturamento líquido proveniente da venda do produto mineral. 
O Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, autarquia vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia, é responsável por estabelecer normas e exercer a fiscalização sobre a respectiva arrecadação. 
 
No Relatório de Qualidade Ambiental de 2015, cujo link de acesso encontra-se ao final deste Manual, 
apresenta tabela que demonstra a evolução da arrecadação da CFEM distribuída no estado de São Paulo 
por UGRHI no período de 2009 a 2014. 
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CS4 – Implantação de instalação modelo, em imóvel utilizado pelo Poder Público Municipal, que não 
tenha sido apresentado nos Ciclos anteriores do PMVA e que não esteja em Área de Preservação 
Permanente - APP. 
 
Pontuação: Menos de 03 itens - 0,5 ponto; de 03 a 05 itens - 1,0 ponto; Acima de 05 itens - 2,0 pontos. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
  

 

Objetivo: Promover a aplicação de medidas de sustentabilidade ambiental em instalações públicas, 
estimulando a adoção padrão visando melhorar a qualidade de vida dos seus usuários, ao garantir uma 
maior eficiência energética da instalação e/ou uma substituição do uso de recursos naturais não 
renováveis por recursos naturais renováveis.  

 

O Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016, traz um rol exemplificativo. 

 

 

 
CS5(a) - Norma legal municipal que exija dos fornecedores de produtos e subprodutos de origem 
nativa da flora brasileira o cadastramento no CADMADEIRA como condição para contratar com o 
Poder Público Municipal. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 

Objetivo: Fortalecer o CADMADEIRA, cadastro estadual das pessoas jurídicas que comercializam, no 
Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira (Decreto Estadual n. 
53.047/2008), que valoriza o comércio responsável, minimizando as pressões negativas sobre as 
florestas nativas devido ao desmatamento ilegal. 

 

O CADMADEIRA visa: (i) tornar públicas as empresas cadastradas no CADMADEIRA para permitir aos 
consumidores e ao setor público identificá-las no mercado; (ii) orientar e incentivar as empresas a se 
regularizarem; (iii) regulamentar as compras públicas estaduais de produtos florestais nativos de origem 
legal; e (iv) atuar como instrumento do Estado para controle de origem destes produtos comercializados 
no seu território.  

 

 

 

Toras de madeiras provenientes de exploração autorizada 

http://www.ambiente.sp.gov.br/madeiralegal/files/2011/10/2cadmadeira.jpg


                                                                                                                                    

                                                                                                                                     
29 

 

Exemplo de pátio de madeireira organizada 

A participação no CADMADEIRA é voluntária e pode ser solicitada por toda pessoa jurídica que 
comercializa produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira no estado de São Paulo. 

 

 
CS5(b) - Comprovante de aplicação da norma legal municipal apresentada exigindo o cadastramento 
no CADMADEIRA. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Apoiar a efetividade da norma legal municipal apresentada. 

Atenção: No caso de declaração assinada pelo responsável pelo setor de compras ou licitações, 
devidamente identificado, informando a não ocorrência de casos de aplicabilidade da norma legal no 
período de vigência do Ciclo 2016 do PMVA, lembrar que esta declaração deve abranger todas as 
hipóteses de incidência da norma legal. Assim, por exemplo, se ela aplica-se a toda a Administração 
direta e indireta, a declaração deve abranger todas as entidades do poder público municipal. 

 
CS6(a) - Lei municipal que condicione a expedição de alvarás e habite-se, para toda obra de 
construção civil executada no Município, ao uso de madeira de origem florestal comprovada, 
mediante apresentação do Documento de Origem Florestal - DOF. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 
Objetivo: Fortalecer este importante instrumento de controle da origem dos produtos e subprodutos 
florestais utilizados em obras da construção civil.  
 

O Documento de Origem Florestal (DOF), emitido pelo Sistema DOF, é uma licença obrigatória para o 
controle do transporte e armazenamento de produtos (que se encontram no seu estado bruto ou in 
natura) e subprodutos (que passaram por processo de beneficiamento) florestais de origem nativa, 
inclusive o carvão vegetal nativo. O documento deve conter informações sobre as espécies, tipo do 
material, volume, valor do carregamento, placa do veículo, origem, destino, além da rota detalhada do 
transporte.  
 
 

http://www.ambiente.sp.gov.br/madeiralegal/files/2011/10/3cadmadeira.jpg
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CS6(b) - 02 comprovantes ou mais de aplicação da lei municipal apresentada (DOF). 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 

Objetivo: Apoiar a efetividade da norma legal municipal apresentada. 

A apresentação de apenas um comprovante não permitirá a pontuação do Município neste item. 

 

 

 

 

 
CS7(a) - Cidades Resilientes: Inserção de dados no Sistema Integrado de Defesa Civil - SIDEC, 
referentes às ocorrências verificadas no Ciclo 2016 do PMVA ou apresentação de declaração de não 
ocorrência. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 

Objetivo: Fortalecer o Sistema Integrado de Defesa Civil - SIDEC, um banco de dados gratuito 
disponibilizado pelo Estado de São Paulo a fim de aprimorar a gestão de riscos de desastres. 

Este Sistema permite que os municípios cadastrados efetuem o lançamento de suas ocorrências por 
meio do formulário de Comunicação Preliminar de Ocorrência (CPO), informando os primeiros efeitos 
do evento adverso (chuva, deslizamento de terra, estiagem, incêndio, inundação, acidente com produto 
perigoso, dentre outros) em seu território, relatando a estimativa de munícipes afetados, área atingida 
(com georreferenciamento), causas do desastre, danos causados e outras informações primordiais para 
se traçar um cenário inicial a respeito do evento.  
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Pelo lançamento de informações neste Sistema, o governo conhece os pontos de maior incidência de 
eventos de Defesa Civil (hot spot), podendo priorizar investimentos. 

 

 
 

 

O sistema propicia ao usuário as seguintes funcionalidades: 

 

 Registro online de documentos;  

 Disponibilização imediata de registros de ocorrências; 

 Acesso a dados estatísticos; 

 Acesso a dados meteorológicos; 

 Cadastro online de dados pluviométricos; 

 Acesso a extensa rede de contatos da Defesa Civil. 

 

Para atender à classificação dos desastres do Banco de Dados Internacional de Desastres (EM-DAT), a 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil passou a adotar a Classificação e Codificação Brasileira de 
Desastres (COBRADE), que é um anexo da Instrução Normativa nº 01/2012 do Ministério da Integração 
Nacional. 

 

Conforme instrução normativa em questão, que estabeleceu procedimentos e critérios para a 
decretação de situação de emergência (SE) ou estado de calamidade pública (ECP) pelos entes 
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federativos, o Banco de Dados Internacional de Desastres (EM-DAT), do Centro para Pesquisa sobre 
Epidemiologia de Desastres (CRED) da Organização Mundial de Saúde (OMS/ONU), distingue duas 
categorias genéricas de desastres (Natural e Tecnológico). 
 
Adequar a classificação brasileira à classificação utilizada pela ONU representa o acompanhamento da 
evolução internacional na classificação de desastres e o nivelamento do país aos demais organismos de 
gestão de desastres do mundo. Além disto, a classificação adotada pela ONU é mais simplificada do que 
a Codificação dos Desastres (CODAR) utilizada anteriormente pelo Sistema Nacional de Defesa Civil. 
 
Desta forma, para registro no SIDEC, considera-se ocorrência de Defesa Civil aquelas que possuem 
tipificação na COBRADE, independentemente de configurarem situação de emergência ou estado de 
calamidade pública, ou seja, o agente municipal que desempenha as ações de proteção e defesa civil no 
município, trabalhando a gestão do risco e o gerenciamento do desastre, pode registrar no sistema 
todos os eventos previstos na COBRADE e não apenas os que caracterizaram uma SE ou ECP. 
 

Para acessar a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), basta clicar no link da 
página da Defesa Civil Estadual: 
 http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/media/OSDownloads/1424376517_cobrade.pdf 

 
O passo a passo para o cadastramento de ocorrências no SIDEC será encaminhado por meio de 
Comunicado PMVA, mas o link de acesso é o: 

http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/media/OSDownloads/1446752476_Comunicao%20Preliminar%2
0de%20Ocorrncia.wmv 

 
Os desastres naturais em São Paulo estão associados predominantemente aos escorregamentos de 
encostas, inundações, erosão e temporais. 
 

Abaixo, segue Tabela correlacionando ações humanas e suas possíveis consequências: 

 
AÇÃO ANTRÓPICA CONSEQUÊNCIAS 

Desmatamento 
Solo exposto 
Agricultura sem prática conservacionista 

Erosão dos Solos 
Perda de fertilidade das terras agricultáveis 
Assoreamento em corpos d´água e reservatórios 

Impermeabilização 
Adensamento Urbano 
Deficiências no Sistema de Drenagem 
Bueiros e galerias entupidas 

Escoamento superficial concentrado 
Inundações bruscas 
Alagamentos 

Acúmulo de lixo ou entulho Inundações 
Escorregamentos 

Ocupação em áreas com declividades acentuadas, com 
intervenções de cortes e aterros 

Escorregamentos 

Ocupação em margens de cursos d´água Inundações 

Emissão de gases poluentes Chuvas ácidas 

Bombeamento excessivo de água do lençol freático Colapsos 
Subsidências 

Urbanização em praias 
Retirada de areia em grandes volumes 

Erosão costeira 

Cadernos de Educação Ambiental: Desastres Naturais. 
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CS7(b) – Cidades Resilientes: Participação no treinamento realizado nas Oficinas Preparatórias da 
Operação Verão, realizadas em outubro e novembro de 2015, ou nas Oficinas Preparatórias da 
Operação Estiagem, a serem realizadas em 2016.  
 
Pontuação: 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
 

 

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de São Paulo realiza anualmente Oficinas presenciais 
preparatórias para a Operação Verão (período historicamente mais chuvoso no estado) e para a 
Operação Estiagem (período de inverno, quando a incidência de chuvas diminui), com o objetivo de 
capacitar os agentes municipais, identificar as dinâmicas regionais e permitir o diálogo na busca de 
soluções.  

 
Os participantes das Oficinas são os divulgadores do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil em 
suas comunidades e contribuem para a divulgação do tema “Gestão de Risco e Gerenciamento de 
Desastres” na sociedade. Os treinamentos contam com palestras e atividades práticas voltadas para a 
capacitação técnica e aperfeiçoamento dos agentes e membros do Sistema de Defesa Civil. 

 

Para este Ciclo do Programa Município VerdeAzul serão consideradas as participações em Oficinas 
Preparatórias da Operação Verão, realizadas de outubro e novembro de 2015, ou em Oficinas 
Preparatórias para Operação Estiagem, realizadas em 2016.       

 

Em 2015 foram realizadas sete Oficinas Preparatórias, voltadas para o período de Verão, nas regiões de 
Itapeva, Registro, São José dos Campos, Santos, Campinas, Região Metropolitana e Sorocaba, que são as 
regiões que operacionalizam juntamente com a Defesa Civil Estadual os Planos Preventivos de Defesa 
Civil para escorregamento de terra e para inundações. 

 

Em 2016 estão previstas catorze Oficinas Preparatórias, voltadas para o período de Estiagem, nas 
regiões de Barretos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Região Metropolitana de São Paulo, Bauru, 
Marília, São José do Rio Preto, Franca, Araçatuba, Araraquara, Campinas, Sorocaba, São José dos 
Campos e Registro. O calendário oficial das oficinas está disponível no site da Defesa Civil Estadual: 
www.defesacivil.sp.gov.br, na aba “Serviços” - “Calendário de Oficinas”. 

 
 

 
CS7(c) – Cidades Resilientes: Adesão ao Programa Cidades Resilientes da Organização das Nações 
Unidas - ONU no Ciclo 2016 do PMVA ou, para os Municípios já aderentes, participação do processo 
de autoavaliação do Programa Cidades Resilientes, no formato estabelecido pela Organização das 
Nações Unidas - ONU.  
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.  
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Objetivo: Apoiar a campanha mundial da Organização das Nações Unidas - ONU, cujo objetivo é alcançar 
a resiliência urbana e o desenvolvimento sustentável de comunidades através de ações dos governos 
locais para reduzir o risco a desastres. Esta Campanha ajuda as cidades a desenvolver indicadores e 
medidas de desempenho para acompanhamento de seus processos de crescimento urbano, a fim de 
reduzir os aspectos que conduzem ao risco de desastre, permitindo a construção de cidades de todos os 
tamanhos e perfis mais resilientes e habitáveis.  
 
Uma das finalidades desta Campanha é mostrar que a redução de riscos e desastres ajuda na diminuição 
da pobreza, favorece a geração de empregos, de oportunidades comerciais e a igualdade social, além de 
garantir ecossistemas mais equilibrados e melhorias nas políticas de saúde e educação. 
 
Resiliência é a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade expostos a riscos de resistir, 
absorver, acomodar e recuperar-se dos efeitos de ameaças em tempo hábil e eficiente, por meio da 
preservação e restauração de suas estruturas essenciais e funções básicas (UNISDR). 
 
São consideradas resilientes aquelas cidades com capacidade de resistir, absorver e se recuperar de 
forma eficiente dos efeitos de um desastre e, de maneira organizada, prevenir que vidas e bens sejam 
perdidos. Resiliência e redução de riscos de desastres devem fazer parte do desenho urbano e das 
estratégias para alcançar o desenvolvimento sustentável. São necessárias alianças fortes e ampla 
participação popular. 
 
O Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres (UNISDR) é o ponto focal das 
Nações Unidas para a coordenação das atividades de redução de riscos de desastres e lidera uma rede 
dinâmica, que inclui Estados membros da ONU, organizações intergovernamentais e não 
governamentais, instituições financeiras, setor privado, órgãos técnicos e científicos e a sociedade civil.  
 
A UNISDR lidera a atual Campanha para criar uma consciência global e dos benefícios da redução de 
riscos de desastres e para capacitar pessoas para reduzirem sua vulnerabilidade às ameaças. A 
Campanha surgiu após a Plataforma Global de Redução de Desastres (Genebra, em maio de 2011), em 
entrevistas com diversos prefeitos. Foram pensados os 10 passos em busca da resiliência, sendo que 5 
deles dizem respeito as prioridades estabelecidas em 2005 pelo Marco de Ação de Hyogo (Japão), 
quando 168 países se comprometeram a adotar medidas para reduzir o risco de desastres até 2015. 
 

10 PASSOS PARA SE TORNAR RESILIENTE: 
 
• Passo 1: Quadro Institucional e Administrativo 
• Passo 2: Recursos e Financiamento  

 
 

 
 

. 
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• Passo 3: Avaliações de Risco e Ameaças Múltiplas – Conheça seu Risco  

• Passo 4 : Proteção, Melhoria e Resiliência de Infraestrutura  

• Passo 5: Proteção de Serviços Essenciais: Educação e Saúde  

• Passo 6: Construção de Regulamentos e Planos de Uso e Ocupação do Solo  

• Passo 7: Treinamento, Educação e Sensibilização Pública  

• Passo 8: Proteção Ambiental e Fortalecimento dos Ecossistemas  

• Passo 9: Preparação, Sistemas de Alerta e Alarme, e Respostas Efetivos  

• Passo 10: Recuperação e Reconstrução de Comunidades 

 

Com o Quadro de Sendai (que aconteceu em março de 2015), a segunda fase da Campanha, a partir de 
2016, será dedicada à implementação, visando assegurar que os compromissos assumidos pelos 
governos estão integrados ao contexto local. Servindo como um meio para a realização do Quadro de 
Sendai e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Pós-2015, a Campanha vai mudar seu foco para 
apoio à implementação, engajamento de parceiros, oportunidades de investimento/cooperação, 
planejamento de ação local e acompanhamento dos progressos. 

 

Em particular, a Campanha continuará a defender o compromisso maciço dos governos locais para 
construir a resistência às catástrofes, com o objetivo de chegar a 6000 governos locais participantes até 
2020. Abordagens padronizadas para a resiliência, como a lista de novos "Dez Passos Essenciais" e 
indicadores correspondentes, metas e processo de declaração aplicáveis para todas as cidades serão 
introduzidos. 
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Para cadastramento do Município, além da carta endereçada à UNISDR/ONU assinada pelo Prefeito, via 
CEDEC/SP, o Município deverá preencher uma planilha com os dados cadastrais municipais e a descrição 
de suas ações levando em consideração os 10 passos rumo à resiliência, encaminhando a documentação 
escaneada para a Defesa Civil Estadual (defesacivil@sp.gov.br), que analisará os documentos e os 
remeterá à ONU. 
 
Recebida esta documentação a UNISDR/ONU enviará, no email informado na planilha dos 10 passos, 
diploma de adesão à Campanha para que o Prefeito o assine no campo próprio e restitua à ONU (com 
cópia para a Defesa Civil Estadual), confirmando assim a adesão do município à Campanha. 
 
Após, o município receberá login e senha para que o ponto focal acesse o site internacional da 
Campanha (http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/signup) e faça atualização do perfil 
da cidade, com as informações municipais julgadas necessárias.  

 
Outras informações sobre a campanha podem ser obtidas também por meio do guia para gestores 
públicos elaborado pela UNISDR em 2012 : 
(http://www.unisdr.org/files/26462_guiagestorespublicosweb.pdf). 
 
 
AÇÕES PROPOSTAS NA DIRETIVA 5 – BIODIVERSIDADE (BIO) 
 
Diversidade biológica ou biodiversidade significa a variabilidade de organismos vivos de todas as 
origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte. Compreendem, ainda, a diversidade dentro de 
espécies, entre espécies e de ecossistemas (MMA, 2000).  

 

 

 
BIO1 - Disponibilização de atendimento ao pequeno proprietário para apoio à inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural do Estado de São Paulo – SiCAR-SP e à adesão ao Programa de Regularização 
Ambiental - PRA no Município.     
 
Pontuação: 1,0 ponto ou, no caso de Municípios que não tenham pequenas propriedades rurais em 

seus territórios, 2,0 pontos. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Apoiar o cumprimento da legislação ambiental brasileira, que instituiu o CAR - Cadastro 
Ambiental Rural, obrigatório a todas as propriedades e posses rurais. Trata-se de principal ferramenta 
prevista na Lei Federal nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, para a conservação do meio ambiente e 
adequação ambiental de propriedades. Este Cadastro possibilitará maior controle sobre o cumprimento 
da lei ambiental, auxiliando no cumprimento das metas nacionais e internacionais para manutenção de 
vegetação nativa, restauração ecológica de ecossistemas e combate às mudanças climáticas. 

 

Os agricultores familiares com propriedades de até quatro módulos fiscais ganharam mais um ano para 
se cadastrar no sistema sem perder os benefícios do Programa de Regularização Ambiental (PRA). A 
Medida Provisória nº 724 de 04/05/2016 prorrogou, em mais um ano, o prazo para a inscrição no CAR, 
que se encerrará em 05 de maio de 2017. 
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O proprietário ou possuidor de imóvel no estado de São Paulo não cadastrado no CAR após o prazo legal 
será advertido para apresentar sua inscrição em até 180 dias. Em não o fazendo, será cabível multa 
diária e ele não poderá obter qualquer autorização ambiental ou crédito rural. Além disso, somente com 
o CAR será possível a adesão ao Programa de Regularização Ambiental - PRA, que permitirá obter o uso 
consolidado de Áreas de Preservação Permanente que já estavam sendo utilizadas em 22 de julho de 
2008, além de proporcionar regime diferenciado para adequação ambiental dos imóveis. 

 

O Programa de Regularização Ambiental - PRA foi instituído no Estado de São Paulo pela Lei estadual nº. 
15.684/2015 e regulamentado pelo Decreto estadual nº. 61.792/2016. 

 

O Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo - SiCAR-SP é o sistema que permite o 
cadastramento dos imóveis rurais paulistas no CAR. Para as pequenas propriedades e posses rurais está 
previsto na legislação o apoio do poder público à inscrição, sendo definidas como pequenas 
propriedades e posses imóveis de até 4 Módulos Fiscais de área, índice que varia conforme o município. 

 

Além do CAR, o SiCAR-SP compreende também o módulo de Adequação Ambiental, em fase final de 
desenvolvimento. Esse módulo é destinado à regularização ambiental dos imóveis que precisam realizar 
ações para atenderem às exigências da legislação ambiental quanto às áreas sob regime de proteção: 
Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL) e Áreas de Uso Restrito. 

 

O sistema está sendo preparado para calcular automaticamente a necessidade de recomposição a partir 
das informações declaradas pelo proprietário ou possuidor rural, e para oferecer opções para que seja 
feita uma proposta de adequação. 

 

Na versão do SiCAR-SP que entrou no ar em novembro de 2015 já está disponível o módulo "Adequação 
Ambiental", com as abas "Compromissos Anteriores" e "Revisão de Termos" habilitadas. A adesão ao 
PRA estará disponível neste mesmo módulo, após últimos ajustes para adequá-lo ao Decreto estadual 
nº. 61.792/2016.  

 

Para os cadastros concluídos antes de 03 de novembro de 2015, será necessária a inserção de novas 
informações para habilitar a aba de "Adequação Ambiental". 

 

 

 
BIO2 - Porcentagem de propriedades e posses rurais com até 04 (quatro) módulos fiscais (MF) de 
área no município cadastradas no SICAR-SP. 
 
Pontuação: 1,0 ponto, quando 85% dos imóveis do Município com até 04 (quatro) MF estiverem 

inscritos no SiCAR, ou 2,0 pontos, quando 95% dos imóveis do Município com até 04 (quatro) MF 

estiverem inscritos no SiCAR 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Considerando que o Decreto Federal nº. 7.830/2012 determinou que o poder público deve 
prestar apoio técnico e jurídico aos pequenos proprietários ou posseiros rurais à inscrição no CAR, o 
objetivo deste critério é incentivar um maior apoio das Prefeituras, visando somar os esforços que 
também estão sendo empregados pelo Governo do Estado de São Paulo. Maiores informações podem 
ser obtidas no link www.ambiente.sp.gov.br/sicar. 
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Esclarecimentos: As porcentagens para o Ciclo 2016 foram estabelecidas considerando: (i) o prazo final 
para o cadastramento ambiental rural, que teria seu encerramento previsto para  05 de maio de 2016; 
(ii) a estimativa do Levantamento de Unidades de Produção Agropecuária - LUPA mais recente, que data 
de 2008; (iii) que as porcentagens estabelecidas para os anos anteriores foram subdimensionadas; (iv) a 
obrigatoriedade de cadastramento dos imóveis rurais, por meio de instrumentos facilitadores; e (v) que, 
em 2015, quando do encerramento do primeiro prazo para cadastramento, houve significativo 
acréscimo dos cadastros. 
 
Atenção: Municípios que não tenham pequenas propriedades rurais em seus territórios (≤ 4MF) não 
pontuarão neste item. Os 2,0 pontos atribuídos serão distribuídos nos demais itens que tratam do 
Cadastro Ambiental Rural - CAR e do Programa de Regularização Ambiental - PRA. 
 

 
BIO3 - Participação em Teleconferência sobre o tema “Programa Nascentes, Cadastro Ambiental 
Rural e Programa de Regularização Ambiental“, promovida pelo PMVA. 
 

Pontuação: 1,0 ponto ou, no caso de Municípios que não tenham pequenas propriedades rurais em 

seus territórios, 2,0 pontos. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Fornecer subsídios para que os agentes municipais possam apoiar os pequenos proprietários e 
possuidores rurais para a inscrição no SiCAR-SP e para a adesão ao Programa de Regularização 
Ambiental - PRA, especialmente considerando a recente publicação da sua regulamentação pelo 
Decreto estadual nº. 61.792/2016. Além disso, a Teleconferência tratará da importância do CAR e PRA 
no âmbito do Programa Nascentes, que envolve a atuação de doze Secretarias do Governo do Estado de 
São Paulo. 
 
O Programa Nascentes é a maior iniciativa de restauração ecológica do estado, no âmbito do qual as 
Prefeituras Municipais e as empresas são incentivadas a cumprirem possíveis obrigações, como as 
consubstanciadas nos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA). 
 
São duas as possibilidades para a execução das compensações ambientais: (i) por meio da "Prateleira de 
Projetos"; ou (ii) por meio do "Banco de Áreas". 
 
A "Prateleira de Projetos" pode ser encontrada na página da internet do Programa Nascentes 
(http://www.ambiente.sp.gov.br/programanascentes/category/projeto-aprovado/), e disponibiliza 
projetos de recomposição de vegetação de ONGs e empresas que atuam com restauração ecológica. 
Estas entidades submetem seus projetos para a aprovação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - 
SMA e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, e se responsabilizam pela elaboração 
do projeto e pelo plantio. 
 
A obrigação de reposição florestal é convertida em unidade de medida denominada "Árvore 
Equivalente". 
 

O que é Árvore-Equivalente (AEQ)? 
 

Unidade-padrão dos projetos de prateleira para 
conversão dos passivos (obrigações de reposição 
florestal) e dos ativos (resultados de projetos de 
recomposição de vegetação), considerando as 
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características da vegetação e a importância das áreas 
para a conservação da água e da biodiversidade. Seu 

cálculo foi definido pela Resolução SMA 72/2015. 
 

 
O "Banco de Áreas", (http://www.ambiente.sp.gov.br/programanascentes/banco-de-areas/), é o 
cadastro de áreas disponíveis para a restauração ecológica no estado. Este cadastro é composto por 
Áreas de Preservação Permanente (APP) desprovidas de vegetação, resultantes da inscrição de imóveis 
no Cadastro Ambiental Rural, no qual há a possibilidade de o proprietário ou possuidor manifestar 
interesse em disponibilizar sua APP para restauração ecológica com recursos de terceiros. Nesta opção, 
o interessado será responsável pela elaboração do projeto, assim como pela realização do plantio e sua 
manutenção. 
 
O Poder Público municipal tem o papel fundamental na divulgação dos objetivos do Programa 
Nascentes para toda a sociedade, fazendo-o, também, por meio do apoio aos proprietários ou 
possuidores rurais para a inscrição dos imóveis localizados no Município no Cadastro Ambiental Rural, 
incentivando-os a, durante o cadastramento, declarar interesse em disponibilizar a APP de sua 
propriedade ou posse para restauração ecológica com recursos de terceiros. 
 
No caso de adesão ao Programa de Regularização Ambiental - PRA, as ações de restauração realizadas 
no âmbito do Programa Nascentes serão consideradas no Projeto de Recomposição de Áreas 
Degradadas e Alteradas - PRADA, que é o instrumento pelo qual o proprietário ou possuidor de imóvel 
rural demonstra as ações a serem executadas para adequar o imóvel à legislação ambiental nacional. 
 
Toda pessoa física ou jurídica que execute um projeto de restauração ecológica no Programa Nascentes 
pode receber um Certificado.  
 
Além disso, os projetos que abarcarem, de forma voluntária, a restauração de pelo menos 10 (dez) 
hectares garantem à entidade responsável o Selo Nascentes, ícone do comprometimento com a 
preservação do meio ambiente. 
 
 

 
BIO4 – Ato Normativo instituindo Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 
 

Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Fortalecer este importante instrumento econômico, que reconhece o valor econômico da 
proteção de ecossistemas e dos usos sustentáveis e promove um incentivo econômico aos "provedores" 
de serviços ambientais, de acordo com os princípios do protetor-recebedor e do usuário-pagador.  
 
Texto interessante relativo ao assunto pode ser encontrado no link 
http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/psa_na_mata_atlantica_licoes_aprendidas_e_desaf
ios_202.pdf 
 
 

BIO5 – Participação em Teleconferência sobre o tema “Programa de Pagamentos por Serviços 
Ambientais - experiências”, promovida pelo PMVA.  
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Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Considerando os desafios de ordem técnica, financeira, institucional e legal que a implantação 
de Projetos ou Programas de Pagamentos por Serviços Ambientais encontra, a Teleconferência tem 
como principal objetivo promover a troca de experiências encontradas no estado de São Paulo, além de 
esclarecer algumas dúvidas recorrentes quanto aos mecanismos deste instrumento econômico de 
preservação do meio ambiente. 

 

 

 
BIO6(a) – Ações relacionadas à proteção da fauna silvestre: Existência e operação de 
empreendimento de fauna silvestre público municipal, com cadastro finalizado no Sistema Integrado 
de Gestão da Fauna Silvestre - GEFAU, em uma das seguintes categorias: (i) Jardim Zoológico ou 
Mantenedor de Fauna Silvestre; (ii) Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS; (iii) Centro de 
Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS; e (iv) Área de Soltura e Monitoramento de Fauna Silvestre 
- ASM. 
 
Pontuação: 2,0 pontos. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Reconhecer Municípios que instituem e mantenham estas importantes estruturas para 
conservação da fauna silvestre. 

 

No Brasil diversas instituições são responsáveis por resguardar a biodiversidade, fazendo-o de duas 
formas: (i) in situ, considerada a manutenção da diversidade biológica em seu ambiente de origem; ou 
(ii) ex situ, considerada a manutenção de populações fora do seu ambiente natural. 
 

Atenção: O empreendimento de fauna deverá estar devidamente autorizado ou homologado, 
encontrando-se em situação regular perante o órgão ambiental competente e com cadastro finalizado 
no Sistema Integrado de Gestão da Fauna Silvestre - GEFAU. 

 
Não sendo possível pontuar no item BIO6(a), por não possuir empreendimento de fauna silvestre 
público municipal em operação, com cadastro finalizado no GEFAU, o Município poderá obter os 2,0 
pontos atendendo os itens BIO6(b) e BIO 6(c). Os Municípios que pontuarem no item BIO6(a) não 
pontuarão nos itens BIO6(b) e BIO6(c), ainda que comprovem seus atendimentos. 
 
 

 
BIO6(b) – Ações relacionadas à proteção da fauna silvestre: Parceria formal envolvendo repasse de 
recursos técnicos ou financeiros entre o Poder Público Municipal e o empreendimento de fauna 
público ou privado (Jardim Zoológico ou Mantenedor de Fauna Silvestre, CETAS, CRAS, Criador 
Científico para Fins de Conservação ou ASM), em operação no Município ou em Município próximo, 
que atue em atividades de conservação da fauna silvestre e atenda à demanda local por recepção, 
triagem, tratamento ou reabilitação de animais silvestres regatados, apreendidos ou entregues 
espontaneamente. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 
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Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Apoiar parcerias formais envolvendo repasse de recursos técnicos ou financeiros entre o 
Poder Público Municipal, que não esteja apto a pontuar no item BIO6(a), e empreendimento de fauna 
público ou privado. 
 
Atenção: O empreendimento de fauna parceiro/convenente deverá estar devidamente autorizado ou 
homologado, encontrando-se em situação regular perante o órgão ambiental competente e com 
cadastro finalizado no Sistema Integrado de Gestão da Fauna Silvestre - GEFAU. 
 
 

 
BIO6(c) – Ações relacionadas à proteção da fauna silvestre: Lista de fauna de ocorrência do Município 
(vertebrados da fauna silvestre nativa), publicada no Ciclo 2016 no Diário Oficial ou em jornal local de 
grande circulação (para municípios que não possuem imprensa oficial), com previsão de atualização 
em prazo não superior a quatro anos. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Fomentar o conhecimento da fauna local pelo Município. 
 
Atenção 1: A lista deverá ser feita conforme modelo fornecido pelo PMVA, com a indicação das espécies 
nativas de ocorrência no Município (que poderá ser obtida a partir de dados secundários) e seus 
respectivos graus de ameaça de extinção, conforme lista estadual oficial. 
 

 
O que são espécies nativas? 
 
São espécies que ocorrem naturalmente em território 
paulista, incluindo espécies migratórias, aquáticas ou 
terrestres. A conservação da fauna silvestre nativa é 
importante para preservar as funções ecológicas, como 
dispersão de sementes, ciclagem de nutrientes e 
manutenção da saúde ambiental. 
 
O que são espécies exóticas? 
 
Espécies exóticas são aquelas que foram introduzidas 
fora de sua área de distribuição natural, muitas vezes 
através da ação humana, e que podem causar danos 
ambientais e econômicos quando estabelecidas, 
situação conhecida como invasão biológica. A 
Deliberação CONSEMA 30/2011 reconhece algumas 
espécies exóticas com potencial de invasão em São 
Paulo, dentre elas o javali, a lebre-européia, o caramujo 
africano, o tucunaré, o tigre d´água americano, a 
tartaruga-de-orelha-vermelha, o sagui de tufo branco e 
o mexilhão-dourado. 
 

 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                     
42 

 
Não haverá pontuação extra para os Municípios que utilizarem dados primários para a elaboração da 
lista, e nem penalizações aos Municípios que utilizarem apenas dados secundários. 
 

 
Qual a diferença entre dados primários e dados 
secundários? 
 
Dados primários são aqueles obtidos diretamente em 
estudos de campo, por meio de expedições realizadas 
pelos técnicos do Município ou técnicos contratados 
para o levantamento de fauna. 
 
Já os dados secundários são os obtidos em publicações, 
banco de dados, coleções, etc., ou seja, são dados que 
foram coletados por pesquisadores ou outros 
profissionais e que foram publicados ou disponibilizados 
para consulta do público em geral, por exemplo, em 
artigos científicos, relatórios de impacto ambiental e 
acervo de museus. 
 

 
 
Atenção 2: A lista poderá abranger um ou mais grupos temáticos de vertebrados silvestres entre peixes 
ósseos, peixes cartilaginosos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 
 
A lista deverá apresentar apenas espécies da fauna silvestre considerada nativa para o bioma e/ou bacia 
hidrográfica em que o Município está inserido. 
 
Seguem abaixo fontes que poderão ser consultadas para a elaboração da lista: 
 

 Revista Eletrônica Biota Neotropica, cujo acesso pode ser realizado por meio do link 
http://www.biotaneotropica.org.br/v11n1a/pt/fullpaper?bn0071101a2011+pt 

 Base de dados SpeciesLink, mantida pelo programa BIOTA/FAPESP, cujo acesso pode ser feito por meio 
do link http://www.splink.org.br/index?lang=pt  

 Base de dados de atropelamento em rodovias - Portal CCBE/UFLA, cujo acesso pode ser feito por meio 
do link: http://cbee.ufla.br/portal/sistema_urubu/ 

 Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, cujo acesso pode ser feito por meio do link: 
http://www.sibbr.gov.br/ 

 Base de dados i3N Brasil, acerca das espécies exóticas no Brasil, cujo acesso pode ser feito por meio do 
link: http://i3n.institutohorus.org.br/www 

 Planos de manejo de Unidades de Conservação ou registros de levantamento de fauna neles realizados  

 Museus e coleções biológicas existentes em Universidades  

 Estudos de fauna desenvolvidos no Município por Universidades, Instituições de Pesquisa, Consultorias, 
entre outras 

 Estudos de fauna desenvolvidos pelo Município em anos anteriores 

 Publicações científicas – livros e artigos científicos 

 Estudos de Impacto Ambiental – EIA, Relatórios de Impacto Ambiental - RIMA ou Relatórios Ambientais 
Preliminares – RAP, contidos em processos de licenciamento ambiental 

 Lista de Fauna Ameaçada do Estado de São Paulo (Decreto Estadual 60133, de 07 de fevereiro de 2014, 
ou atualização posterior) para verificação do grau de ameaça da espécie de ocorrência no Município 
 

http://www.biotaneotropica.org.br/v11n1a/pt/fullpaper?bn0071101a2011+pt
http://www.splink.org.br/index?lang=pt
http://www.sibbr.gov.br/
http://i3n.institutohorus.org.br/www
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Outras fontes poderão ser consultadas, a critério do Município, desde que identificadas. 

 

 

 

 
BIO7 - Participação em Teleconferência sobre o tema “Fauna Silvestre – Município e Estado”, 
promovida pelo PMVA.   
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Fornecer aos Municípios noções básicas acerca das diretrizes nacionais e internacionais de 
conservação, legislação, principais conceitos relacionados e a importância das listas de fauna na 
conservação.  

 

 

 
BIO8 - Participação em Teleconferência sobre o tema “Metas de Aichi e Planos Municipais de Mata 
Atlântica e Cerrado”, promovida pelo PMVA.    
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Promover a integração de ações locais com estratégias que visam à conservação da 
diversidade biológica em seus territórios.  

 

METAS DE AICHI 

No processo de elaboração do novo Plano Estratégico de Biodiversidade 2011–2020, o Secretariado da 

Convenção propôs que se estabelecesse um novo conjunto de metas, na forma de objetivos de longo 

prazo, que foram materializados em 20 proposições, todas voltadas à redução da perda da 

biodiversidade em âmbito mundial. Denominadas de Metas de Aichi para a Biodiversidade, elas estão 

organizadas em cinco grandes objetivos estratégicos: tratar das causas fundamentais de perda de 

biodiversidade, fazendo com que as preocupações com a biodiversidade permeiem governo e 

sociedade; reduzir as pressões diretas sobre a biodiversidade e promover o uso sustentável; melhorar a 

situação da biodiversidade, protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética; aumentar os 

benefícios de biodiversidade e serviços ecossistêmicos para todos; e aumentar a implantação, por meio 

de planejamento participativo, da gestão de conhecimento e capacitação. O Brasil teve um papel 

decisivo na definição e aprovação das Metas de Aichi e, agora, pretende exercer, com responsabilidade 

e eficiência, um papel de liderança na sua implantação. 

As perdas de biodiversidade decorrem, basicamente, da fragmentação dos ecossistemas; da presença 

de espécies exóticas invasoras; da sobreexplotação (tirar proveito econômico de determinada área, 

sobretudo quanto aos recursos naturais nela existentes, provocando o esgotamento desse recurso); e 

das mudanças climáticas. Um dos importantes avanços para a redução das atuais taxas de perda de 
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biodiversidade diz respeito à integração das políticas e ações conduzidas no âmbito dos governos 

federal e estaduais. No que se refere à Mata Atlântica, por exemplo, é necessário efetivar a Lei da Mata 

Atlântica. No que tange ao bioma Cerrado, há necessidade de integrar as políticas públicas referentes ao 

Plano de Combate ao Desmatamento, a exemplo do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento 

(PPCDAm). 

Portanto, os Municípios podem contribuir para a consecução das Metas de Aichi por meio da elaboração 

e implementação de Planos Locais da Mata Atlântica e do Cerrado. 

 

 

AÇÕES PROPOSTAS NA DIRETIVA 6 – ARBORIZAÇÃO URBANA (AU) 

 

A presença de árvores na área urbana proporciona a prestação de diversos serviços ambientais para as 
cidades: (i) produção de oxigênio e redução do gás carbônico por meio da fotossíntese; (ii) purificação 
do ar; (iii) promoção do equilíbrio térmico; (iv) diminuição da poluição sonora; (v) contribuição ao 
balanço hídrico; (vi) redução do impacto das chuvas; (vii) contribuição na conservação do asfalto, devido 
à reflexão e à absorção de energia solar incidente; (viii) melhoria das características paisagísticas e 
estéticas; (ix) proteção do solo e dos rios; (x) melhoria das condições de permeabilidade dos solos, 
evitando enchentes; e (ix) promoção do equilíbrio ecológico. 

 

Nesta Diretiva é proposto um conjunto de ações que visa fortalecer a gestão e gerenciamento ambiental 
no que se refere à arborização urbana. A gestão é compreendida como o processo de concepção, 
planejamento, definição, organização e controle das ações a serem efetivadas pelo sistema de 
gerenciamento das árvores isoladas e daquelas presentes nas áreas verdes. O gerenciamento, por sua 
vez, corresponde ao conjunto de ações técnico-operacionais que visam a implementação, orientação, 
coordenação, controle e fiscalização dos objetivos estabelecidos pela gestão. 

 

 
AU1 - Lei municipal contendo a obrigatoriedade de implementar arborização urbana em novos 
parcelamentos do solo, às expensas do empreendedor. 
 

Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Impor, por meio da legislação, o direcionamento sustentável do crescimento urbano, 
estabelecendo ao empreendedor de novos loteamentos a responsabilidade por planejar e implantar a 
arborização nos calçamentos do empreendimento. 

 

A lei deverá conter, no mínimo, as informações técnicas estabelecidas no Anexo III da Resolução SMA 
23, de 17 de fevereiro de 2016. 

 

 

 
AU2(a) - Plano de Arborização Urbana levando em conta a área urbana total do Município. 
 
Pontuação: 2,5 pontos. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
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Objetivo: Estimular a elaboração e a revisão periódica deste importante instrumento que abarca os 
métodos e medidas a serem adotadas para a implantação, preservação, manejo, remoção e expansão 
das árvores da cidade, de acordo com as demandas técnicas e das condições atuais verificadas. São 
necessárias diretrizes de planejamento, produção, implantação e monitoramento da arborização urbana 
do Município. 
 
Atenção: O conteúdo do Plano apresentado será considerado para efeito de pontuação, conforme 
especificado no Anexo III da Resolução SMA 17 de fevereiro de 2016.  
 
Não sendo possível apresentar Plano de Arborização Urbana levando em conta a área urbana total do 
Município, será possível pontuar apresentando, alternativamente, Plano de Arborização Urbana 
levando em conta parte de área urbana do Município carente de arborização. 
 
 

 
AU2(b) - Plano de Arborização Urbana levando em conta parte de área urbana do Município carente 
de arborização. 
 
Pontuação: 1,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Estimular a elaboração e a revisão periódica deste importante instrumento que abarca os 
métodos e medidas a serem adotadas para a implantação, preservação, manejo, remoção e expansão 
das árvores da cidade, de acordo com as demandas técnicas e das condições atuais verificadas. São 
necessárias diretrizes de planejamento, produção, implantação e monitoramento de uma área verde da 
cidade. 
 
Atenção: O conteúdo do Plano apresentado será considerado para efeito de pontuação, conforme 
especificado no Anexo III da Resolução SMA 17 de fevereiro de 2016. 
 

Plano de Arborização Urbana

critérios e regras operacionais para os novos plantios => maior longevidade da muda plantada

antes depois
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AU3(a) - Piloto de Floresta Urbana implantado. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Fomentar o aumento da arborização urbana em calçamentos, associada à permeabilização do 
solo, de forma que seja um instrumento de divulgação de elementos estratégicos para expansão da 
arborização na cidade. 

 

 

Implantação de um Piloto de Arborização Urbana

 
 

 

 
AU3(b) - Manutenção de Piloto de Floresta Urbana implantado nos Ciclos anteriores do PMVA. 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Manter Piloto de Floresta Urbana em condições de proporcionar aos cidadãos todos os 
benefícios para os quais ele foi implantado em Ciclos anteriores do PMVA. 

 

A manutenção pode ter como objeto apenas um Piloto de Floresta Urbana implantado em Ciclo anterior 
do PMVA. 

 

 
AU4 - Análise da proporcionalidade de projeção de copa total no perímetro urbano (áreas públicas e 
particulares), tomando como referência a meta bianual de 15% (quinze por cento) da área urbana, 
excetuando as árvores utilizadas para reflorestamento comercial.  
 

Pontuação: 3,0 pontos. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
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Objetivo: Incentivar os gestores municipais de meio ambiente a realizarem o levantamento arbóreo 
existente na área urbana, sendo esta correspondente à área definida pelo perímetro urbano. 
O levantamento arbóreo proposto corresponde à identificação da projeção de copa existente nas áreas 
verdes públicas, nos calçamentos, e nas áreas privadas dentro do perímetro urbano. 
 
Devem ser excetuadas do levantamento as árvores cultivadas com finalidade de reflorestamento 
comercial. 
 
Para efeito de cálculo da pontuação neste critério, o Programa Município VerdeAzul adota valores 
referenciais como parâmetro avaliação da extensão de projeção de copa. No biênio 2015/2016, será 
adotado o valor referencial de 15% de projeção de copa existente na área urbana. Dessa forma, à 
medida que os valores apresentados forem iguais ou superiores a 15%, a pontuação corresponderá a 3 
pontos. 
 
Para valores inferiores a 15%, a pontuação será calculada através da proporcionalidade entre o 
percentual de projeção de copa apresentado e o intervalo de 0 a 3 pontos.  

 
Atenção: Estas informações devem integrar o Plano Municipal de Arborização Urbana. 
 
 

 
AU5 - Existência de Viveiro municipal ou em parceria. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Incentivar a criação e manutenção de viveiros municipais ou em parceria, que são 
responsáveis pelo suprimento regular de mudas para as ações da prefeitura visando o reflorestamento 
e/ou recuperação de matas ciliares e nascentes. 
 
 
 

Viveiros Municipais ou Consorciados

ARBORIZAÇÃO URBANA: VIVEIROS

 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                     
48 

 
 

 
AU6 - Participação em Teleconferência sobre o tema "Arborização Urbana", promovida pelo PMVA. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Esclarecer dúvidas recorrentes quanto ao tema, ressaltando importantes critérios a serem 
considerados para o planejamento das áreas verdes urbanas e da arborização em calçamentos. 
 
 
 
AÇÕES PROPOSTAS NA DIRETIVA 7 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) 
 
O artigo 1º da Lei Federal nº. 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação 
Ambiental, estabelece que “entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 
 
A Constituição Federal estabelece, no inciso VI, do § 1º, do seu artigo 225, que incumbe ao Poder 
Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização púbica para a 
preservação do meio ambiente. 
 
 

 
EA1 - Lei Municipal que institui a Política Municipal de Educação Ambiental, que atenda ao disposto 
na Lei Federal n. 9.795, de 27 de abril de 1999, e na Lei Estadual n. 12.780, de 30 de novembro de 
2007. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
 
Objetivo: Apoiar a formalização de uma Política Municipal de Educação Ambiental, de suma importância 
para a instituição do tema no município, servindo de ferramenta que trabalha o entendimento que o 
município possui sobre Educação Ambiental. 
 
 

Atenção: A lei municipal apresentada deve atender ao disposto na Lei Federal n. 9.795, de 27 de abril de 
1999, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e na 
Lei Estadual n. 12.780, de 30 de novembro de 2007, que institui a Política Estadual de Educação 
Ambiental. Assim, por exemplo, a lei municipal deve tratar a educação ambiental de forma transversal, 
não devendo restringi-la a uma disciplina específica no currículo de ensino. 
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EA2 - Diretrizes Pedagógicas para a Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Apoiar este importante instrumento de institucionalização da Educação Ambiental nos 
municípios paulistas. 

 

De acordo com a publicação Diretrizes Pedagógicas e Programa Municipal de Educação Ambiental, da 
Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Diretrizes Pedagógicas para a 
Educação Ambiental “são o conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos propostos para 
nortear o desenvolvimento obrigatório da Educação Ambiental nos diferentes níveis e modalidades da 
Educação Básica, orientando a revisão e formulação de propostas curriculares constantes nos projetos 
político-pedagógicos escolares, bem como o trabalho docente. As diretrizes pedagógicas são dinâmicas 
porque partem de um processo contínuo de avaliação e revisão, e refletem as tendências sociopolíticas 
e culturais e a legislação em vigor, podendo ser elaboradas pelas Secretarias e Conselhos Municipais de 
Educação”. 

 

As Diretrizes Pedagógicas devem fornecer embasamento teórico e prático para subsidiar a práxis 
pedagógica dos profissionais, possibilitando a efetiva integração da Educação Ambiental nas ações 
educativas baseadas no contexto de cada unidade escolar, além de nortear os programas e projetos de 
Educação Ambiental municipais. 

 

É muito importante que as Diretrizes Pedagógicas estejam harmonizadas com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), sendo 
recomendável que seja desenvolvida coletivamente, de forma participativa e legitimada nas diversas 
instâncias municipais. 

 

 

EA3(a) - Programa de Educação Ambiental Formal e Não Formal, do próprio Município ou em 
parceria. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Estabelecer, a partir da identificação de especificidades de âmbito local, linhas de ação, formas 
de trabalho, metas e objetivos para o desenvolvimento de um processo educativo. Este processo deve 
se desenvolver tanto no âmbito formal quanto não formal, envolvendo a municipalidade nas ações e 
programas coordenados pelo poder público, universidades, escolas, instituições privadas e organizações 
sem fins lucrativos. 

 

De acordo com a publicação Diretrizes Pedagógicas e Programa Municipal de Educação Ambiental, da 
Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, o “Programa Municipal de 
Educação Ambiental estabelece diretrizes, objetivos, potenciais participantes, linhas de ação e metas 
que nortearão os projetos e as ações de Educação Ambiental do município. O Programa tem como base 
o envolvimento da sociedade, propiciando o desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva, 
visando à ampliação da consciência para a participação da sociedade nas tomadas de decisão, na gestão 
do meio ambiente”. 
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Tratando-se do âmbito formal da Educação Ambiental, o Programa de Educação Ambiental está 
diretamente relacionado às Diretrizes Pedagógicas de que trata o item EA2. 
 
Conforme a Lei Estadual n. 12.780/2007 (Política Estadual de Educação Ambiental), entende-se por 
Educação Ambiental Não Formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização, 
conscientização, mobilização e formação coletiva para a proteção e defesa do meio ambiente e a 
melhoria da qualidade de vida. 
 
É de suma importância que a concepção de um Programa Municipal de Educação Ambiental abarque 
processo participativo, de construção coletiva, que conte com a contribuição de diversos setores da 
sociedade. Desta forma, as pessoas podem compreender a relevância do Programa, das suas diretrizes, 
objetivos e linhas de ação, bem como de seus potenciais participantes. 
  
 

 
EA3(b) - Ação(ões) vinculada(s) ao Programa de Educação Ambiental Formal e Não Formal 
apresentado. 
 
Pontuação: 01 ação - 0,5 ponto; 02 ações ou mais - 1,0 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Estimular a elaboração de Programa(s) de Educação Ambiental Formal e Não Formal 
apresentado, dando-lhe(s) efetividade. 
 
 

 
EA4 – Ação(ões) de Educação Ambiental realizada(s) no Ciclo 2016 do PMVA, abordando as demais 
Diretivas do Programa (ET, GA, RS, CS, BIO, AU, QA, EAM e CA), direcionadas(s) a públicos alvos 
diferentes.  
 
Pontuação: 01 ação - 0,5 ponto; 02 ações - 1,0 ponto; 03 ações - 1,5 ponto; 04 ações ou mais - 2,0 

pontos. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Permitir que diversos públicos possam tenham acesso às informações e conhecimentos 
relativos a importantes temas ambientais de que tratam as Diretivas do PMVA, sendo de suma 
importância, inclusive, que seja divulgado o trabalho realizado no Município sobre o tema abordado. 
 
 

 
EA5 – Participação em Teleconferência sobre o tema “A importância da Educação Ambiental na área 
da saúde”, promovida pelo PMVA.   
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
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Objetivo: Demonstrar que a educação ambiental pode contribuir para melhorar as condições de saúde 
da população. Muitos dos problemas de saúde hoje enfrentados estão diretamente ligados às questões 
ambientais locais, cuja gestão ineficiente pode causar gastos públicos excedentes, agravamento das 
condições de saúde da população e até perdas de vidas. 

 

 

 
EA6 – Ação(ões) de Educação Ambiental ligada(s) à área da saúde. 
 
Pontuação: 01 ação - 0,5 ponto; 02 ações ou mais - 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Contribuir para a melhoria das condições de saúde da população, através da sensibilização e 
conscientização ambiental, à vista da intrínseca relação entre vários dos problemas de saúde hoje 
enfrentados e a qualidade do meio ambiente local. 

 

 

 
EA7 - Existência e funcionamento de Centro ou Espaço Municipal de Educação Ambiental. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Fomentar a instituição, nos municípios, de espaços físicos que permitam à população local a 
ampliação de conhecimento sobre o tema ambiental destacando o compromisso da gestão local com a 
formação de cidadãos ativos e conscientes para a construção de uma sociedade pautada pelo 
desenvolvimento sustentável. 

 

Centros de Educação Ambiental

 
 

O Centro ou Espaço de Educação Ambiental tem como finalidade reunir, sistematizar informações e 
experiências em educação ambiental, disseminando-as ao público em geral, além de apoiar e promover 
programas e projetos de Educação Ambiental. 
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São resultados potenciais esperados de um Centro ou Espaço de Educação Ambiental em operação: (i) 
criação de um ponto de difusão de informações ambientais para públicos variados; (ii) estímulo à 
apropriação e utilização de espaço público pela comunidade; (iii) oferecimento de material para reflexão 
e análise das questões ambientais e socioeconômicas; (iv) oferecimento de espaços e situações que 
permitam a discussão sobre temas ambientais; (v) favorecimento de articulação permanente entre a 
comunidade e o poder público; (vi) a organização de um banco de dados ambiental, presencial ou 
virtual, que se torne referência na área ambiental; (vii) aprofundamento de aspectos conceituais 
relacionados à prática ambiental; (viii) fomento de processos educativos relativos à Educação 
Ambiental, propiciando a utilização de recursos didáticos diferenciados; e (ix) realização de exposições, 
palestras, encontros, seminários, mostras culturais, cursos de capacitação, oficinas de arte-educação, e 
atividades em trilhas e viveiro. 

 

 
EA8 – Formação e capacitação de coordenadores e/ou professores da Rede Municipal de Ensino 
sobre educação ambiental.  
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

Objetivo: Estimular o planejamento de atividades no contexto da Educação Ambiental que envolvam a 
participação dos professores em caráter transversal.  

 

Capacitação de Coordenadores e 
Professores

 
 

 

 
EA9 - Ação intermunicipal ou regional de Educação Ambiental no Ciclo 2016. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   
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Objetivo: Apoiar a conjugação de esforços de Municípios próximos para a promoção da educação 
ambiental para público mais abrangente. 
 
 

 
AÇÕES PROPOSTAS NA DIRETIVA 8 – QUALIDADE DO AR (QA) 
 
A poluição do ar relaciona-se com os efeitos da emissão proveniente das atividades humanas, 
destacando-se as emissões veiculares, que são responsáveis pelos altos níveis de poluição do ar nos 
centros urbanos, e as emissões industriais, que afetam a qualidade do ar em regiões mais específicas. 
São muitas as substâncias poluentes que são encontradas na atmosfera e esses gases e partículas são 
prejudiciais à saúde humana, aos recursos naturais e à economia. 
 

A qualidade do ar é determinada pelos níveis de concentração de determinados poluentes, entendidos 
como qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo 
ou característica em desacordo com níveis pré-estabelecidos, que tornam ou possam tornar o ar 
impróprio ou nocivo para a saúde, o bem-estar público, aos bens e à biodiversidade. 
QA1 - Lei Municipal sobre a realização de avaliação de Fumaça Preta nos veículos a diesel da frota 
própria do Município ou da frota de empresa contratada (frota terceirizada), com a identificação: (i) 
do setor responsável pela avaliação; (ii) do instrumento de avaliação; e (iii) da periodicidade da 
avaliação. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Tornar obrigatórias as avaliações de Fumaça Preta nos veículos a diesel da frota própria do 
Município ou da frota de empresa contratada. 
 
Segundo a Companhia Ambiental Paulista – CETESB, a frota de veículos do ciclo Diesel (caminhões, 
ônibus, microônibus, caminhonetes e vans), no estado de São Paulo, é composta por mais de 885 mil 
veículos. 
 

A fumaça preta é emitida pelos veículos a diesel e a coloração escura indica que o combustível não está 
sendo completamente queimado pela ausência de oxigênio suficiente para a combustão. 

 
Isto pode ocorrer, por exemplo, em razão de um carburador desajustado, de um bloqueio no filtro de ar 
ou de um afogador ou sistema de admissão de combustível carente de ajustes. 
 
A Fumaça Preta é altamente poluente, sendo nociva à saúde e ao meio ambiente. Sendo composta 
basicamente por carbono, pode causar irritação nos olhos e garganta, redução da resistência do corpo 
às infecções, e diversas doenças crônicas.  
 

 

 
QA2 – Avaliações de Fumaça Preta nos veículos da frota própria e terceirizada, quando houver. 
 
Pontuação: 2,0 pontos, sendo que, se for adotada a escala de RIGELMANN, serão necessárias duas 

avaliações, com intervalo mínimo de três meses (cabendo 1,0 ponto para cada avaliação). 
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Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Dar efetividade à lei, promovendo avaliações periódicas que possibilitem a retirada de 
circulação de veículos a diesel que apresentarem emissão de fumaça em desconformidade com a 
legislação. 

 

Atenção: Devem ser especificados os veículos que apresentarem emissão de fumaça em 
desconformidade com os padrões legais vigentes. Estes deverão ser retirados de circulação e 
submetidos à manutenção corretiva.   

INSPEÇÃO DE FUMAÇA PRETA

 
 

 

 
QA3 - Declaração do responsável pelo setor de transporte ou do Prefeito sobre a realização da 
avaliação de Fumaça Preta nos veículos a diesel da frota própria e terceirizada, quando houver, 
relativa ao(s) relatório(s) apresentado(s) no item QA2, conforme modelo fornecido pelo PMVA 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Garantir que o responsável pelo setor de transporte do Município ou que o Prefeito tomem 
conhecimento das condições da frota própria ou terceirizada. 

 

 

 

 
QA4 – Aplicação de um Ícone (adesivo) de inspeção de Fumaça Preta, datado (mês e ano) e fixado em 
local visível, para identificação dos veículos vistoriados. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   



                                                                                                                                    

                                                                                                                                     
55 

 

 
Objetivo: Estimular a divulgação das ações de controle sobre as condições da frota própria ou 
terceirizada da Prefeitura, quanto à emissão de fumaça preta. 
 
Atenção: A pontuação somente será concedida se demonstrada a ação em, no mínimo, 25% (vinte e 
cinco por cento) da frota a diesel existente (uma foto por veículo). 
 
 
 
 

 
QA5 – Ação(ões) voltada(s) à redução de emissão de gases de efeito estufa, realizada(s) pela 
Prefeitura ou em parceria.  
 
Pontuação: 01 ação - 0,5 ponto; 02 ações - 1,0 ponto; 03 ações - 1,5 ponto; 04 ações ou mais - 2,0 

pontos. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Reduzir a emissão de gases de efeito estufa – GEE, que contribuem para o aquecimento global 
(aumento da temperatura dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra).  
 
O efeito estufa, consistente numa camada de gases que cobre a superfície terrestre, e que é composta 
principalmente por gás carbônico ou dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e 
vapor d´água, é um fenômeno natural para manutenção da vida na Terra.  
 
Como muitas atividades humanas emitem grande quantidade de GEE, esta camada tem ficado cada vez 
mais espessa, retendo mais calor e aumentando a temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos – 
fenômeno conhecido por aquecimento global. 
 
Este aquecimento provoca a elevação do nível do mar devido ao derretimento das calotas polares e uma 
frequência cada vez maior de eventos climáticos extremos (tempestades tropicais, inundações, ondas 
de calor, seca, nevascas, furacões, tornados e tsunamis), em detrimento das populações humanas e 
ecossistemas naturais. 
 
As principais atividades humanas causadoras do aquecimento global são: (i) queima de combustíveis 
fósseis; (ii) conversão do uso do solo; (iii) agropecuária; (iv) descarte de resíduos sólidos; e (v) 
desmatamento. 
 
O que se pode fazer para combater o aquecimento global? São exemplos: (i) diminuir o desmatamento; 
(ii) investir no reflorestamento e na conservação de áreas naturais; (iii) incentivar o uso de energias 
renováveis não convencionais (solar, eólica, biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas); (iv) utilização 
de biocombustíveis ao invés de combustíveis fósseis; (v) reduzir o consumo de energia e investir na 
eficiência energética; (vi) reduzir, reaproveitar e reciclar materiais; (vii) investir em tecnologias de baixo 
carbono; e (viii) melhorar o transporte público com baixa emissão de GEE. 

 
 

 
QA6(a) - Lei municipal dispondo sobre a proibição de Queimada Urbana, com o estabelecimento de 
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penalidades ao infrator. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Fomentar a formalização de ações fiscalizatórias sobre as ocorrências de queimada urbana, 
por meio da caracterização da infração e do estabelecimento das penalidades. 

 
QA6(b) - Comprovante de aplicabilidade da lei - item QA6(a). 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

Objetivo: Verificar a efetividade da lei municipal que dispõe sobre a proibição de Queimada Urbana. 

Queimada Urbana

Legislação

Fiscalização

 

 

 

 
QA7 - Plano de Mobilidade Urbana ou Ação, realizada no Ciclo 2016 do PMVA, voltada à melhoria da 
mobilidade urbana.  
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

Objetivo: Apoiar meios alternativos de locomoção que não causem impacto ao meio ambiente. 

O problema da poluição do ar apresenta-se como uma das mais graves ameaças à qualidade de vida das 
pessoas, especialmente nas áreas metropolitanas. As emissões causadas pelos veículos carregam 
diversas substâncias tóxicas que, em contato com o sistema respiratório, produzem diversos prejuízos à 
saúde. Esta emissão é composta de gases como o monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio 
(NOx), hidrocarbonetos (HC), óxidos de enxofre (SOx) e material particulado (MP). 
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Ações para a melhoria da Mobilidade Urbana

QUALIDADE DO AR

 
 
 
 

 
QA8 - Participação em Teleconferência sobre o tema “Mobilidade Urbana e Acessibilidade”, 
promovida pelo PMVA. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Abordar estes dois conceitos, e como eles estão diretamente relacionados com a preservação 
da qualidade ambiental do Município. 

 

A mobilidade urbana consiste nas condições de deslocamento de pessoas e bens dentro do espaço 
urbano. 
 
A acessibilidade cuida do acesso da população para realizar suas atividades e deslocamentos. 
 

Nos termos da Lei nº. 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, mobilidade urbana é a “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas 
e cargas no espaço urbano”, e acessibilidade é a “facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a 
todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor”. 

 
Já a mobilidade urbana sustentável resulta de um conjunto de políticas de transporte e circulação que 
proporciona amplo e democrático acesso ao espaço urbano, priorizando-se os meios de transporte 
coletivo e os não motorizados. Este conceito foca no deslocamento das pessoas e não dos veículos, e, 
muito embora tenha como foco as pessoas com limitação de movimento, aplica-se, também, àquelas 
que não possuem acesso ou têm acesso dificultado às infraestruturas urbanas no sistema viário. 

 
 

 
AÇÕES PROPOSTAS NA DIRETIVA 9 – ESTRUTURA AMBIENTAL (EAM) 
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EAM1(a) - Lei municipal que cria a Estrutura Ambiental, dispondo sobre suas atribuições dentro do 
Município. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Apoiar a criação, no Município, de estrutura ambiental, com atribuições formalmente 
definidas. Trata-se de condição essencial para a efetiva gestão ambiental local. 

 
Para a gestão e planejamento ambiental do Município, o Poder Executivo deve se estruturar e executar 
a política de meio ambiente instituindo um sistema municipal constituído por uma estrutura 
organizacional, por diretrizes normativas e operacionais, pela implementação de ações gerenciais, 
relações institucionais e interações com a comunidade (MILARÉ, 1999). 

 
 

 
EAM1(b) - Ato administrativo de nomeação do atual responsável pela Estrutura Ambiental do 
Município. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Identificar responsável pela Estrutura Ambiental do Município, que esteja formalmente 
incumbido das atribuições estabelecidas pela legislação e que esteja efetivamente comprometido com a 
gestão ambiental local. 
 

 

 

Legislação - Atribuições definidas - Capacitação - Fortalecimento

ÓRGÃO AMBIENTAL 
Formalização e Funcionamento na Estrutura Municipal
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EAM2(a) - Articulação(ões) intermunicipal(is) voltada(s) às questões ambientais, no Ciclo 2016 do 
PMVA. 
 

Pontuação: 01 articulação intermunicipal - 0,5 ponto; 02 articulações intermunicipais ou mais - 1,0 

ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo:  Apoiar articulações intermunicipais voltadas às questões ambientais, que decorrem de 
gestões locais efetivas e proativas, e que permitam troca de experiências e conjugação de esforços para 
solução de problemas comuns. 
 
O tema das parcerias tem assumido uma relevância crescente na medida em que muitos problemas 
municipais transcendem o território do Município. Criam-se novas formas de organização e de 
articulação, por meio das quais os Municípios tratam de seus problemas e identificam soluções numa 
relação simétrica, na busca de consenso para a solução de problemas comuns. 
 
Articulações intermunicipais são parcerias que abrangem dois ou mais Municípios, visando a realização 
de ações conjuntas em assuntos de interesse comum, garantindo uma solução mais eficaz e rápida dos 
problemas identificados, e incrementando a qualidade e eficiência dos serviços públicos prestados à 
comunidade. 
 
 
 

 
EAM2(b) - Ação(ões) concreta(s), realizada(s) no Ciclo 2016 do PMVA, proveniente(s) de 
articulação(ões) intermunicipal(is). 
 
Pontuação: 01 ação - 0,5 ponto; 02 ações - 1,0 ponto; 03 ações ou mais - 2,0 pontos. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Estimular a efetividade das articulações intermunicipais, em especial, pela realização de ações 
conjuntas para a solução de problemas regionais comuns.  
 
Atenção: Não serão aceitas as participações em Comitês de Bacias e Câmaras Técnicas, ou a simples 
participação em reuniões. 

 
 

 
EAM3(a) – Ações de Fiscalização Ambiental no âmbito do Município: Ato normativo que estabelece 
as atribuições do Município em questões de fiscalização ambiental local, devidamente destacadas do 
texto da norma. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Formalizar o dever municipal de defender e preservar o meio ambiente, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 
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Tal poder de fiscalização encontra amparo na Constituição Federal de 1988, que dispõe, em seu artigo 
225: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 
 
O § 3º deste mesmo dispositivo determina: "As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados". 
 
A Constituição brasileira estabeleceu o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e, para dar efetividade a tal direito, concedeu ao Poder Público o poder/dever de polícia 
ambiental e de fiscalização da conduta de potenciais ou efetivos infratores, estabelecendo, como 
competência comum de todos os entes federados, a proteção do meio ambiente (artigo 23). 
 
A Lei Complementar 140, de 08 de dezembro de 2011, em atenção às competências comuns 
estabelecidas no artigo 23 do Texto Constitucional, fixou normas para a cooperação entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício de tais 
competências comuns relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e 
da flora. 
 
Segue a transcrição do artigo 17 desta Lei Complementar sobre o tema aqui abordado: 
 

Artigo 17 - Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, 
conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar o auto de 
infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de 
infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou 
atividade licenciada ou autorizada. 
 
§ 1º - Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração 
ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de 
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir 
representação ao órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício do 
seu poder de polícia. 
 
§ 2º - Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade 
ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá 
determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando 
imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis. 
 
§ 3º - O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes 
federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de 
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou 
utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, 
prevalecendo o auto de infração lavrado por órgão que detenha a atribuição 
de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. 
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EAM3(b) – Ações de Fiscalização Ambiental no âmbito do Município: Ação(ões) de fiscalização em 
questões locais relativas ao meio ambiente, realizada(s) no Ciclo 2016 do PMVA. 
 
Pontuação: 01 ação - 0,5 ponto; 02 ações - 1,0 ponto; 03 ações ou mais - 1,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Verificar o efetivo exercício do poder/dever de fiscalização do Município, atribuído pela 
Constituição Federal para a proteção ambiental local. A fiscalização ambiental é atribuição que tem por 
finalidade apurar a responsabilidade por danos lesivos ao meio ambiente e coibir as infrações 
ambientais. Consiste no desenvolvimento de ações de controle e vigilância destinadas a impedir o 
estabelecimento e/ou a continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou, ainda, de 
atividades realizadas em desconformidade com o que foi autorizado ou licenciado. 

 

Após a apuração de responsabilidades, podem ser aplicadas sanções aos transgressores e/ou podem ser 
aplicadas medidas destinadas a promover a recuperação ou correção do dano ambiental, conforme 
estabelecido na legislação ambiental vigente. 

 

Atenção: O exercício da fiscalização ambiental não necessariamente implicará na lavratura de auto de 
infração ou na aplicação de penalidades. Nestes casos, as ações de fiscalização devem ser comprovadas 
por meio de seu detalhamento em relatório, comprovando que o Poder Público municipal está atento e 
zeloso com relação ao seu dever. 

 

 

 
EAM3(c) – Ações de Fiscalização Ambiental no âmbito do Município: Preenchimento integral de 
Formulário fornecido pelo PMVA sobre a Fiscalização Ambiental Municipal. 
 
Pontuação: 1,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Conhecer a existência e a realidade dos setores de fiscalização dos Municípios, sua 
organização, atribuições, estrutura, pessoal e principais demandas. Este levantamento servirá para 
orientar futuras capacitações no âmbito do Programa Município VerdeAzul. 

 

 

 
EAM4 – Realização de palestra, capacitação e/ou oficinas para agentes públicos municipais de, no 
mínimo, outros três setores da Prefeitura sobre as ações do Programa Município VerdeAzul. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Apoiar a aproximação da estrutura ambiental da Prefeitura às demais Pastas e órgãos 
municipais, especialmente em razão da transversalidade dos temas ambientais. O conhecimento das 
ações e objetivos do Programa Município VerdeAzul auxilia a atuação conjunta dos diversos setores na 
correta gestão ambiental de âmbito local. 
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EAM5 - Participação em Teleconferência sobre o tema "Licenciamento Ambiental", promovida pelo 
PMVA.  
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Abordar este importante tema previsto na Lei Complementar nº. 140, de 08 de dezembro de 
2011, que aborda a cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum, relativas à proteção das paisagens 
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora. 

 

O artigo 9º da mencionada Lei Complementar estabelece que são ações administrativas dos Municípios, 
observadas as atribuições dos demais entes federativos previstos na legislação, promover o 
licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: (i) que causem ou possam causar 
impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais 
de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou (ii) 
localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção 
Ambiental – APAs. 

 

A Deliberação Normativa 01/2014, do CONSEMA, fixou tipologia para o exercício da competência 
municipal no âmbito do licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades de potencial 
impacto local, enquadrado nas classes baixo, médio e alto com base na natureza, no porte e no 
potencial poluidor das atividades ou empreendimentos. 

 

Para o exercício do licenciamento ambiental, o Município deve dispor das seguintes estruturas: (i) órgão 
ambiental capacitado para o licenciamento, o qual deve possuir técnicos próprios ou em consórcio, em 
número compatível com a demanda de trabalho; (ii) equipe multidisciplinar formada por profissionais 
qualificados, legalmente habilitados por seus respectivos órgãos de classe e com especialização 
compatível; (iii) Conselho Municipal de Meio Ambiente, de caráter deliberativo, com funcionamento 
regular, e composto paritariamente por órgãos do setor público e entidades da sociedade civil. 

 

 

AÇÕES PROPOSTAS NA DIRETIVA 10 – CONSELHO AMBIENTAL (CA) 

 

Identifica-se como origem do Conselho do Meio Ambiente o ano de 1981, quando da criação da Política 
Nacional do Meio Ambiente e da instituição do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.  

 

Em 1983 o Governador Franco Montoro criou o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, 
considerado o embrião para a formação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, à qual hoje está 
ligado. 

 

A criação do CONSEMA coincidiu com o processo de redemocratização do país, o qual impôs a 
reaproximação dos órgãos governamentais com os setores da sociedade civil, e com um momento em 
que os assuntos ambientais tornaram-se urgentes (nível de poluição de Cubatão, ameaças à Mata 
Atlântica paulista, ingresso da cidade de São Paulo no ranking das cidades mais poluídas do mundo, e 
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tentativas de construção de usinas nucleares na região que hoje abriga a Estação Ecológica da Juréia-
Itatins).  

 

Os Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente, conhecidos como CONDEMAS, começaram a ser 
incentivados e institucionalizados nesta mesma época da criação do CONSEMA. 

 

A atuação dos CONDEMAS existentes limitava-se ao aconselhamento e assessoramento, sem o caráter 
deliberativo, inclusive porque os municípios permaneciam dependentes de uma centralização da gestão 
ambiental pelos órgãos ambientais estaduais. Isto mudou com a abertura democrática e a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, a partir da qual se verificou um aumento significativo do número de 
Conselhos Municipais do Meio Ambiente no País. 

 

 

 
CA1 - Lei Municipal que cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e cuja 
composição conte com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de membros representantes da 
sociedade civil (entidades não governamentais).   
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Apoiar a criação deste órgão colegiado essencial à gestão ambiental local, que possibilita uma 
oportunidade real de participação e do exercício democrático, voltado à proteção do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado de que cuida o artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 

 

Trata-se de órgão colegiado, de caráter consultivo e de assessoramento do Poder Executivo local, e 
deliberativo no âmbito de suas competências, sobre as questões ambientais propostas na legislação. 

 

Para pontuação neste item, é importante que o Conselho Municipal instituído tenha caráter deliberativo 
e composição com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de membros representantes da sociedade 
civil. 

(i) Caráter deliberativo: 

 

Os Conselhos Municipais podem (e devem) ter caráter deliberativo, no âmbito de suas competências, 

que são estabelecidas por lei, repassando as decisões tomadas ao Poder Executivo para atendimento. 

O CONAMA e o CONSEMA têm atribuições desta natureza. 

 

(ii) Sociedade Civil: 

 

A composição da sociedade civil deve ser representativa dos segmentos interessados na gestão 
ambiental, podendo abranger, por exemplo, as entidades ambientalistas, as de caráter socioambiental, 
as associações de bairro, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da Associação Comercial, da Associação das 
Indústrias, de cooperativas de reciclagem, e das universidades municipais e instituições de pesquisa.  
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Atenção: os conselheiros representantes da sociedade civil não podem ser indicados por órgãos ou 
entidades públicos, seja de qual esfera for. 

 

Há corrente doutrinária que entende que representantes do Poder Legislativo e Judiciário não podem 
ser membros do Conselho do Meio Ambiente, sob pena de violação da Constituição. Isto porque o 
Conselho integra o Poder Executivo na proposição de diretrizes para a formulação da política de meio 
ambiente e o princípio da independência dos Poderes impede que membros do Legislativo e Judiciário 
se vinculem ao Chefe do Poder Executivo municipal. No entanto, os membros do Legislativo podem 
acompanhar os trabalhos dos Conselhos de Meio Ambiente, especialmente em razão do controle 
externo da Administração Pública local. 

 

O Programa Município VerdeAzul ainda considerará leis que prevejam membros do Poder Legislativo 
nos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, mas sugerimos a análise desta questão para posterior 
ajuste.  

 

 

Composição mínima

– Poder Público

• Prefeitura Municipal

• Câmara Municipal

• Órgãos Estaduais

• Órgãos Federais

• Outros

50% 50%

– Sociedade Civil
• Associações de bairros

• Associações classistas

• ONG´s

• Clubes de Serviço

• Sociedades Científicas

• Outros

CONSELHO AMBIENTAL

 
 

 
CA2 - Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente, aprovado por ato afixado na 
sede da Prefeitura e publicado no Diário Oficial ou jornal de circulação local. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Apoiar o efetivo funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, cujas regras 
devem estar previstas em documento elaborado pelos conselheiros e posteriormente formalizado. Este 
documento trata, por exemplo, da forma de escolha ou indicação dos conselheiros, das atribuições de 
seus órgãos internos, da ordem do dia e das pautas, dos assuntos de interesse geral, dos instrumentos, 
das reuniões ordinárias e extraordinárias, das assessorias, das alterações e da revisão do próprio 
Regimento. 
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O Regimento Interno deve estar de acordo com a lei municipal que cria o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente. 

 

Como exemplo, pode ser consultado o Regimento Interno do Conselho Estadual de Meio Ambiente 
(CONSEMA): http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/files/2011/10/regInterno_2010.pdf. 

 

 

 
CA3 - Ato Administrativo exarado pelo Prefeito nomeando os membros do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, de acordo com a lei e/ou regimento interno. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Viabilizar o conhecimento de quem são os atuais conselheiros designados por Ato 
Administrativo do Prefeito, em conformidade com a lei e/ou regimento interno. 

 

Atenção: alguns atos normativos apresentados para pontuação não se encontram em conformidade 
com lei e/ou regimento interno, especialmente por não respeitar a composição pré-estabelecida. 

 

 
CA4(a) - Reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente: Convocação dos membros do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente para as reuniões ordinárias e extraordinárias, realizadas no Ciclo 2016, 
com as respectivas pautas, de acordo com a lei e/ou regimento interno. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Incentivar o efetivo funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, por meio das 
reuniões comprovadas pela convocação dos seus membros com as pautas pré-definidas. 

 

 
CA4(b) - Reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente: Atas assinadas pelos conselheiros 
presentes (mínimo de três), relativas às reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas no Ciclo 
2016, contendo, no mínimo, o registro das discussões sobre a(s) pauta(s) pré-estabelecidas. 
 
Pontuação: 1,5 ponto. 
Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 

Objetivo: Verificar o efetivo funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, por meio da 
apresentação de atas de reuniões já convocadas e realizadas. 

 

Atenção: devem ser apresentadas, no mínimo, três atas. 

 

http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/files/2011/10/regInterno_2010.pdf
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No Ciclo 2016, serão exigidas apenas três atas. Isto porque a equipe do PMVA verificou que muitas das 
atas apresentadas não demonstram, de forma detalhada, os assuntos abordados, sendo que algumas 
não puderam ser sequer consideradas pela fragilidade de seu conteúdo. 
 
 

 
CA5 – Apresentação do Relatório de Gestão Ambiental - RGA, que será entregue à Coordenação do 
PMVA ao final do Ciclo, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente no segundo semestre de 2016. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Permitir que os conselheiros ambientais tomem conhecimento das atividades desenvolvidas 
durante o Ciclo 2016 do Programa Município VerdeAzul, especialmente considerando a abrangência das 
ações propostas. 

Formalização e Funcionamento do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente deliberativo

 
 
 

 
CA6 - Lei municipal dispondo sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, com a definição 
das fontes de recursos. 
 
Pontuação: 0,5 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Apoiar e incentivar a criação desta importante fonte de recursos para as ações ambientais 
necessárias à boa gestão local. 
 
Segundo a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal, “constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se 
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vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares 
de aplicação”. 
 
O Fundo fica vinculado administrativa e obrigatoriamente a um órgão do Poder Público, sendo que tal 
vinculação deve estar prevista na lei. 
 
Outras informações sobre a estruturação do Fundo Municipal de Meio Ambiente podem ser obtidas na 
publicação do Ministério de Meio Ambiente “Cadernos de Formação Volume 2: como estruturar o 
sistema de meio ambiente”, 2006, que pode ser consultada no site: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/dai_pnc/_arquivos/volume2.pdf 
 
Os recursos do Fundo podem ter várias origens como, por exemplo: saldo de caixa proveniente do 
exercício anterior, tesouro municipal, transferências intergovernamentais, penalidades administrativas e 
multas, do rendimento da aplicação de recursos no mercado financeiro e doações de pessoas físicas e 
jurídicas, tanto nacionais quanto estrangeiras. 
 
 

 
CA7 – Ação(ões) ambiental(is), realizada(s) no Ciclo 2016, com recursos do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente. 
 
Pontuação: 01 ação - 0,5 ponto; 02 ações ou mais - 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Incentivar a efetiva utilização do Fundo criado para as ações ambientais do Município. 
 
Atenção: Para pontuação neste item, é essencial a demonstração da vinculação das ações executadas 
aos recursos do Fundo. 
 
 

 
CA8 - Participação do Interlocutor e de, no mínimo, dois conselheiros do Município em 
Teleconferência sobre o tema "Conselhos Ambientais", promovida pelo PMVA. 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.   

 

 
Objetivo: Abordar o funcionamento dos Conselhos Ambientais e a importância da atuação dos 
Conselheiros para a gestão ambiental local. 
 
 

CA9 - Preenchimento Integral de Formulário fornecido pelo PMVA, por todos os conselheiros 
municipais de meio ambiente (titulares e, na ausência, pelos suplentes), sobre "Dificuldades e 
Avanços do Conselho Municipal de Meio Ambiente". 
 
Pontuação: 1,0 ponto. 

Comprovação: Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016.  

 

http://www.mma.gov.br/estruturas/dai_pnc/_arquivos/volume2.pdf
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Objetivo: Verificar a atual situação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, especialmente com 
relação às dificuldades enfrentadas e aos avanços verificados. 

 

Uma das parcerias do Programa Município VerdeAzul (com IBAMA e ESALQ) visa o fortalecimento dos 
Conselhos Municipais de Meio Ambiente e as informações obtidas, por meio dos formulários entregues, 
subsidiarão os trabalhos a serem realizados. 

 

9 – ÍNDICE DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL – IAA E PASSIVOS AMBIENTAIS 

 

O Ranking Ambiental divulgado anualmente é organizado com base no Índice de Avaliação Ambiental - 
IAA obtido pelos Municípios aderentes ao Programa Município VerdeAzul - PMVA. 

 

O IAA de cada Município é estabelecido com base na aplicação da seguinte fórmula:  

 

IAA= ΣIDi - PP, onde:  

ΣIDi – é o somatório dos Indicadores de Desempenho (IDi) nas Diretivas Ambientais do Programa, cujo 

valor máximo da soma é de 100 (cem) pontos. Sendo IDi o Indicador de Desempenho para cada Diretiva 

Ambiental identificada pelo índice i. Este indicador corresponderá a uma nota, que varia de 0 (zero) a 10 

(dez), atribuída em função das ações propostas, ajustada, posteriormente, pelo peso que cada Diretiva i 

possuir, conforme listado no Anexo II da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 

PP - São passivos e/ou pendências ambientais de responsabilidade do município.  Este valor varia de 0 

(zero) a 30 (trinta), de acordo com os passivos apurados pelo Sistema Ambiental Paulista, com base nos 

seguintes itens: a) existência de áreas contaminadas e penalidades aplicadas pela Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo - CETESB; b) pendências em relação ao licenciamento ambiental; c) constatação 

de entulho em Áreas de Proteção Permanente - APP; d) não cumprimento de Termo de Compromisso de 

Recuperação Ambiental - TCRA (Licenciamento ou Autuação); e) Índice de Coleta e Tratatabilidade de 

Esgoto da População Urbana do Município – ICTEM; e f) Índice da Qualidade de Aterro de Resíduos - 

IQR.  

O cálculo do IAA ocorre por meio de análise e avaliação do Relatório de Gestão Ambiental, dos 

documentos comprobatórios apresentados e de dados provenientes do Sistema Ambiental do Estado de 

São Paulo. 

Para saber mais sobre os passivos ambientais computados no cálculo do IAA, sugere-se a consulta ao 

Anexo IV da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016. 
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PESOS: 1,0 para todas Pontos: 0 a 30 

PASSIVOS IAA

Nota: 0 a 100

COMPOSIÇÃO DO 
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL - IAA

 
9.1 - Certificação 
 

O “Certificado Município VerdeAzul” será concedido aos municípios que alcançarem valor igual ou 

superior a 80 (oitenta) no Índice de Avaliação Ambiental - IAA e que preencherem algumas condições de 

certificação: (i) terem instituído por lei o Conselho Municipal de Meio Ambiente; (ii) terem instituído por 

lei a Estrutura Executiva Ambiental e terem a implementado; (iii) terem obtido nota igual ou superior a 

7,0 (sete vírgula um) no Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos - IQR; (iv)  terem obtido nota igual ou 

superior a 6,0 (seis) na Diretiva "Esgoto Tratado"; e (v) não terem tirado nota final 0 (zero) em nenhuma 

das Diretivas Ambientais. 

9.2 - Desempate e ordem de classificação no Ranking Ambiental 

Nos casos de dois ou mais municípios apresentarem, ao final do processo de avaliação, valores do Índice 

de Avaliação Ambiental - IAA idênticos, serão adotados os seguintes critérios de desempate para a 

definição da posição no ranking, indicados em ordem de aplicabilidade: (i) nota da Diretiva "Esgoto 

Tratado"; (ii) nota da Diretiva "Resíduos Sólidos", persistindo a igualdade; (iii) estar participando ou 

executando de Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA no Ciclo 2016, persistindo a 

igualdade; e (iv) nota da Diretiva "Biodiversidade", persistindo a igualdade. 

 

10 - RECOMENDAÇÕES PARA OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

→ Atenção para o conteúdo mínimo exigido para a comprovação da execução de algumas ações, 

estabelecido no Anexo III da Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016; 

→ Para a comprovação das ações, anexar, no máximo, 05 (cinco) fotos legendadas. A legenda é muito 

importante para que possamos avaliar o que foi realizado; 

→ Apresentação de documento (por exemplo: leis e estatutos) em arquivo digital único. Muitos 

Municípios encaminham diversos arquivos digitais, cada qual com uma página de uma mesma lei. Isto 
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torna a avaliação mais difícil e morosa. Existem alguns aplicativos gratuitos que transformam o 

documento em PDF para gravação num só arquivo; 

→ Atenção para os requisitos estabelecidos na Resolução SMA 23, de 17 de fevereiro de 2016: A 

comprovação quanto ao atendimento das ações propostas será feita exclusivamente através de 

arquivos digitais. Os arquivos digitais devem ser cópias perfeitas dos documentos originais, sendo 

desqualificados documentos ilegíveis, que apontem rasuras, apresentem alterações de imagem ou 

composição. Os arquivos devem ser compatíveis com o Programa OFFICE 2007. O conjunto de arquivos 

deve ser gravado nas seguintes opções de mídia: CD, DVD ou Pen Drive. A mídia deverá ser 

protocolizada junto à secretaria do Programa Município VerdeAzul, na sede da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente, ou postado no correio, na modalidade “Aviso de Recebimento - AR”, até a data do 

fechamento do sistema. Os arquivos devem ser devidamente nomeados conforme códigos 

alfanuméricos indicados para cada ação proposta.  
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