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Mapa https://www.google.com.br/maps              
RA Campinas 
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Dados municipais (IBGE, 2014) População: 158.856 habitantes  

Área: 513,589 km²                    
 
Experiência  
 
Programa Conciliação Socioambiental. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item EM3b da Diretiva Estrutura Ambiental no Ciclo 2015 do 
PMVA e apresentada no Encontro Regional do Ciclo 2016 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Promover a reparação integral dos danos ambientais ou a obtenção de indenizações 
compensatórias de forma mais célere, além de desenvolver atividades de 
conscientização do infrator ambiental  
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Prefeitura do Município de Bragança Paulista. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2013 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O Programa de Conciliação Socioambiental consiste numa prática que visa a 
reparação e compensação de danos ambientais decorrentes das infrações 
administrativas de cunho ambiental, através da celebração de Termos de Ajustamento 
de Conduta (TACs), previstos no artigo 5o, III, c/c § 6o da Lei 7.347/1985 e artigo 211 
da Lei 8.069/1990, e Termos de Conciliação Socioambiental. 
 
O Programa utiliza técnicas de conciliação preventiva e reparatória de danos 
ambientais. 
 



 
Metodologia  
 
 
O Programa de Conciliação Socioambiental, implantado em 2013 pela Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria do Meio Ambiente – SMMA, consiste na 
celebração de Termos de Ajustamento de Conduta – TACs para reparar ou compensar 
danos decorrentes das infrações ambientais. Trata-se de um meio alternativo de 
solução de conflitos amplamente utilizado pelo Ministério Público, vantajoso à vista do 
desafogamento do Judiciário e da efetividade e celeridade da reparação das 
degradações ao meio ambiente. 
 
Busca-se com o Programa de Conciliação Socioambiental não somente a punição do 
infrator, mas também a reparação do dano e a consequente restauração dos valores 
perdidos no conflito de forma eficaz e produtiva. 
 
Pelo Programa, os infratores se obrigam a ajustar suas condutas às exigências legais, 
de forma a reparar os danos ambientais decorrentes das infrações perpetuadas, ou 
compensá-los, nos casos em que a reparação não se mostra mais possível.  
 
Em substituição ao pagamento de multas, os infratores devem cumprir medidas 
indenizatórias e, como medida socioeducativa, ficam obrigados a participar de oficinas 
sobre crimes e infrações ambientais, promovendo a sua conscientização e buscando a 
prevenção de novos danos ambientais. 
 
Dentre as ações indenizatórias estão, por exemplo, o financiamento de programas 
ambientais, a implantação e estruturação de parques urbanos, a doação de ração e 
outros produtos para o Canil Municipal, a doação de árvores para arborização urbana, 
e a execução de projetos ambientais. São ganhos em prol do meio ambiente e da 
população bragantina, de modo que todos podem acompanhar de perto a utilização 
dos serviços e produtos no Município. 
 
Por meio da conciliação, é firmado um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, o 
qual estabelece prazos, medidas de reparação e/ou compensação do dano ambiental, 
além das penalidades aplicáveis. Cada TAC celebrado é levado ao conhecimento do 
Ministério Público e, em caso de descumprimento, é levado ao Judiciário para ser 
executado como título extrajudicial. 
 
O Programa tem total transparência: o infrator e a comunidade acompanham como 
são feitas as indenizações e reparações ajustadas. 
 
O Programa de Conciliação Socioambiental foi escolhido como a melhor prática de 
sustentabilidade pelo Ministério do Meio Ambiente na categoria “Inovação à Gestão 
Pública – Destaque da Rede”, no 5º Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade – 
A3P, e vem sendo referência no País, sendo regulamentado pelo Decreto Municipal 
1.822, de 24 de fevereiro de 2014, que instituiu o Núcleo de Conciliação 
Socioambiental. 
 
 
Desafio(s) 
 
- Reformulação das atitudes e treinamento de toda a equipe da Secretaria do Meio 
Ambiente – SMMA para que fossem obtidos resultados eficientes, decorrentes de 
procedimento diverso dos anteriormente adotados, que eram mais burocráticos e 
conservadores; 



 
- Adoção de ações estratégicas de democratização, consistentes na aproximação 
entre Administração e cidadãos; 
 
- Ampliação do Programa de Conciliação Socioambiental para que também abranja 
ações de prevenção a danos ao meio ambiente, como, por exemplo, nos casos de 
obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio 
ambiente, atendendo ao princípio da prevenção (nos primeiros anos do Programa, 
foram desenvolvidas e aplicadas metodologias em situações de danos efetivamente 
ocorridos, ou seja, a linha de ação foi punitiva). 
 
 
Resultado(s) 
 
- Desafogamento do Judiciário; 
 
- Celeridade na reparação de danos ambientais; 
 
- Fomento a programas e projetos ambientais; 
 
- Conscientização do infrator ambiental; 
 
- Acompanhamento da solução dos conflitos por toda a população. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
  
Secretaria do Meio Ambiente de Bragança Paulista. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Bragança Paulista. 
 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação, apresentação em 
Encontro Regional do PMVA no dia 14 de abril de 2016 em Araras, e texto do Decreto 
Municipal 1.822/2014, disponível em: 
 
https://leismunicipais.com.br/a2/sp/b/braganca-paulista/decreto/2014/182/1822/decreto-n-1822-2014-institui-e-
regulamenta-o-nucleo-de-conciliacao-socioambiental-no-ambito-do-municipio-de-braganca-paulista-e-da-outras-
providencias 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 



 

 

 

 

 



 

                                 Fotos e ilustrações encaminhadas pela Prefeitura Municipal de Bragança Paulista 


