
Programa Município VerdeAzul - PMVA 
 

DIRETIVA 
 ESTRUTURA AMBIENTAL  

 
Município CARAGUATATUBA 
Mapa https://www.google.com.br/maps                          
RA São José dos Campos 
UGRHI Litoral Norte 
Dados municipais (IBGE, 2014) População: 111.524 habitantes  

Área: 485.097 Km²                    
 
Experiência  
 
Organização dos trabalhos para melhorar desempenho no Programa Município 
VerdeAzul. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência apresentada em Encontro Regional do PMVA – Ciclo 2016. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Obtenção de melhor classificação do Município de Caraguatatuba no Ranking 
Ambiental do Programa Município VerdeAzul. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - SMAAP. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2013 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O Município de Caraguatatuba participa do Programa Município VerdeAzul desde o 
primeiro Ciclo, em 2008. 

No período de 2010 a 2012 o Município alcançou média de 71,58 no Índice de 
Avaliação Ambiental – pontuação significativa, mas não suficiente para a 
certificação. 

Verificou-se, então, a necessidade de se adotar estratégias para melhorar o 
desempenho para fins de obtenção do Certificado Município VerdeAzul. 

 
Metodologia  
 
Avaliando os procedimentos desenvolvidos para o atendimento das ações propostas 



pelo Programa Município VerdeAzul, concluiu-se pela necessidade de alterar a 
estratégia e a forma dos documentos apresentados para a comprovação das ações. 
 
Quanto à estratégia adotada, antes se encaminhava memorandos ou ofícios aos 
órgãos e secretarias municipais, solicitando as informações necessárias para o 
atendimento das Diretivas do Programa, e aguardava-se o retorno. 
 
Após a revisão do procedimento, passou-se a estabelecer contato pessoal com os 
gestores das outras Pastas ou com os responsáveis pelo fornecimento das 
informações, apresentando o Programa Município VerdeAzul e destacando a 
importância do trabalho conjunto para um melhor desempenho. A interlocutora do 
PMVA se colocou sempre à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões. 
 
Quanto à forma dos documentos, verificou-se que os documentos de outros órgãos 
e secretarias enviados à Coordenação do PMVA eram incompletos e sem 
detalhamentos (sem observância de conteúdo mínimo exigido na Resolução SMA 
regente do Ciclo). Constatou-se, também, que não havia padronização dos 
relatórios emitidos pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca – SMAAP. 
 
Após a revisão do procedimento, houve maior preocupação com os detalhes 
(porque o técnico avaliador da Secretaria de Estado do Meio Ambiente não conhece 
o histórico de cada ação executada), além de ser providenciada a padronização dos 
relatórios emitidos. Além disso, cuidou-se para que fosse garantida uma estreita 
correlação entre as informações inseridas no Relatório de Gestão Ambiental com os 
documentos comprobatórios apresentados. 
 
 
 
Desafio(s) 
 
Envolver os outros órgãos e secretarias no planejamento e execução das atividades 
propostas pelo Programa Município VerdeAzul. 
 
 
 
Resultado(s) 
 
- Visibilidade do Programa dentro da Administração Pública, facilitando a busca por 
informações; 
 
- Maior facilidade na elaboração dos relatórios, por haver padrão validado; 
 
- Melhoria do desempenho do Município de Caraguatatuba no Programa Município 
VerdeAzul e manutenção do Município entre os mais bem colocados. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca – SMAAP. 
  
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Caraguatatuba. 
 



 
Fonte(s) 
 
Apresentação feita no Encontro Regional do Programa Município VerdeAzul, 
realizado em 19 de abril de 2016 em Pindamonhangaba. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
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