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Programa Município VerdeAzul 
certifica 48 cidades em 2017

Novo Horizonte é o 
primeiro colocado 
pelo terceiro ano 
consecutivo no
ranking ambiental

conhecimento técnico e, principalmente, 
engajamento de suas equipes

Neste ano, os municípios que aderiram 
ao PMVA passaram por duas pré-certifica-
ções, em junho e setembro, além de parti-
ciparem dos encontros do Ambiente Móvel, 
evento realizado em diversas regiões do 
Estado para debater temas ambientais como 
resíduos sólidos, licenciamento ambiental, 
operação corta-fogo, recuperação de matas 
ciliares e o FECOP.

“A intenção do novo critério, as pré-certi-
ficações, foi estimular os municípios que não 
haviam conseguido uma boa pontuação na 
primeira fase do programa, além de divulgar 
os que começaram bem e continuam com 
uma boa performance”, explica Figueiredo.

Conversão de multas – No encon-
tro foi assinado protocolo de intenções entre 
o Estado de São Paulo, a União da Agroin-
dústria Canavieira do Estado de São Paulo 
(Unica) e a Organização de Plantadores de 
Cana da Região Centro-Sul do Brasil (Orplana). 

A iniciativa visa a estruturar o programa de 
parcelamento e conversão de multas ambien-
tais em prestação de serviços para a recupera-
ção de áreas de proteção permanente (APPs) 
no Projeto Nascentes.

Para a presidente da Unica, Elizabeth 
Fa   rina, “o Estado ganha com a eficiência 
ambiental e processual, como redução no 
tempo de tramitação administrativa das mul-
tas, enquanto o setor produtivo ganha com a 
redução do seu passivo ambiental e a inter-
nalização de práticas de sustentabilidade”.

Reconhecimento – O Prêmio 
Governador André Franco Montoro foi con-
cedido aos municípios mais bem colocados 
no ranking em cada uma das Unidades de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Neste 
ano, receberam o prêmio: Novo Horizonte, 
Fernandópolis, Pederneiras, Botucatu, 
Campinas, Itanhaém, Caraguatatuba, Gabriel 
Monteiro, Gastão Vidigal, Sertãozinho, 
Sagres, Santa Fé do Sul, Pedrinhas Paulista, 
Guararema, Itararé, Narandiba, Orlândia, 

A

O anúncio ocorreu na quarta-
-feira, no Palácio dos Bandeirantes, 
na capital, durante o X Encontro 
Estadual do Programa Município 
VerdeAzul. Neste ano, 48 cidades 
conseguiram atingir nota superior 
a 80 pontos, exigência para rece-
ber o selo Município VerdeAzul. 
O certificado reconhece a boa ges-
tão ambiental municipal e garante 
à prefeitura premiada preferência 
na captação de recursos do Fundo 
Estadual de Prevenção e Controle 
da Poluição (FECOP).

O Ranking Ambiental é resul-
tado da avaliação técnica das infor-
mações fornecidas pelos municí-
pios, com critérios preestabele-
cidos de medição da eficácia das 
ações executadas. O Indicador de 
Avaliação Ambiental – IAA é publi-
cado para que o poder público e 
toda a população possam utilizá-lo 
como norteador na formulação e 
aprimoramento de políticas públi-
cas e demais ações sustentáveis.

Debates – “É um processo 
anual. Todo ano começa um novo 
ciclo em outubro. Podemos ver o 
que foi o município nos últimos 
30 anos e, fazendo as diretivas 
e as tarefas, conseguimos proje-
tar como serão os próximos 30 
anos”, explica o coordenador do 
PMVA, José Walter Figueiredo, 
que acredita que os municí-
pios devem ter vontade política, 

Mogi das Cruzes, Santo Antônio da Alegria, 
Registro e Campos do Jordão.

Além dos municípios classificados, fo  -
ram destacadas as cidades com melhor 
desempenho em suas regiões, que recebe-
ram o Prêmio Interlocutor Articulado 2017: 
Tupi Paulista, Iacanga, Guatapará, Embu 
das Artes, São Bento do Sapucaí, Ibirarema, 
Ibiúna, Jundiaí, Bertioga, Orlândia, São Si -
mão, Avanhandava, Guzolândia e Embaúba. 
Obtiveram a premiação como suplentes dos 
municípios: Sagres, Lençóis Paulista, Gua-
tapará, Itaquaquecetuba, Taubaté, Ran cha-
ria, Botucatu, Jaguariúna, Bertioga, Franca, 
Gastão Vidigal e Olímpia. 

Interlocutores e suplentes são os repre-
sentantes indicados pelos prefeitos para rea-
lizarem os contatos com a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente – SMA e os res-
ponsáveis pelo gerenciamento das tarefas 
para atendimento das Diretivas Ambientais.

cidade de Novo Horizonte lidera o 
ranking, pelo terceiro ano consecu-
tivo, dos municípios do Programa 
Município VerdeAzul (PMVA). O 
município, do norte paulista, obte-
ve 97,45 de pontuação. Na segun-
da colocação ficou Fernandópolis, 
com 96,22, e, em terceiro, o muni-
cípio de Pederneiras, com 94,61. 
Participante do PMVA desde a 
primeira edição, em 2007, Novo 
Horizonte conquistou nota máxi-
ma em três diretivas: Estrutura e 
Educação Ambiental, Município 
Sustentável e Qualidade do Ar.
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A classificação dos municípios está 
disponível em http://verdeazuldigital.
sp.gov.br/site/pontuacoes/.

Programa – Lançado em 2007 pelo 
Governo do Estado de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o 
PMVA pretende estimular e auxiliar as prefeitu-
ras paulistas na elaboração e execução de suas 
políticas públicas estratégicas para o desenvol-
vimento sustentável do Estado. As ações pro-
postas compõem as dez Diretivas norteadoras 
da agenda ambiental local, com os seguintes 
temas estratégicos: Esgoto Tratado, Resíduos 
Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, 
Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Ges-
tão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura 
Ambiental e Conselho Ambiental.

A equipe técnica do PMVA oferece capa-
citação técnica aos interlocutores indicados 
pela municipalidade e, ao final de cada ciclo 
anual, publica o Ranking Ambiental dos Mu -
nicípios Paulistas.
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Ranking Ambiental – Anúncio ocorreu na quarta-feira, 13, no Palácio dos Bandeirantes, na capital

José Walter Figueiredo, coordenador do PMVA

Municípios mais bem colocados no ranking receberam o Prêmio Governador André Franco Montoro 


