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• Você é conselheiro do Conselho Municipal de Meio Ambiente e não sabe
qual o seu papel?

• Você é parte da administração pública municipal ligada à área de meio
ambiente e tem dúvidas sobre a sua atuação?

• Você é um cidadão, está preocupado com os problemas ambientais e não
sabe o que fazer?

Este manual foi feito para esclarecer e indicar oportunidades de ações relativas ao meio ambiente em seu
município por meio do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Lembre-se: tudo o que é feito onde você vive, no seu município, repercute no planeta como um todo. Para
melhor ou para pior. E você tem um compromisso com o que acontece!

Seja você um agente
de mudança. É no
município, onde
vivemos, que podemos
criar e estabelecer as
bases para um futuro
sustentável.

O Brasil possui uma das mais
completas estruturas administrativas
e legais para proteger o meio
ambiente, permitindo que qualquer
cidadão possa atuar nesta questão.
Esta atuação é mais do que fazer
denúncias ou aplicar multas quando
estiver ocorrendo uma degradação.

Existem muitas possibilidades e
oportunidades para proteger os
recursos naturais no seu município
por meio do Conselho Municipal de
Meio Ambiente. São exemplos: a
criação de espaços protegidos como
parques e praças, programas de
recuperação ambiental, e o monitoramento do uso dos recursos em seu município.

Infelizmente, este assunto é conhecido apenas por especialistas. Em nossa região, poucos municípios desenvolvem
ações efetivas de cuidado com o meio ambiente.

Esta ação não depende apenas da decisão da prefeitura: qualquer cidadão ou entidade tem poder de atuação, e o
Conselho Municipal de Meio Ambiente é um importante canal de ação.

Para compreender a ação de um Conselho Municipal de Meio Ambiente, é preciso entender antes o que é gestão
ambiental e quais são as regras, normas e instituições relativas ao uso e cuidado dos recursos naturais no Brasil.



6

CÂMARA TÉCNICA
DE TURISMO
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Manual de instruções para Conselho Municipal de Meio Ambiente

II Fórum dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente do Baixo Tietê



7

CÂMARA TÉCNICA
DE TURISMO
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Manual de instruções para Conselho Municipal de Meio Ambiente

II Fórum dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente do Baixo Tietê

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 - GESTÃO AMBIENTAL
O que é gestão? _________________________________________________________________ 13
Quais são os recursos naturais? _____________________________________________________ 14

CAPÍTULO 2 - ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS E LEGAIS PARA A GESTÃO AMBIENTAL
Qual a estrutura para a gestão ambiental? ____________________________________________ 19
Como é a estrutura legal sobre meio ambiente? ________________________________________ 21
A Constituição Federal_____________________________________________________________ 22
A Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente _______________ 23

CAPÍTULO 3 - INSTRUMENTOS LEGAIS PARA REALIZAR A GESTÃO AMBIENTAL
Quais os instrumentos legais para realizar a gestão ambiental? ___________________________ 29
Espaços Territoriais Protegidos ______________________________________________________ 30
Licenciamento ___________________________________________________________________ 33
Padrões de Qualidade _____________________________________________________________ 35
Penalidades _____________________________________________________________________ 39
A  importância de se ter base legal ___________________________________________________ 44

CAPÍTULO 4 - MUNICÍPIO VERDEAZUL

Projeto Ambiental Estratégico Município VerdeAzul ____________________________________ 49
Resolução SMA 09, de 31 de janeiro de 2008___________________________________________ 51
Resolução SMA 55, de 11 de agosto de 2009 ___________________________________________ 53

CAPÍTULO 5 - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA
O que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente? _____________________________________ 61
Criação do CMMA ________________________________________________________________ 61
Implantação do CMMA ____________________________________________________________ 62
Regimento Interno _______________________________________________________________ 63
Estrutura do Conselho _____________________________________________________________ 63
Papel dos Conselheiros ____________________________________________________________ 63
Custeio das atividades do CMMA ____________________________________________________ 64
Agenda do CMMA ________________________________________________________________ 64
O papel fiscalizador do CMMA e sua articulação com outros organismos _____________________ 65
Problemas mais comuns na implantação e funcionamento de CMMAs ______________________ 65
Mobilização _____________________________________________________________________ 67
Vontade política __________________________________________________________________ 68
Idealizando o Sistema _____________________________________________________________ 69
O papel de quem facilita ___________________________________________________________ 70
CMMA: instância de decisão e participação ____________________________________________ 70
Para que serve o CMMA? __________________________________________________________ 71
O CMMA não tem função de criar leis ________________________________________________ 72
Quem participa? _________________________________________________________________ 72
Composição numérica do CMMA ____________________________________________________ 73
Qual é o CMMA ideal para o seu município? ___________________________________________ 74
Passos para a formação do CMMA ___________________________________________________ 74
Relação com a prefeitura __________________________________________________________ 75
A Rede, uma aspiração do Conama___________________________________________________ 75
O prefeito pode impedir as atividades do CMMA? _______________________________________ 75
Dez passos para o bom funcionamento do CMMA ______________________________________ 75
Modelo de Lei de Criação do CMMA _________________________________________________ 76
Modelo de Regimento Interno para CMMA ____________________________________________ 79

CAPÍTULO 6 - ÓRGÃO E FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



8

CÂMARA TÉCNICA
DE TURISMO
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Manual de instruções para Conselho Municipal de Meio Ambiente

II Fórum dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente do Baixo Tietê

Órgão Municipal de Meio Ambiente: instância executiva ________________________________ 91
Fundo Municipal de Meio Ambiente__________________________________________________ 94
O exemplo do Fundo Nacional do Meio Ambiente _______________________________________ 95
Como estruturar o Fundo Municipal __________________________________________________ 95
Passos para criação do Fundo Municipal ______________________________________________ 97
ANEXOS
ANEXO A - Atividades sujeitas ao EIA/RIMA segundo Resolução do CONAMA 01/86 ____________ 99
ANEXO B - Atividades sujeitas ao licenciamento ambiental (Resolução do CONAMA 237/97)_____ 100
ANEXO C - Atividades sujeitas ao licenciamento ambiental municipal (Decreto 47.397/92) ______ 103
ANEXO D - Modelo de Lei de Criação do FMMA ________________________________________ 104

GLOSSÁRIO ____________________________________________________________________ 107

Saiba mais e consulte (páginas eletrônicas) ___________________________________________ 110
Referências bibliográficas _________________________________________________________ 111



9

CÂMARA TÉCNICA
DE TURISMO
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Manual de instruções para Conselho Municipal de Meio Ambiente

II Fórum dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente do Baixo Tietê

Apresentação
É impressionante como o tema Meio Ambiente tem gerado grande atração para as pessoas.

Acredito que estamos todos verdadeiramente preocupados para onde podemos estar levando nosso Planeta
Terra.

O Aquecimento Global é uma realidade. A humanidade  promoveu o desenvolvimento alavancado pela energia
fóssil, proveniente do petróleo, abundante, suja e barata, sem a menor preocupação com o que estaria por vir.

Enfrentamos o maior desafio da modernidade, a sustentabilidade de nosso ecossistema.

A ciência ainda não responde uma série de questões relacionadas ao nosso futuro.

Sabemos que os problemas ambientais extrapolam as ações de Governo, originados pela presença dominante
do homem, agravados pelos hábitos modernos, onde o conforto sempre está relacionado ao consumo de energia
e ao desperdício dos recursos naturais. Recursos estes, que somente tem seu verdadeiro valor reconhecido quando
se tornam escassos.

Queremos continuar a viver mais e melhor, com  mais conforto, justiça e igualdade, o que naturalmente exige
maior consumo de energia e recursos naturais, quando o planeta chora a sujeira que já causamos. O que fazer?
Como fazer?

Sabemos que estamos correndo contra o tempo, e que o problema é de todos, talvez como nas grandes
guerras, este também será um momento de união dos povos, buscando solução para a sobrevivência de todos.

Nestes momentos encontramos grandes líderes, que lutam por causas coletivas, mobilizam massa, mudam
os costumes do povo, levando-os para o caminho da salvação.

Assim vejo o papel destes verdadeiros cidadãos do presente e do futuro, os que se propõem a aprender,
estudar, ensinar, e regular os comportamentos humanos relacionados ao Meio Ambiente. Assim vejo o papel de
Membro dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente.

Temos o maior respeito por estas pessoas, e o dever de apoiá-los no desenvolvimento do conhecimento, para
o bom exercício desta tarefa tão nobre.

Esta cartilha pretende ser a primeira versão de uma série, cujo conteúdo será enriquecido com os
conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, que passaremos como legado às próximas gerações.

Muitos destes conhecimentos farão parte das grades curriculares escolares, terão que ser levados para o dia
a dia dos lares, mudando a cultura e os hábitos de nossa gente.

Não será tarefa fácil, mas como toda Nobre Missão , terá um valor inestimável, que haverá de ser reconhecido
pelas próximas gerações.

Obrigado pelo trabalho que todos desempenharão pelo BEM da HUMANIDADE.

‘’Somos gratos pela oportunidade de viver esta vida, é nosso dever recompensar este privilégio, com nossa
dedicação à uma vida melhor para as próximas gerações.’’

Celso Torquato Junqueira Franco
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê

Prefeito Municipal de Sud Mennucci
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CAPÍTULO I
Gestão ambiental
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O que é gestão?
Para explicar o que significa a gestão ambiental, é preciso compreender o que é gestão de forma geral.

Quem toma uma decisão sobre o uso de um recurso leva em conta suas necessidades, interesses, preferências,
planos e objetivos – e até mesmo impulsos. Quando um determinado recurso é limitado, é preciso ser muito
mais criterioso em seu uso.

Gestão é a tomada de decisão sobre a utilização de um recurso seguindo regras e normas. É quando se
utilizam determinados critérios nas decisões, com vistas a administrar o recurso da melhor forma possível e de
impedir sua escassez ou degradação.

Um exemplo

O dinheiro ou os recursos financeiros. Quando temos algum dinheiro ou recurso financeiro, que é sempre
limitado, precisamos fazer sua gestão, ou seja, decidir o que fazer com ele para suprir nossas necessidades ou
realizar nossos projetos, da melhor forma possível, sem deixar que o recurso acabe.

Um jovem decidiu comprar um apartamento. Prefere fazer um financiamento a ter de pagar aluguel. Então,
utiliza parte de sua renda mensal para saldar as prestações do imóvel.

Um casal de aposentados está economizando dinheiro para conhecer a Europa. Antigo sonho, a viagem não
pôde ser realizada porque eles estão pagando a faculdade dos filhos.

Um jovem de 15 anos antecipa a compra do ingresso de um show, pois se deixar para adquirir na hora, custará
mais caro.

Cada indivíduo ou instituição, como sujeito da gestão, de acordo com seus interesses, preferências e
necessidades, tomará decisões no sentido de usar melhor os objetos de gestão, tais como recursos financeiros,
materiais, humanos, empresas, imóveis, etc.

Muitas vezes a utilização dos recursos deve atender a regras e normas, tais como as do mercado financeiro
(taxas de juros, cotações, etc.) ou do mercado imobiliário (contratos, direito do consumidor, índices de reajuste).

O que é a gestão ambiental?

Referentemente à área ambiental, o conceito de gestão é o mesmo, a diferença é que os objetos são bens de
uso comum, coletivos e públicos. Mesmo sendo públicos ou de uso comum, os recusos naturais também são
bens escassos e limitados. Isso torna a gestão ambiental mais complexa, pois existem vários sujeitos interessados
em um mesmo objeto, com necessidades, preferências e objetivos que muitas vezes estão em conflito.

Um exemplo é a água

Ela cai do céu, infiltra-se no solo, brota nas nascentes, corre nos rios e ribeirões.

Um industrial capta a água bruta e a usa como insumo na sua fábrica.

Um agricultor precisa da água para irrigar a sua lavoura.

A empresa municipal de abastecimento precisa fornecer água tratada para a população do município.

Mas quem é o dono da água?

No Brasil, a água é pública – está na Constituição Federal – e pode ser apropriada para diferentes usos e por
diferentes usuários.



14

CÂMARA TÉCNICA
DE TURISMO
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Manual de instruções para Conselho Municipal de Meio Ambiente

II Fórum dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente do Baixo Tietê

Microbem
FLORA

Microbem
SOLO

Microbem
ÁGUA

Microbem
AR

MACROBEM ECOSSISTEMA

Microbem
FLORA

Microbem
SOLO

Microbem
ÁGUA

Microbem
AR

Como a água é pública, o que pode acontecer se não houver a gestão desse recurso?

Na Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, estamos instituindo a Lei de Cobrança pelo Uso da Água a partir de 2010,
com o objetivo de racionalizar a sua utilização tendo o princípio do usuário pagador e poluidor pagador.

Se o industrial captar a água bruta de boa qualidade, consumir parte desta água (ex: indústria de bebidas,
evaporação, outros) e a devolvê-la poluída, isto poderá afetar o agricultor e a empresa de abastecimento, que
precisam da água para suas necessidades e atividades.

Se o agricultor utilizar a água em grande quantidade para a irrigação, poderá diminuir a oferta de água para
o industrial e para a empresa de abastecimento de água.

Se a empresa de abastecimento não dispor de um sistema de captação e distribuição de água, isso poderá
afetar a disponibilidade do recurso (uso multiplo), bem como se o sistema de tratamento de esgoto não for
eficiente, afetará a qualidade da água, impedindo o desenvolvimento da atividade do agricultor  e/ou industrial.

Situações como essas ilustram a necessidade de regras e normas para realizar a gestão ambiental. Como a
água é pública, estas regras e normas imprimirão uma racionalidade com vistas a utilizá-la da melhor forma
possível, de modo a impedir sua escassez ou degradação, já que o uso que cada um faz do recurso afeta a
todos.

Para fazer a gestão de um recurso financeiro, existem regras de mercado, como leis, taxas de juros, câmbio,
instituições como bancos e instâncias reguladoras, como o Banco Central, o Ministério da Fazenda e a Receita
Federal. Com os recursos naturais é a mesma coisa: existem leis, normas e instituições que regulam a sua gestão.

No caso da água, existe a Política Nacional de Recursos Hídricos – lei maior que rege a gestão desse recurso.
Existem também instituições como as agências de água e os comitês de bacia hidrográfica. Essas são estruturas
legais e institucionais feitas para garantir a utilização adequada deste recurso natural e público e atender aos
diversos usos e interesses, da melhor forma possível, sem degradá-lo ou esgotá-lo. A exemplo, temos a Lei de
Cobrança pelo Uso da Água que tem esta finalidade (Lei Estadual 12.183, de 29/12/2005)

Quais são os recursos naturais?
O objeto maior, ou macrobem, é o meio ambiente ou o ecossistema como um todo: atmosfera, água, flora,

fauna, solo, minerais.

Este macrobem, o meio ambiente, é coletivo, mas os microbens podem ser apropriados com base em regras.

A seguir são apresentados alguns exemplos de bens ambientais. Todos podem utilizá-los – e como vimos, o
uso que cada um faz do recurso natural afeta o bem que é de todos, ou o macrobem, que é o ecossistema. Por
isso, é necessário haver a gestão destes recursos na forma de regras estabelecidas pelas políticas públicas.



15

CÂMARA TÉCNICA
DE TURISMO
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Manual de instruções para Conselho Municipal de Meio Ambiente

II Fórum dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente do Baixo Tietê

Água: é necessária uma outorga do DAEE ou licença do poder público estadual ou federal para utilizar água
bruta de rios, ribeirões e poços.

Minerais: sua exploração é obtida através da Agência Ambiental/Cetesb, por meio das autorizações de lavra.

Flora: é necessário uma licença que, dependendo da situação, pode ser do poder público municipal, da SMA
para utilizar ou manejar florestas ou árvores.

Fauna: é necessário autorização do Ibama e SMA para manejo da fauna silvestre como: pesca, caça e criação
de espécies exóticas ou silvestres.

Solo: o uso do solo se dá pelo direito de propriedade mas submetido ao controle do município por meio do
Plano Diretor. O Estado e a União também podem definir restrições no uso do solo, como no caso das APPs.

Atmosfera: é o bem mais difuso, ou seja, ela não está circunscrita em nenhum território específico; sua
abrangência é global. Mesmo assim, existem regras de controle de poluição do ar fiscalizadas pela Agência
Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb.

Como a gestão ambiental trata de bens coletivos, comuns e públicos, ela é descentralizada e participativa. Isto
significa que o poder público tem o dever de cuidar do meio ambiente, e que todo cidadão deve atuar em seu
município. E para poder participar, é preciso conhecer a estrutura de gestão. Você conhece?
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CAPÍTULO II
Estruturas institucionais e legais para a

gestão ambiental
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Qual a estrutura para a gestão ambiental?
O Brasil é uma federação composta pelos entes:

• União

• Estados

• Municípios

• Distrito Federal

Podemos entender a gestão ambiental nestes níveis com base no esquema abaixo . A gestão funciona por
meio de sua estrutura administrativa e de sua estrutura legal, que definem instituições e normas. Estas estruturas
são mais rígidas, mas os projetos e programas são mais variáveis e mudam conforme as prioridades dos governos.
Instrumentos de gestão são meios para colocar as ações em prática.

A estrutura administrativa é composta pelos órgãos da administração pública, tais como:

• em nível federal, o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama;

• em nível estadual, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Cetesb, a Polícia Ambiental;

• em nível municipal, geralmente existe a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou a Fundação Municipal
de Meio Ambiente, ou ainda, Departamento Municipal de Meio Ambiente.

Existem ainda os Conselhos de Meio Ambiente:
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• em nível federal, Conama;

• em nível estadual, Consema;

• em nível municipal, CMMA.

As competências de cada um são definidas na estrutura legal.

A estrutura legal é composta pelas leis que regem as questões do meio ambiente no Brasil. As leis podem ser
produzidas em diferentes níveis:

• pelo Congresso Nacional (União),

• pela Assembléia Legislativa (Estados),

• pela Câmara de Vereadores (Municípios).

Os Conselhos de Meio Ambiente também podem produzir deliberações, assim como os órgãos do Poder
Executivo produzem portarias e normas.

Os programas e projetos são ações prioritárias dos governos – como os programas de educação ambiental,
por exemplo – que podem ocorrer nos três níveis: federal, estadual e municipal. Também são comuns programas
como o da Agenda 21 que, do mesmo modo, acontecem nos três níveis.

Os instrumentos de comando e controle tratam de obrigatoriedade relativa a uma ação sobre o meio ambiente,
como a emissão de licenças e a fiscalização. Um exemplo é a exigência da Licença Ambiental para autorizar o
corte de árvores, intervenção em APP, instalação de indústrias. O controle se refere à fiscalização desta ação de
acordo com que foi autorizado. Caso o interessado não cumpra as exigências da licença, poderá ser penalizado.

Os instrumentos voluntários não se baseiam na obrigatoriedade, mas na adesão com base na sensibilização
dos indivíduos e instituições. Os programas de educação ambiental são exemplos: ninguém é obrigado a aderir
ou a concordar com os temas discutidos nas campanhas, mas as pessoas podem a partir daí mudar seus hábitos
e valores voluntariamente. Outro exemplo é a separação de lixo e o combate ao desperdício de água em casa.

Os instrumentos econômicos se baseiam na criação de mecanismos de incentivo econômico, como os
certificados de qualidade ambiental, que atestam que um processo produtivo leva em consideração determinados
cuidados com o meio ambiente. Outros exemplos são o IPTU Verde, que reduz o imposto de imóveis que incluam
áreas preservadas, como áreas de vegetação ao longo dos cursos d’água, e o ICMS Ecológico, que aumenta o
repasse de verbas dos Estados aos municípios que adotarem medidas em favor da preservação ambiental.

Gastos governamentais são uma forma de implementação de ações de gestão ambiental ligadas à destinação
de recursos, tais como para a criação e a manutenção de parques.

Entre todos os aspectos relacionados à gestão ambiental no Brasil, a estrutura legal é o elemento principal e
mais complexo.
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Como é a estrutura legal sobre meio ambiente?
Como vimos anteriormente, entendemos como estrutura legal a forma como se organizam as normas jurídicas.

Podemos ilustrar esta organização por meio de uma pirâmide:

São chamadas normas primárias aquelas elaboradas pelo Poder Legislativo: Congresso Nacional (Senado e
Câmara dos Deputados), Assembléias Legislativas Estaduais e Câmaras de Vereadores. O Poder Legislativo produz
leis tendo como referência a Constituição Federal.

As normas secundárias são produzidas pelo Poder Executivo, Federal, Estadual e Municipal. Essas normas são
elaboradas visando regulamentar as normas primárias, não podendo contrariá-las. Por isso a imagem da pirâmide
acima.

Na figura a seguir, veremos como fica essa estrutura legal na relação entre os entes federados União, Estados
e Municípios, com suas respectivas instituições.
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Como a União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm responsabilidade na proteção do meio ambiente,
faz-se necessário definir as competências. Por competência entende-se quem deve fazer o quê, para que não
haja confusão ou sobreposição entre os temas ou ausência de definições entre eles.

• UNIÃO - atender aos interesses gerais

• ESTADOS - atender aos interesses regionais

• MUNICÍPIOS - atender aos interesses locais

Podemos dividir as competências em:

legislativa – elaborar normas (Poder Legislativo: Congresso, Assembléia Legislativa e Câmara de Vereadores)

administrativa – executar normas (Poder Executivo: Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal).

Competência Legislativa CONCORRENTE significa que União (Congresso), Estados (Assembléia Legislativa),
Distrito Federal e Municípios (Câmara de Vereadores) podem legislar em matéria ambiental sendo que a União
estabelece a regra geral e Estados, Distrito Federal e municípios podem apenas suplementar estas normas.

Competência Administrativa COMUM significa que União (Governo Federal), Estados (Governo do Estado) e
Municípios (Governo Municipal) têm o dever de atuar na proteção do meio ambiente. Não existe hierarquia
entre os órgãos ambientais, cada um deve proteger o meio ambiente dentro de suas esferas de atuação.

Para entendermos melhor a hierarquia legal, vamos abordar as normas que estão no
topo da pirâmide: o Artigo nº 225 da Constituição Federal e a Lei nº 6.938/81, que criou
a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e o Sistema Nacional de Meio Ambiente
(Sisnama).É com base nesta legislação que os Estados e municípios devem atuar.

A Constituição Federal
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O Artigo nº 225 da Constituição Federal de 1988 estabelece:

“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.”

A lei deixa claro que tanto o Poder Público quanto a coletividade têm o dever de proteger o meio ambiente
para si e para o futuro. Dessa forma, os cidadãos, individualmente e em conjunto, têm direitos e obrigações com
relação ao meio ambiente.

A Política Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional
do Meio Ambiente

A Lei nº 6.938/81 instituiu no Brasil a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, e o Sistema Nacional do
Meio Ambiente – Sisnama. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto 99.274/90. Foi dentro da estrutura do Sisnama
que se criou a figura do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Para compreender a Política Nacional de Meio Ambiente, é preciso entender as suas partes ou componentes.

A PNMA é composta de princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.

Os princípios que fundamentam a PNMA são os seguintes:
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Os objetivos são as finalidades, os resultados que a política pretende atingir. Na PNMA, eles são os seguintes:

As diretrizes tratam das formas pelas quais a política é conduzida. A PNMA define assim as diretrizes:

Instrumentos são meios pelos quais a política é colocada em prática. Em geral, a aplicação dos instrumentos,
que requer conhecimento técnico, é função dos órgãos que compõem o Sisnama. Os instrumentos da PNMA são
os seguintes:

O Sisnama é um sistema que organiza as instituições responsáveis na implementação da PNMA.
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O Sisnama é composto pelos seguintes órgãos e funções:

Função no Sisnama Órgão que a exerce Papel
Assessorar o presidente da
República na formulação da PNMA.

UNIÃO Conselho do Governo

Estudar e propor diretrizes e
políticas governamentais e
deliberar sobre normas, padrões e
critérios de controle ambiental a ser
concedido pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios e
supervisionada pelo próprio Ibama.
Incentivar a instituição e
fortalecimento institucional dos
Conselhos Estaduais e Municipais
de Meio Ambiente .

Órgão Consultivo e
Deliberativo(UNIÃO)

Conselho Nacional de Meio
 Ambiente – Conama

Órgão Executor(UNIÃO) Inst. Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais – Ibama

Executar a PNMA e sua fiscalização.

Órgãos Seccionais(ESTADOS) Conselho Estadual do Meio
Ambiente – Consema

Elaborar normas supletivas e
complementares e padrões
relacionados com o meio
ambiente, observados os que
forem estabelecidos pelo Conama.

Secretaria do Meio Ambiente
– SMA

Planejar, coordenar e executar
políticas, programas e projetos das
ações relacionadas à proteção
ambiental. Composta pelas
Diretorias: de Desenvolvimento
das Cidades, de Meio Ambiente, de
Saneamento e de Recursos
Hídricos. Pesquisa e gestão de UCE.

Agência Ambiental/Cetesb Órgão ambiental estadual que faz
fiscalização; licenciamento.

Órgão Central(UNIÃO) Ministério do Meio Ambiente Planejar, coordenar e supervisionar
as ações da PNMA.

Organismos municipais de meio
ambiente - Departamento ou
Secretaria do Meio Ambiente

Órgão ou entidade municipal
responsável pela implementação
da PNMA no âmbito local.

Conselho Municipal do Meio
Ambiente - CMMA

Elaborar normas supletivas e
complementares e padrões
relacionados com o meio
ambiente, observando os que
forem estabelecidos em níveis
federal e estadual.

Órgãos locais(MUNICÍPIOS)

Polícia Ambiental – PA Fiscalização da flora, fauna,
mineração, poluição e agrotóxicos.

CBRN Proteção e a recuperação dos RN, uso sus-
tentável e conservação da biodiversidade;
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CAPÍTULO III
Instrumentos legais para realizar a

Gestão Ambiental
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A legislação como instrumento de gestão

O Brasil dispõe de uma legislação ampla para fazer a gestão do meio ambiente.

Cada microbem, como a fauna, a flora e a água, tem normas próprias para regular seu uso, o que possibilita a
atuação dos órgãos integrantes do Sisnama no seu controle.

No País, esse conjunto de normas não está organizado em um único código, como no caso do Código Civil. Isto
dificulta a atuação, pois poucas pessoas de fato conhecem toda a regulamentação ambiental.

Para auxiliar na compreensão dessa regulamentação, podemos observar a legislação ambiental como segue a
partir dos instrumentos da PNMA, enfatizando as competências e instrumentos de cada ente federado e órgãos
do Sisnama, além dos deveres do cidadão:

Na seqüência, apresentamos os principais instrumentos da PNMA e normas
regulamentadoras que contribuem de forma significativa para a proteção do meio
ambiente.
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Espaços Territoriais Protegidos
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Lei Federal nº 9.985/00

Cria o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação – constituído por unidades
de conservação federais, estaduais e municipais.

Conteúdo

• A UC - Unidade de Conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos
de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas
de proteção (art. 2º);

• O SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação objetiva contribuir para a manutenção da
diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais (art. 4º);

 • O SNUC tem entre suas diretrizes garantir a participação da sociedade e das populações locais e sociedade
civil; buscar, quando for o caso, a sustentabilidade econômica; integração com outras políticas (art.5º).

• O SNUC é composto por: Conama (órgão consultivo e deliberativo); MMA (órgão central); Ibama, órgãos
estaduais e municipais (órgão executor) (art.6º).

Categorias de Unidades de Conservação (UCs):
• Unidades de Proteção Integral (que objetivam preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto

de seus recursos naturais): estação ecológica; reserva biológica; parque nacional; monumento natural; refúgio
da vida silvestre.

• Unidades de Uso Sustentável (que objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável
de parcela dos recursos naturais): Área de Proteção Ambiental (APA); Área de Relevante Interesse Ecológico;
Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável; Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN)

• Para a criação das UCs, é necessário um projeto, e posteriormente, um Plano de Manejo.
• As UCs podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse público, mediante contrato com

o órgão responsável pela sua gestão.

Competências e Instrumentos da UNIÃO

• Definir normas gerais sobre UCs
• Criar ou participar da gestão de uma UC
• Estabelecer áreas para a definição de UCs, buscando proteger a biodiversidade e a constituição de mosaicos

e corredores ecológicos

Competências e Instrumentos do ESTADO

• Criar ou participar da gestão de uma UC
• Estabelecer áreas para a definição de UCs, buscando proteger a biodiversidade e a constituição de mosaicos

e corredores ecológicos

Competências e Instrumentos do MUNICÍPIO

• Criar ou participar da gestão de uma UC

Deveres do CIDADÃO

• Exigir a criação e a manutenção de UCs em seu município
• Participar do processo de criação, discussão do Plano de Manejo, conselho e gestão de uma UC
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Lei Federal nº 4.771/65
Institui o Novo Código Florestal Complementada pela Medida Provisória 2.166-67/01

Conteúdo
• Cria a APP – Área de Preservação Permanente – área coberta ou não por vegetação com a função de

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico. (art. 1º)
• Ao longo de cursos d’água: (art. 2º)
30 metros – até 10 metros de largura;
50 metros – entre 10 e 50 metros de largura;
100 metros – entre 50 e 200 metros de largura;
500 metros – entre 200 e 600 metros;
500 metros – acima de 600 metros de largura.
• Ao redor de nascentes: 50 metros.
• Ao redor de lagos e lagoas:
Lagos naturais:
30 metros em área urbana consolidada;
100 metros em área rural
50 metros em área rural até 20 ha
Reservatórios artificiais:
30 metros em área urbana consolidada
100 metros em área rural
15 metros para geração de energia até 10 ha
15 metros para área rural até 20 ha
• Topos de morro e montanhas:
 • Encostas com declividade superior a 45° ou 100%
• Restingas, mangues, dunas
• Bordas de tabuleiros ou chapadões
• Altitude superior a 1.800 metros
• Cria a Reserva Legal – área no interior de uma propriedade ou posse rural para conservação da floresta e da

biodiversidade: A Reserva Legal pode ser manejada mediante projeto. O percentual é de 20% da propriedade para
o bioma Floresta Estacional Semidecidual (Mata Atlântica). A localização deverá ser aprovada pelo órgão ambiental
e averbada na escritura junto ao registro de imóveis. Para a aprovação na localização deverá ser observado (art. 16):

• O plano de bacia;
• O plano diretor;
• O zoneamento ecológico-econômico;
• Proximidade de outra reserva legal.

Competências e instrumentos da UNIÃO
• Definir normas gerais sobre APPs e Reserva Legal • Fiscalizar as APPs e a Reserva Legal (Ibama).

Competências e instrumentos do ESTADO
• Fiscalizar as APPs e as áreas de Reserva Legal (Agência Ambiental/Cetesb e Polícia Ambiental)
• Autorizar a utilização de APP (quando for o caso), definir e autorizar o manejo da Reserva Legal (SMA).

Competências e instrumentos do MUNICÍPIO
• Definir as APPs no zoneamento (uso do solo) municipal do Plano Diretor
• Fiscalizar as APPs e as áreas de Reserva Legal (órgão municipal)
• Criar programa para incentivar e potencializar as reservas legais
• Autorizar a localização e o manejo da área de reserva legal, quando o município possuir convênio com o
Estado (órgão municipal de meio ambiente).

Deveres do CIDADÃO
• Não ocupar as APPs e averbar a área de Reserva Legal na escritura junto ao registro de imóveis
• Denunciar a ocupação de APPs e a utilização não-autorizada da área de Reserva Legal.
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Licenciamento
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Decreto nº 99.274/90 - Regulamenta a PNMA
Resolução do Conama 237/97, que trata dos procedimentos do Licenciamento Ambiental

Conteúdo
• Licenciamento é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação,

ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso (Res. Conama 237/97, art. 1º, I).

• O Conama define quando é necessário EIA - RIMA para o licenciamento (Res. Conama 01/86). VER A RELAÇÃO
NO ANEXO A, DAS ATIVIDADES SUJEITAS AO EIA/RIMA

São etapas do licenciamento:
• LP – Licença Prévia: na fase de planejamento da atividade ou empreendimento
• LI – Licença de Instalação: autorizar o início da implantação de acordo com o projeto executivo
• LO – Licença de Operação: autorizar, após vistoria, o início das atividades, obedecendo às condicionantes

previstas nas LP e LI.
VER A RELAÇÃO NO ANEXO B DAS ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO
No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura,

declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável
ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso
da água, emitidas pelos órgãos competentes (Res. Conama 237/97 art.10).Os entes federados, para exercerem suas
competências licenciatórias, deverão ter implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo
e participação social e, ainda, possuir em seus quadros, ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados
(Res. Conama 237/97 art.20).

Competências e instrumentos da UNIÃO
• Definir normas gerais sobre as condições de licenciamento
• Licenciar e fiscalizar (Ibama) empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito

nacional ou regional, a saber (Res. Conama 237/97 art. 4º):
I – localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma

continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União;
II – localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;
III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados;
IV – destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo,

em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer
da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN;

V – bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica.

Competências e instrumentos do ESTADO
• Suplementar as normas gerais sobre as condições de licenciamento
• Compete ao órgão ambiental do Estado o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:
 I - localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conservação de domínio estadual

ou do Distrito Federal;
II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente

relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas
por normas federais, estaduais ou municipais;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios;
IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.

Competências e instrumentos do MUNICÍPIO
• Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito

Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e
daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. (Res. Conama 237/97 art.6º). VER
A RELAÇÃO NO ANEXO C DAS ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO

Deveres do CIDADÃO
• Denunciar atividades e empreendimentos não-licenciados ou que estejam descumprindo as licenças concedidas.
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Padrões de Qualidade
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Lei Federal nº 9.433/97
Criou a Política Nacional de Recursos Hídricos

Resolução nº 357/05
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de
efluentes

Conteúdo
A água é um bem de domínio público, escasso e dotado de valor econômico que deverá ser gerenciada de

forma participativa nas bacias hidrográficas, (Lei nº 9.433/97 art. 1º).
 Para fazer a gestão da qualidade da água, a Política Nacional de Recursos Hídricos dispõe do instrumento do

enquadramento (Lei nº 9.433/97 art. 5º).
O enquadramento é o estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser,

obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo d´água, de acordo com os usos
preponderantes pretendidos, ao longo do tempo (Res. Conama 357/05 art. 2º).

O enquadramento deve servir de base para as atividades de licenciamento.
Classes de Uso dos Corpos D’Água
As águas doces (salinidade igual ou inferior a 0,05%), salobras (salinidade entre 0,05% e 30%) e salinas (salidade

igual ou superior a 30%) do Território Nacional são classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos
preponderantes, em treze classes de qualidade (Res. Conama 357/05 art. 3º).

As águas doces são classificadas em (Res. Conama 357/05 art. 4º):
I - classe especial: águas destinadas:
 a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; b) à preservação do equilíbrio natural das

comunidades aquáticas; e, c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção
integral.

II - classe 1: águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; b) à proteção das comunidades

aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, (conforme Res.
Conama 274/00); d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao
solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e e) à proteção das comunidades aquáticas em terras
indígenas.

III - classe 2: águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades

aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho (conforme Res.
Conama 274/00); d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer,
com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; b) à irrigação de

culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; c) à pesca amadora; d) à recreação de contato secundário; e e) à
dessedentação de animais.

V - classe 4: águas que podem ser destinadas:
a) à navegação; e b) à harmonia paisagística.
As águas salinas são classificadas em (Res. Conama 357/05 art. 5º):
I - classe especial: águas destinadas:
a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral; e b) à preservação

do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.
II - classe 1: águas que podem ser destinadas:a) à recreação de contato primário (conforme Res. Conama 274/

00); b) à proteção das comunidades aquáticas; e c) à aqüicultura e à atividade de pesca.
III - classe 2: águas que podem ser destinadas:a) à pesca amadora; e b) à recreação de contato secundário.
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:a) à navegação; e b) à harmonia paisagística.
As águas salobras são classificadas em (Res. Conama 357/05 Art. 6º):
I - classe especial: águas destinadas:
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a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral; e,
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.
II - classe 1: águas que podem ser destinadas:
a) à recreação de contato primário (conforme Res. Conama 274/00);
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à aqüicultura e à atividade de pesca;
d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado; e
e) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que

sejam ingeridas cruas sem remoção de película, e à irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com
os quais o público possa vir a ter contato direto.

III - classe 2: águas que podem ser destinadas:
a) à pesca amadora; e
b) à recreação de contato secundário.
 IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:
a) à navegação; e
b) à harmonia paisagística.
PADRÕES DE QUALIDADE DE ÁGUA
A cada classe corresponde uma determinada qualidade a ser mantida no corpo d’água. A qualidade é expressa

na forma de padrões, estabelecidos na resolução (artigos 14, 15 e 16).
 Padrões de qualidade são, portanto, os limites máximos de impurezas (perceptíveis por meio de análises das

características físicas, químicas e biológicas que a água pode conter para cada tipo de uso.
O objetivo do estabelecimento de padrões é o de resguardar a qualidade das águas do corpo receptor.
PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES
 O objetivo do estabelecimento de condições e padrões de lançamento de efluentes visa facilitar a fiscalização

dos poluidores e identificar os responsáveis pela degradação da qualidade do corpo receptor.
Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos

d’água desde que obedeçam às condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis
(Res. Conama 357/05 art. 34).

Enquadramento dos Corpos d‘água na Bacia do Baixo Tietê de acordo com o Decreto
no 10.755, de 22/11/77 que obedeceu aos padrões fixados pelo Decreto no 8.468, de
08/09/76.

Corpo d’água da Classe 2 são destinados a:
a)ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c)à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho)
d)à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;
e)à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.
Estão enquadrados na classe 2 todos os corpos de água exceto os alhures classificados.
Corpos d‘água Classe 3 são destinados a:
a)ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;
b)à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
c)à dessedentação de animais.
Exemplo: Córrego dos Baixotes a jusante (abaixo) da captação de água para Birigüi até sua confluência com o

Rio Tietê no Município de Birigüi.
Exemplo: Ribeirão do Lajeado a jusante (abaixo) da captação de água para Penápolis até sua confluência com

o Ribeirão Bonito, no Município de Penápolis.
Corpos d‘água Classe 4 são destinados a:
a)à navegação;
b)à harmonia paisagística;
c)aos usos menos exigentes.
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Exemplo: Córrego dos Patinhos até a confluência com o Ribeirão dos Patos, no Município de Promissão;
Exemplo: Ribeirão Baguaçu desde a confluência com o Córrego Machadinho até a confluência com o Rio

Tietê, no Município de Araçatuba;
Exemplo: Ribeirão do Patos a jusante (abaixo) da captação de água para Promissão até sua confluência com o

Ribeirão Barra Mansa, no Município de Promissão.

Competências e instrumentos da UNIÃO
• Definir normas gerais sobre os parâmetros de qualidade de água
• As agências de água de rios federais deverão propor o enquadramento, que deverá ser aprovado pelo Comitê

de Bacia Hidrográfica
• Utilizar o enquadramento para fazer o licenciamento de empreendimentos e atividades (Ibama).

Competências e instrumentos do ESTADO
• As agências de  bacias de rios estaduais deverão propor o enquadramento, que deverá ser aprovado no

Comitê de Bacia Hidrográfica
• Utilizar o enquadramento para fazer o licenciamento de empreendimentos e atividades (SMA).

Competências e instrumentos do MUNICÍPIO
• Participar das discussões junto ao Comitê de Bacia Hidrográfica para definição do enquadramento dos cursos

d´água em sua região hidrográfica.

Deveres do CIDADÃO
• Participar das discussões junto ao Comitê de Bacia Hidrográfica para definição do enquadramento dos cursos

d’água em sua região hidrográfica.
• Conhecer as classes dos rios em seu município e denunciar quando houver o uso inadequado no local.
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Penalidades
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Lei Federal nº 9.605/98
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente.

Conteúdo
É passível de punição quem de qualquer forma agir ou colaborar para a prática dos crimes previstos na lei, na

medida da sua culpabilidade, e que, sabendo da conduta criminosa de alguém, deixar de impedir a sua prática,
quando podia agir para evitá-la.

INFRAÇÕES PENAIS EM MATÉRIA AMBIENTAL
 As sanções penais dividem-se em penas restritivas de liberdade e restritiva de direito.As penas restritivas de

liberdade são: detenção e reclusão.
As penas restritivas de direito são: interdição temporária de direitos; suspensão parcial ou total de atividades;

prestação pecuniária; recolhimento domiciliar e prestação de serviços à comunidade (custeio de programas e de
projetos ambientais; execução de obras de recuperação de áreas degradadas; manutenção de espaços públicos;
contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas).

CRIMES CONTRA A FAUNA
• Sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, matar, perseguir, caçar, apanhar,

utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, ou introduzir espécime animal no País;
• Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, realizar experiência dolorosa ou cruel

em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos;
• Provocar a morte de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas

brasileiras;
• A mesma seção dispõe sobre a pesca.

CRIMES CONTRA A FLORA
• Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, ou utilizá-la com infringência das

normas de proteção;
• causar dano a Unidades de Conservação;
• provocar incêndio em mata ou floresta;
• fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas

de vegetação;
• cortar madeira de lei ou transformá-la em carvão, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha,

carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento, outorgada pela autoridade competente;

• impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação;
• destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de locais públicos

ou propriedade privada alheia;
• destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues,

objeto de especial preservação;
• comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro

da autoridade competente;
• penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para

exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente.
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POLUIÇÃO E OUTROS CRIMES AMBIENTAIS
• tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
• causar poluição atmosférica que provoque a retirada dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos

diretos à saúde da população;
• causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma

comunidade;
• dificultar ou impedir o uso público das praias;
• sem a devida autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida executar pesquisa,

lavra ou extração de recursos minerais; ou deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada.

CRIMES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL
• Destruir, inutilizar ou deteriorar: bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;

arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo
ou decisão judicial;

• Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou
decisão judicial, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida;

• Promover construção em solo não-edificável, ou no seu entorno, sem autorização da autoridade competente
ou em desacordo com a concedida;

• Pichar, grafitar ou por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano.

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL
• É crime o funcionário público fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou

dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA AMBIENTAL
 É considerada infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso,

gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.As sanções administrativas dividem-se em:
advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou
inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição
de obra; suspensão parcial ou total de atividades; restritiva de direitos.

 O valor da multa de que trata será fixado no regulamento desta lei e corrigido periodicamente, com base nos
índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o máximo de R$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

Competências e Instrumentos da UNIÃO
• São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os

funcionários de órgãos ambientais federais integrantes do Sisnama, designados para as atividades de fiscalização,
bem como os agentes das capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

Competências e Instrumentos dos ESTADOS
• São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo, os

funcionários de órgãos ambientais estaduais integrantes do Sisnama, designados para as atividades de fiscalização.

Competências e Instrumentos do MUNICÍPIO
• São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo, os

funcionários de órgãos ambientais municipais integrantes do Sisnama designados para as atividades de fiscalização.

Deveres do CIDADÃO
• Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, pode dirigir uma representação aos funcionários de órgãos

ambientais integrantes do Sisnama, para efeito do exercício do seu poder de polícia, bem como ao representante
do Ministério Público.
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Lei nº 7.347/85
Institui a Ação Civil Pública, alterada pela Lei nº 8.078/90.

Conteúdo
• A Ação Civil Pública poderá ser proposta pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios,

como também por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista ou por associação (que
esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil).

• Objetiva disciplinar a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem
urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, à ordem econômica e
a outros direitos difusos de interesse da sociedade.

Competências e Instrumentos da UNIÃO
• Promover a Ação Civil Pública
• Fazer cumprir (por termo de ajustamento de conduta), as exigências legais
• Apoiar as ações dos Estados e Municípios que vão ao encontro desta lei
• Realizar litisconsórcio entre os ministérios públicos dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que

cuida essa lei
• Responder por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,

turístico e paisagístico

Competências e Instrumentos do ESTADO
• Promover a Ação Civil Pública
• Fazer cumprir (por termo de ajustamento de conduta), as exigências legais
• Apoiar as ações do município que vão ao encontro desta lei
• Realizar litisconsórcio entre os ministérios públicos da União e do Distrito Federal na defesa dos interesses e

direitos de que cuida essa lei
• Responder por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,

turístico e paisagístico

Competências e Instrumentos do MUNICÍPIO
• Promover a Ação Civil Pública
• Fazer cumprir (por termo de ajustamento de conduta), as exigências legais
• Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora

federal e estadual
• Responder por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,

turístico e paisagístico

Deveres do CIDADÃO
• Informar sobre fatos que constituam objeto da ação civil pública para o Ministério Público ou para a entidade

da sociedade civil
• Organizar e se mobilizar para promover a iniciativa da ação civil junto ao Ministério Público



43

CÂMARA TÉCNICA
DE TURISMO
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Manual de instruções para Conselho Municipal de Meio Ambiente

II Fórum dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente do Baixo Tietê

Lei nº 4.717/65
Regula a Ação Popular, alterada pela Lei nº 6.513/77 e Artigo 5º da CF que incluiu o
meio ambiente

Conteúdo
• A Ação Popular poderá ser pleiteada por qualquer cidadão.
• A Ação Popular objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou a

entidade que o Estado participe; à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural.

• Este patrimônio tanto pode ser da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios, de entidades
autárquicas, de sociedade de economia mista, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de fundações
com custeio financeiro de mais de 50% pelo tesouro público.

Competências e Instrumentos da UNIÃO
Prejudicado (não compete à União).

Competências e Instrumentos do ESTADO
Prejudicado (não compete ao Estado).

Competências e Instrumentos do MUNICÍPIO
Prejudicado (não compete ao Município).

Deveres do CIDADÃO
• Pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao meio ambiente e ao patrimônio público;
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A importância de se ter base legal
Todas as ações de gestão ambiental realizadas no município precisam estar amparadas em leis. Assim, os

municípios têm o poder de aplicar em seu território a legislação federal e estadual vigentes.

Há, contudo, normas que requerem regulamentação específica. Por exemplo: a fiscalização só poderá ser
exercida no município se houver lei que especifique as atribuições da equipe responsável por esse trabalho e
estabeleça as penalidades aplicáveis aos infratores. O mesmo se dá com o licenciamento ambiental, que depende
da existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente, algo que precisa ser regulamentado em lei municipal.

A Constituição de 1988 abriu caminho à elaboração de capítulos sobre meio ambiente seja na Lei Orgânica
Municipal, seja no Plano Diretor, ou por meio de código ambiental específico. Mas é preciso cuidado para evitar
a sobreposição e o confronto de competências. Como vimos anteriormente cabe à União legislar sobre normas
gerais, de caráter nacional. Os estados e o Distrito Federal devem elaborar legislação suplementar ou complementar
de caráter regional. Os municípios podem legislar no interesse local, desde que considerem o que já está
regulamentado nos níveis estadual e federal.

A Lei Orgânica Municipal é a lei máxima do município. Por meio dessa espécie de “constituição” municipal,
torna-se possível dispor sobre a estrutura, o funcionamento e as atribuições dos poderes Executivo e Legislativo.
A Lei Orgânica contém os princípios norteadores das matérias de interesse local em termos de saúde, saneamento,
transporte, educação, uso e ocupação do solo urbano, parcelamento do território, entre outros temas de interesse
municipal e que possuem importantes interfaces com o meio ambiente.

Ao elaborar a Lei Orgânica, o município exerce a competência constitucionalmente garantida de legislar sobre
os assuntos que afetam de forma direta seus interesses específicos, entre os quais se situam a proteção do meio
ambiente e a melhoria da qualidade de vida. Por isso, os municípios que optarem por tratar do meio ambiente
em sua Lei Orgânica deverão incluir os objetivos e os princípios da Política Municipal de Meio Ambiente.

Esta lei deve disciplinar o essencial, cabendo às chamadas leis infraconstitucionais, subordinadas a ela, o
detalhamento de cada matéria específica. As leis ambientais poderão compor o Código Ambiental ou, o que é
mais provável, dispersar-se por toda a legislação, considerando-se que o meio ambiente tem reflexos em quase
todas as ações humanas e em todos os setores da administração.

Importância da legislação específica para o município

Considerando o papel estratégico dos municípios para a gestão ambiental descentralizada vale a pena insistir
na necessidade de leis ambientais específicas. A existência de legislação ambiental demonstra amadurecimento
do município para assumir a gestão do seu território. Vem ao encontro das deliberações das duas versões da
Conferência Nacional do Meio Ambiente, promovidas pelo Ministério do Meio Ambiente, que reforçam a
necessidade da descentralização da gestão ambiental, no sentido de:

- privilegiar a execução local da política ambiental, favorecendo a criação e a entrada em vigor do Sistema
Municipal de Meio Ambiente;

- fortalecer e dinamizar a articulação e a coordenação entre os entes federados;
- conquistar legitimidade para as ações de gestão ambiental.
É necessário que o Conselho Municipal de Meio Ambiente analise as leis municipais, devendo verificar:
- onde estão situadas as leis referentes ao meio ambiente: em código próprio, na Lei Orgânica, no Plano

Diretor ou de forma esparsa?
- as leis existentes atendem às necessidades?
- com as leis atuais, quais são as possibilidades de se ter um sistema municipal de meio ambiente realmente

atuante?
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Abrindo espaço no município para as leis ambientais

O município poderá criar e utilizar legislação ambiental específica, permitindo que se consolide a sua Política
Municipal de Meio Ambiente. Tais leis devem abordar aqueles assuntos que necessitem de regulamentação para
dar consistência às suas ações.

Algumas orientações básicas podem subsidiar a formulação das leis municipais, entre as quais se destacam:

- definir princípios e diretrizes de planejamento e uso do solo, considerando o contexto ambiental local e
regional em que o município se insere;

- prever a criação de um conselho consultivo, deliberativo e de assessoramento responsável pela formulação
de diretrizes da política ambiental. Este deve ser composto preferencialmente por pessoas com diferentes
formações;

- estabelecer boas relações com a Câmara dos Vereadores, de forma a criar uma base suprapartidária;

- criar mecanismos legais que tornem compatíveis as normas ambientais com os procedimentos para concessões
de licenças e alvarás. Isso simplifica os processos, encorajando a população a agir dentro da lei.

As temáticas que merecem leis específicas podem incluir aquelas iniciativas que, se colocadas em prática,
terão capacidade para provocar mudanças significativas em relação ao meio ambiente e à própria prática da
gestão ambiental. Eis algumas das ações que merecem regulamentação:

- sujeitar as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente a sanções  administrativas ; sem isso o município
não pode exercer fiscalização;

- prever mecanismos de compensação financeira para quem sofrer limitações ao uso de sua propriedade, em
razão de medidas de proteção ao meio ambiente;

- incluir entre os bens ambientais a serem protegidos o patrimônio arqueológico, histórico, cultural e
paisagístico local. Por meio de lei se pode instituir o tombamento , por exemplo, como um instrumento a ser
utilizado pelo município para garantir a integridade desses bens;

- possibilitar a formação de consórcios intermunicipais para a realização de obras, serviços e atividades de
interesse comum a vários municípios, especialmente em assuntos vinculados à proteção, preservação e
recuperação do meio ambiente;

- prever a possibilidade de firmar convênios com entidades públicas ou privadas para realizar a gestão ambiental
dos ecossistemas ou das unidades de conservação.

- garantir mecanismos de informação ao público sobre obras, planos e programas que possam alterar as
condições do meio ambiente em consonância com a Lei de Acesso à Informação;

- prever mecanismos formais de promoção da educação ambiental e da conscientização pública;

- incluir mecanismos de aplicação da iniciativa popular de lei, do plebiscito , do referendo  e do orçamento
participativo como formas de garantir a soberania popular e, assim, efetivar a ampla democracia participativa.

 A relação com o Legislativo
A proposta de leis deve ser realizada em estreita sintonia com o importante ator social que constitui a Câmara

dos Vereadores. Cultivar boas relações com vereadores e vereadoras, compreender a correlação de forças
existentes naquele espaço e reconhecer potenciais aliados do ideário da sustentabilidade socioambiental são
práticas recomendáveis para quem trabalha com a gestão ambiental. A aproximação com a Câmara Municipal
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consiste em um trabalho de sensibilização constante para a necessária mudança de mentalidade em direção ao
desenvolvimento sustentável do município.

Vereadores e vereadoras são peças-chave na formulação e aprovação de leis capazes de equilibrar as dimensões
econômica, social, cultural e ambiental do município. Para isso, é indispensável o esclarecimento dos vereadores
sobre a natureza e a abrangência do Sistema Municipal de Meio Ambiente.

Ações voltadas à Câmara dos Vereadores

Deve-se trabalhar também para introduzir mudanças no funcionamento da própria Câmara dos Vereadores
contribuindo para tornar a sua atuação mais transparente e permeada pela participação popular. Isso pode envolver
mudanças na Lei Orgânica no sentido de:

- definir mecanismos que dificultem a alteração dos objetivos e das diretrizes gerais da Política Municipal de
Meio Ambiente e do Plano Diretor, de forma a impedir ações oportunistas;

- tornar obrigatória a divulgação prévia de audiências públicas para projetos de lei como os de Plano Diretor,
Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento, Lei de Proteção ao Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico
e Natural do Município, permitindo, dessa forma, amplo debate público;

- fixar quorum qualificado (Número mínimo de parlamentares para abrir sessão ou proceder a votação). Nas
sessões há dois ritos: o quorum simples (maioria e mais um) e o quorum qualificado. Este último, em geral,
requer o voto de dois terços dos membros do Poder para aprovação da matéria. Por exemplo: nas votações de
Emenda à lei Orgânica, para aprovação e alteração de leis importantes como a lei do Plano Diretor, o Código de
Obras, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, entre outras.

Com respaldo da Lei

É vital que os gestores ambientais atuem em cooperação com o Ministério Público no município. Isso lhes
permitirá maior consciência dos limites legais de suas ações. Dessa forma, terão mais eficácia, agindo sempre de
acordo com os procedimentos legais corretos. Da mesma forma, possuirão maior capacidade de recorrer ao
Judiciário sempre que houver necessidade de dar respostas rápidas a situações criadas no município e que afetem
o meio ambiente e a qualidade de vida da sua população.
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CAPÍTULO 4
Município VerdeAzul
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Projeto Estratégico Município VerdeAzul

Pensar Globalmente, Agir Localmente

Participação, democratização e descentralização: Esta é a receita do Projeto Estratégico Município VerdeAzul.
Nele, o Governo do Estado de São Paulo e os municípios estão trabalhando juntos na efetivação da agenda
ambiental paulista.

Com a gestão ambiental compartilhada, o Governo tem os municípios como fortes parceiros, tomando decisões
conjuntas, estimulando ações municipais em prol do meio ambiente e da sociedade e garantindo, assim, o
desenvolvimento sustentável.

Esta política ambiental descentralizada também visa promover a participação da sociedade na gestão ambiental
e, dessa forma, conscientizar a população, transformando-a em atores sociais comprometidos com as questões
ambientais de suas cidades.

A adesão dos municípios ao Projeto se dá a partir da assinatura de um “Protocolo de Intenções”. Nele é
estabelecida uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e determinada ações necessárias para que o
município seja certificado como “VerdeAzul”.

Esgoto Tratado, Lixo Mínimo, Recuperação da Mata Ciliar, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Habitação
Sustentável, Uso da Água, Poluição do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho de Meio Ambiente são as 10 Diretivas
do Projeto e são nelas que os municípios concentram os seus esforços na construção de uma agenda ambiental
efetiva.

No ano 2008, 614 municípios assinaram o Protocolo de Intenções. Destes, 332 conseguiram preencher o
Plano de Ação até o final e foram avaliados pela equipe do Projeto. No final do ano, foi divulgado o ranking
estadual dos municípios certificados.

Neste ano, os municípios devem renovar o protocolo de intenções e reavaliar o plano de ação. Nova avaliação
e divulgação do ranking dos municípios será realizada no final de 2009.
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Municípios certificados do Baixo Tietê
Plano Plano

Posição Município Nota Certificado Aprovado Incompleto Não Adesão

16 Guaraçaí 86,93 x

18 Sud Mennucci 86,58 x

35 Nova Castilho 82,30 x

63 Pereira Barreto 72,11 x

84 Murutinga do Sul 65,77 x

92 Araçatuba 64,45 x

112 Monções 60,64 x

134 Nova Luzitânia 53,85 x

151 Brejo Alegre 50,55 x

216 Bento de Abreu 41,94 x

223 Rubiácea 40,44 x

240 Braúna 38,31 x

248 Gastão Vidigal 36,47 x

255 Lourdes 35,74 x

282 Avanhandava 30,13 x

283 Bilac 29,76 x

307 Andradina 24,15 x

José Bonifácio 23,52 x

321 Glicério 19,66 x

Alto Alegre x

Barbosa x

Birigui x

Buritama x

Castilho x

Coroados x

Guararapes x

Itapura x

Lavínia x

Macaubal x

Magda x

Mirandópolis x

Nipoã x

Penápolis x

Planalto x

Poloni x

Promissão x

Santo Antonio do Aracanguá x

Turiúba x

Ubarana x

União Pauilista x

Valparaíso x

Zacarias x

Totais 3 16 23 0

Avaliação feita em novembro de 2008
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Resolução SMA nº 009 de 31 de janeiro de 2008.
Dispõe sobre o Projeto Ambiental Estratégico Município Verde e dá providências correlatas.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando a Resolução SMA nº 21, de 16 de maio de 2007, que dispõe sobre a instituição dos Projetos
Ambientais Estratégicos da Secretaria do Meio Ambiente;

Considerando a necessidade de compartilhamento, entre estados e municípios, do controle da qualidade
ambiental, com responsabilidade ambiental mútua, que pressupõe o desenvolvimento de ações integradas e
articuladas entre o Governo e as Prefeituras Municipais e que favorece o desenvolvimento sustentável do Estado
de São Paulo;

Considerando que a descentralização da agenda ambiental, no nível local, permite uma ampliação da
participação da cidadania;

RESOLVE:

Artigo 1° - Fica instituído o Projeto Ambiental Estratégico Município Verde, com o objetivo de:

I - Estimular os municípios a participar da política ambiental, com adesão ao Protocolo Verde –Gestão Ambiental
Compartilhada;

II - Certificar os municípios ambientalmente corretos, dando prioridade no acesso aos recursos públicos da
Secretaria do Meio Ambiente.

Artigo 2º - A adesão dos municípios paulistas ao Protocolo Verde implica na assunção, pelo poder local, da
gestão ambiental compartilhada no território de sua jurisdição, consubstanciada as diretivas elencadas no Protocolo
Município Verde – Gestão Compartilhada (ANEXO I).

Artigo 3º - Para a operacionalização do Projeto Município Verde ficam instituídos os seguintes instrumentos:

I - Termo de Adesão ao Protocolo de Intenções Município Verde: Compromisso voluntário da Prefeitura
Municipal de inserir no planejamento e gestão ambiental do território sob sua jurisdição, a variável ambiental
tomando por base as Diretivas Ambientais. A adesão se dá pela assinatura do Prefeito Municipal e, com o
testemunho de pelo menos, 1 (um) Vereador e 1 (um) representante da sociedade civil ao Protocolo Verde;

II - Diretivas Ambientais (DA): Conjunto de 10 (dez) diretrizes relevantes da gestão ambiental municipal, definidos
e divulgados anualmente pela SMA;

III – Interlocutor: Representante da Prefeitura Municipal signatária do Protocolo Verde indicado pelo Prefeito,
que é o contato da Secretaria de Meio Ambiente com a Prefeitura e é o responsável pelo fornecimento das
informações;

IV - Plano de Ação: Documento a ser preenchido pelo interlocutor, com o objetivo de declarar as ações propostas
para o cumprimento das Diretivas Ambientais. Esse documento é composto de:

a) Dados do Município: Consiste na declaração, conforme metodologia definida pela Secretaria do Meio
Ambiente, de informações ambientais disponíveis de maneira a propiciar um diagnóstico das condições ambientais
dos municípios e do nível de informações existentes;

b) Plano de Metas: Consiste no detalhamento dos objetivos, estratégias, metas, prazos, ações, dificuldades,
entraves e respectivas propostas para o atendimento das Diretivas Ambientais;

V - Sistema de Informática: Sistema gerencial, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente que permite a
municipalidade cadastrar-se e preencher o Plano de Ação on-line, em sítio eletrônico disponibilizado pela
Secretaria;

VI – IAA: Índice de Avaliação Ambiental: Indicador que permite avaliar a gestão municipal, frente às 10 (dez)
Diretivas Ambientais, durante o período de 1 (um) ano;

VII - “Certificado Município Verde”: Certificado a ser emitido pela Secretaria de Meio Ambiente atestando a
excelência do município frente às 10 (dez) Diretivas ambientais estabelecidas;

VIII – “Prêmio Governador André Franco Montoro”: Prêmio ao município com melhor desempenho no IAA
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em cada Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Artigo 4º - A avaliação do cumprimento das 10 (dez) Diretivas Ambientais, pelos municípios, será realizada
mediante a aplicação do índice de Avaliação Ambiental (IAA), calculado da seguinte forma:

I - O IAA é representado pela soma dos valores obtidos com a aplicação do Indicador de Atendimento as
Diretivas Ambientais (ID) e do Indicador de Pró-atividade dos Municípios frente às Diretivas Ambientais (PRO). Ao
resultado obtido será subtraído o indicador de Passivos e Pendências Ambientais (PP), de acordo com a seguinte
expressão IAA = ID + PRO - PP, onde:

ID - é o Indicador de Atendimento das Diretivas Ambientais, cujo valor máximo é de 80 (oitenta) pontos e será
calculado através da soma das notas obtidas em cada Diretiva Ambiental multiplicada pelo respectivo peso;

PRO - é do indicador das ações Pró-ativas do município relativo a cada Diretiva Ambiental, cujo valor máximo
é de 20 (vinte) pontos. O PRO é calculado pela soma dos valores atribuídos a cada uma das Diretivas Ambientais;

PP - São quaisquer pendências e-ou passivos ambientais de responsabilidade direta do município,
independentemente das Diretivas Ambientais, cujo valor da avaliação varia de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, a
critério da SMA.

Parágrafo 1º - Cada Diretiva Ambiental receberá a nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo o valor máximo a nota 10
(dez), de acordo com os critérios definidos no Anexo II.

Parágrafo 2º - Cada Diretiva Ambiental tem um peso diferenciado, conforme definido no Anexo III.

Parágrafo 3º – O valor do PRO a ser aplicado a cada Diretiva Ambiental varia de 0 (zero) a 2 (dois), conforme os
critérios definidos no Anexo IV.

Parágrafo 4º - O cálculo do Índice de Avaliação Ambiental (IAA) só ocorrerá se o Plano de Ação for preenchido
na sua totalidade pela Prefeitura Municipal.

Artigo 5º - Para a consecução do Projeto Município Verde a Secretaria de Estado do Meio Ambiente deverá:

I. Orientar as Prefeituras Municipais no cumprimento adequado das Diretivas Ambientais e no planejamento
da política ambiental municipal;

II. Definir e publicar os critérios e pesos das Diretivas Ambientais para aplicação do IAA;

III. Elaborar e disponibilizar aos municípios, para preenchimento, o Sistema de Informática;

IV. Orientar o município e o interlocutor na utilização e alimentação do Sistema de Informática;

V. Aplicar o Índice de Avaliação Ambiental, divulgando a pontuação obtida pelos municípios;

VI. Emitir o “Certificado Município Verde”;

VII. Emitir o “Prêmio Governador André Franco Montoro”;

VIII. Convocar as Prefeituras Municipais signatárias do Protocolo de Intenções Município Verde a:

a) Indicar e cadastrar junto a Secretaria um interlocutor,

b) Fornecer informações para consecução do Plano de Ação;

c) Cumprir as 10 (dez) Diretivas Ambientais.

Artigo 6º - O “Certificado Município Verde” será concedido aos municípios que alcançarem valor superior a
80 (oitenta) no IAA.

Artigo 7º - Terão acesso prioritário aos programas da Secretaria do Meio Ambiente as Prefeituras Municipais
que receberem o “Certificado Município Verde”.

Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO SMA-055 DE 11 DE AGOSTO DE 2009

Altera a denominação do Projeto Ambiental Estratégico Município Verde para Projeto
Ambiental Estratégico Município VerdeAzul, estabelece os parâmetros para avaliação
dos Planos de Ação Ambiental no exercício de 2009, e dá providências correlatas.

O Secretário do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais, e:
Considerando a ampla participação dos municípios paulistas no Projeto Ambiental Estratégico Município Verde,

bem como a necessidade de aprimoramento dos procedimentos de avaliação e certificação previstos naquele
projeto e, ainda, a necessidade de explicitar os aspectos amplos que as questões ambientais assumem no mundo
contemporâneo, em especial, os aspectos da agenda relacionadas aos recursos hídricos e ao desenvolvimento
sustentável além daqueles da chamada agenda verde,

RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar a denominação do Projeto Ambiental Estratégico Município Verde para Projeto Ambiental
Estratégico Município VerdeAzul, bem como estabelecer os parâmetros de avaliação dos Planos de Ação Ambiental,
para o exercício de 2009.

Artigo 2º - Os parâmetros de avaliação dos Planos de Ação Ambiental, para o exercício de 2009, ficam
estabelecidos nos Anexos integrantes desta Resolução.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

FRANCISCO GRAZIANO NETO

Secretário do Meio Ambiente

ANEXO I - DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DO PROJETO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO MUNICÍPIO VERDEAZUL

DOS INSTRUMENTOS
Para a operacionalização do Projeto Município VerdeAzul ficam instituídos os seguintes instrumentos:

I - Termo de Adesão ao Protocolo de Intenções Município VerdeAzul: Compromisso voluntário da Prefeitura
Municipal de inserir no planejamento e gestão ambiental do território sob sua jurisdição, a variável ambiental
tomando por base as Diretivas Ambientais. A adesão se dá pela assinatura do Prefeito Municipal, com o testemunho
de pelo menos 1 (um) Vereador e 1 (um) representante da sociedade civil ao Protocolo VerdeAzul;

II - Diretivas Ambientais (DA): Conjunto de 10 (dez) diretrizes relevantes da gestão ambiental municipal, definido
e divulgado anualmente pela Secretaria do Meio Ambiente;

III - Interlocutor: Representante da Prefeitura Municipal signatária do Protocolo VerdeAzul indicado pelo Prefeito,
que é o contato da Secretaria do Meio Ambiente com a Prefeitura e o responsável pelo fornecimento das
informações constantes no Plano de Ação;

IV - Plano de Ação: Documento a ser preenchido pelo interlocutor, com o objetivo de declarar as ações propostas
pelo Município para o cumprimento das Diretivas Ambientais. Esse documento é composto de:

a) Diagnóstico: Consiste na declaração, conforme critérios definidos pela Secretaria do Meio Ambiente, de
informações disponíveis de maneira a propiciar um levantamento de dados das condições ambientais nos
Municípios e do nível de informações existentes;

b) Plano de Metas: Consiste no detalhamento dos objetivos, estratégias, metas, prazos, ações, dificuldades,
entraves e respectivas propostas para o atendimento das Diretivas Ambientais;

c) Relatório de Gestão Ambiental (RGA): Consiste na comprovação do desenvolvimento do Plano de Metas
proposto.
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V - Sistema de Informática: Sistema gerencial, desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente, que permite a
municipalidade cadastrar-se e preencher o Plano de Ação online, em sítio eletrônico disponibilizado pela Secretaria
do Meio Ambiente;

VI - IAA: Índice de Avaliação Ambiental: Indicador que permite avaliar a gestão municipal, frente às 10 (dez)
Diretivas Ambientais, durante o período de 1(um) ano;

VII - “Certificado Município VerdeAzul”: Certificado a ser emitido pela Secretaria do Meio Ambiente atestando
a excelência do Município frente às 10 (dez) Diretivas Ambientais estabelecidas;

VIII - “Prêmio Governador André Franco Montoro”: Prêmio ao Município certificado com melhor desempenho
no IAA em cada Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI;

IX - “Prêmio Parceria VerdeAzul”: Prêmio à iniciativa privada ou pessoa física, que estabeleça parceria com o
setor público estadual ou municipal, beneficiando o meio ambiente, a ser regulamentado pela gerência do Projeto
Município VerdeAzul;

X - Premiação Anual: Aos Interlocutores que tenham demonstrado maior envolvimento durante a execução
do Projeto Município VerdeAzul, a ser regulamentado pela gerência do Projeto Município VerdeAzul.

DA AVALIAÇÃO DAS DIRETIVAS AMBIENTAIS
A avaliação do cumprimento das 10 (dez) Diretivas Ambientais será realizada mediante a aplicação do IAA,

que é estabelecido com base na aplicação da seguinte fórmula:

IAA= S IDi + SPROi - PP , onde:

S IDi - É o somatório dos Indicadores de Atendimento das Diretivas Ambientais, cujo valor máximo da soma é
de 80 (oitenta) pontos. Sendo, IDi o Indicador de Atendimento a cada Diretiva Ambiental identificada pelo índice
i. Este indicador corresponderá a uma nota, que varia de 0 a 10, atribuída em função de critérios definidos no
Anexo III, ajustada, posteriormente, pelo peso que cada Diretiva i possuir no escopo do Projeto Município
VerdeAzul, conforme listado no Anexo V.

S PROi - É o somatório dos Indicadores das ações Pró-ativas do Município, relativos às Diretivas Ambientais,
cujo valor máximo da soma é de 20 (vinte) pontos. Sendo PROi o Indicador de Pró-atividade em relação a cada
Diretiva Ambiental identificada pelo índice i. Esse indicador corresponderá a uma nota, que varia de 0 a 2, atribuída
conforme critérios definidos no Anexo IV.

PP - São quaisquer pendências e/ou passivos ambientais de responsabilidade do Município, independentemente
das Diretivas Ambientais. Este valor varia de 0 (zero) a 30 (trinta), de acordo com os passivos apurados pelo
Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio
Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA.

O cálculo do IAA só ocorrerá se o Plano de Metas for preenchido na sua totalidade pela Prefeitura Municipal.

Ao Município é possibilitado recorrer do resultado do IAA publicado, até 10(dez) dias úteis após a divulgação
do mesmo em evento promovido pela Secretaria do Meio Ambiente.

O valor dos critérios de pontuação usados para as atribuições dos IDi (Anexo III) e PROi (Anexo IV) relativos a
cada Diretiva i, bem como a porcentagem mínima de execução e prazos máximos para implementação dos
programas, serão definidos pela Gerência do Projeto, segundo os parâmetros desta Resolução e serão divulgados
a todos os Municípios participantes do Projeto Município VerdeAzul.

DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NO PROJETO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO MUNICÍPIO VERDEAZUL

Para a consecução do Projeto Município VerdeAzul, a Secretaria do Meio Ambiente deverá:

I - Orientar as Prefeituras Municipais no cumprimento adequado das Diretivas Ambientais e no planejamento
da política ambiental municipal;

II - Definir e publicar os critérios e pesos das Diretivas Ambientais para aplicação do IAA;

III - Elaborar e disponibilizar aos Municípios, para preenchimento, o Sistema de Informática;

IV - Orientar o Município e o interlocutor na utilização e alimentação do Sistema de Informática;

V - Aplicar o IAA, divulgando a pontuação obtida pelos Municípios;

VI - Emitir o “Certificado Município VerdeAzul”;
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VII - Emitir o “Prêmio Governador André Franco Montoro”;

VIII - Emitir o “Prêmio Parceria VerdeAzul”;

IX - Emitir Prêmio Anual aos Interlocutores;

X - Convocar as Prefeituras Municipais signatárias do Protocolo de Intenções - Município VerdeAzul para:

a) Indicar e cadastrar junto à Secretaria do Meio Ambiente um interlocutor;

b) Fornecer informações para consecução do Plano de Ação;

c) Elaborar o Planejamento Ambiental e desenvolver ações visando o cumprimento das 10 (dez) Diretivas
Ambientais.

DOS REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO
O “Certificado Município VerdeAzul” será concedido aos Municípios que alcançarem valor igual ou superior a

80 (oitenta) no IAA. Independentemente da pontuação obtida, o Município para ser certificado deverá
obrigatoriamente:

I - Instituir por lei o Conselho Municipal de Meio Ambiente, estabelecido na Diretiva;

II - Instituir por lei a estrutura executiva ambiental e implementá-la;

III - Obter nota igual ou superior a 6 (seis) no Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos - IQR;

IV - Obter nota igual ou maior que 6 (seis) na Diretiva 1 - Esgoto Tratado, a partir do ICTEM mais a respectiva
Pro-atividade;

V - Não tirar nota final 0 (zero) em quaisquer das Diretivas.

ANEXO II - AS 10 DIRETIVAS DO MUNICÍPIO VERDEAZUL
A adesão dos municípios paulistas a este Protocolo implica na assunção, pelo poder local, da gestão ambiental

compartilhada no território de sua jurisdição, consubstanciada nas seguintes diretivas:

1 - ESGOTO TRATADO
Implantar, através de sistema próprio, consorciado ou terceirizado, a coleta e tratamento de esgotos domésticos,

eliminando a poluição dos recursos hídricos. Os municípios paulistas deverão ser capazes de realizar a despoluição dos
dejetos em 100% até o ano de 2010 ou, na sua impossibilidade financeira, terem contratado obras e serviços ou, ainda,
firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com a Secretaria do Meio Ambiente, tendo a interveniência da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, para que efetivem o tratamento de esgotos em 100% até o
final de 2014. Nos casos de assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, a coleta e tratamento dos esgotos
domésticos deverão ser, no mínimo, de 30% até o final de 2010, e de 50% até o final de 2012.

2 - LIXO MÍNIMO
Estabelecer política de gestão dos resíduos sólidos, promovendo a coleta seletiva e a reciclagem, eliminando,

até o final de 2009, qualquer forma de deposição de lixo a céu aberto, promovendo, quando for o caso, a
recuperação das áreas degradadas e a remediação das áreas contaminadas. Os Termos de Ajustamento de Conduta
- TAC´s firmados entre os Municípios e a Secretaria do Meio Ambiente, com a interveniência da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, definirão prazos e condições para equacionar as dificuldades logísticas
para disposição de resíduos sólidos em aterros sanitários convenientes.

3 - RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR
Participar do programa governamental de recuperação de matas ciliares, em conjunto com a Secretaria do

Meio Ambiente - SMA e a Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento - SAA, auxiliando na delimitação e
demarcação das áreas prioritárias de atuação, particularmente na proteção das principais nascentes, formadoras
de mananciais de captação d’água, com apoio dos agricultores locais e segundo critérios e metas estabelecidos
pelo Governo.

4 - ARBORIZAÇÃO URBANA
Implementar programa de arborização urbana e manutenção de áreas verdes municipais, diversificando a
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utilização das espécies plantadas, incluindo a manutenção do viveiro municipal, para produção de mudas com
características paisagísticas ou a serem destinadas à re-vegetação de áreas degradadas, no perímetro urbano ou
rural, preferencialmente, de espécies nativas e frutíferas.

5 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Estabelecer programa de educação ambiental para a rede pública de ensino municipal, promovendo também

a informação e a conscientização da população a respeito da agenda ambiental, incluindo a participação nos
programas ambientais a serem definidos pela Secretaria do Meio Ambiente.

6 - HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL
Promover a redução de uso de madeira oriunda da Amazônia na construção civil no Município, auxiliando a

fiscalização do comércio das madeireiras locais, defendendo o uso de madeira sustentável ou oriunda de florestas
plantadas. Favorecer a expedição de alvarás das construções civis que incorporem os critérios da sustentabilidade,
incluindo a utilização de tecnologias, tais como o reuso da água, captação de água das chuvas, sistemas alternativos
de energia, e demais critérios de habitação sustentável.

7 - USO DA ÁGUA
Implantar um programa municipal contra o desperdício de água, nos estabelecimentos comerciais, nas

atividades rurais, nas instalações industriais e nas residências domésticas, apoiando a cobrança do uso da água
na bacia hidrográfica onde se situa o Município, favorecendo e se integrando ao trabalho do Comitê da Bacia
Hidrográfica, naquilo que lhe for pertinente.

8 - POLUIÇÃO DO AR
Apoiar o Governo Estadual no programa de controle da poluição atmosférica e de gases de efeito estufa,

incluindo as emissões veiculares, particularmente as provenientes das frotas cativas de ônibus do transporte
municipal e dos caminhões da frota pública, participando das campanhas contra a fumaça preta, Operação Inverno
e demais iniciativas públicas na defesa da qualidade do ar.

9 - ESTRUTURA AMBIENTAL
Constituir, por lei, órgão próprio da estrutura executiva municipal responsável pela política de proteção do

meio ambiente e dos recursos naturais, implantando nos Municípios com população superior a 100 mil habitantes
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

10 - CONSELHO AMBIENTAL
Constituir, por lei, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, com caráter consultivo e deliberativo, adotando-

se os critérios mínimos de representação a serem indicados pela Secretaria do Meio Ambiente, assegurando-se
a plena participação paritária entre a sociedade civil (comunidade científica, organizações não governamentais,
etc.) e poder público, na agenda ambiental local.

ANEXO III - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO IDi
O IDi corresponderá a notas de 0 (zero) a 10 (dez) atribuídas de acordo com os seguintes critérios:

Diretiva 1 - Esgoto Tratado (ET)
· Aplicação do Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município - CTEM, a ser

calculado e informado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.

Diretiva 2 - Lixo Mínimo (LM)
· Aplicação do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR), calculado e informado pela Companhia

Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB;

Diretiva 3 - Recuperação de Mata Ciliar (MC)
· Existência de programas, realizados ou em andamento, sob responsabilidade da Prefeitura ou em parceria,
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que contemplem a preservação, conservação e/ou recuperação de áreas ciliares, degradadas ou não, em áreas
rurais ou urbanas;

· Revitalização de córregos urbanos – Revitalização das áreas marginais aos corpos d’água destinada a garantir
a permeabilidade do solo e a proteção do recurso hídrico, podendo também ser destinada ao lazer da população;

· Proporcionalidade à área de cobertura vegetal natural, tomando como referência 20% da área total do
Município.

Diretiva 4 - Arborização Urbana (AU)
· Proporcional à área verde urbana existente, tomando como referência 25m²/hab;
· Plano de Arborização Urbana em execução;
· Instituir, por lei municipal, a obrigatoriedade de implementar arborização urbana nos novos parcelamentos

do solo.

Diretiva 5 - Educação Ambiental (EA)
· Instituir, por lei municipal, a Educação Ambiental de forma transversal nas pré-escolas e nas escolas públicas

municipais;
· Instituir, por lei municipal, Calendário de Datas Comemorativas associadas aos temas ambientais;
· Agendamento, participação e ou implantação no Programa Criança Ecológica da Secretaria do Meio Ambiente;
· Criação de Centro ou Espaço de Educação Ambiental no Município;
· Elaboração e implementação de ações de Ecoturismo, e;
· Atestado do Conselho Municipal de Educação referente à implementação de todos os itens da diretiva,

excetuando as ações de Ecoturismo;

Diretiva 6 - Habitação Sustentável (HS)
· Existência de lei que favoreça a expedição de alvarás para construções civis que utilizem madeira nativa

legalizada e de origem comprovada, mediante apresentação de Documento de Origem Florestal - DOF;
· Existência de norma legal que exija dos fornecedores participantes de processos de licitação para obras

públicas o cadastramento no Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo,
produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira – Cadmadeira.

Diretiva 7 - Uso da Água (UA)
· Existência de programa municipal de combate ao desperdício de água em execução;
· Participação do Chefe do Poder Executivo nas reuniões plenárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas;
· Existência de lei voltada à proteção dos mananciais, existentes ou futuros, destinados ao abastecimento

público (superficiais e subterrâneos).

Diretiva 8 - Poluição do Ar (PA)
· Existência de lei municipal que institua programa, propondo avaliação da emissão de fumaça preta de veículos

e máquinas movidos a diesel, abrangendo, no mínimo, veículos da frota municipal própria e da terceirizada;
· Declaração do Prefeito ou de representante formalmente constituído de realização da avaliação da emissão

de fumaça preta de veículos e máquinas movidos a diesel, abrangendo a frota municipal própria e a terceirizada.

Diretiva 9 - Estrutura Ambiental (EM)
· Funcionamento da Estrutura Ambiental instituída por lei municipal específica.

Diretiva 10 - Conselho Ambiental (CA)
· Instituir por lei municipal a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, com composição paritária e

caráter deliberativo e consultivo;
· Funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, comprovado pela apresentação das pautas das

reuniões.
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ANEXO IV - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PROi
O PROi corresponderá a notas de 0 (zero) a 2 (dois) atribuídas em função dos critérios, abaixo citados,

relacionados a cada Diretiva:

Diretiva 1 - Esgoto Tratado (ET)
· ICTEM entre 8,0 e 10,0, ou possuírem TAC assinado ou previsão de início do funcionamento de ETE até

dezembro de 2009;
· ICTEM entre 7,0 e 7,99 ou ETE em fase de construção e ou licenciamento ambiental e/ou área adquirida.
· ICTEM entre 6,0 e 6,99;

Diretiva 2 - Lixo Mínimo (LM)
· Instituição comprovada de programas e/ou ações de coleta seletiva, com participação do poder público

municipal.

Diretiva 3 - Recuperação de Mata Ciliar (MC)
· Existência de programas de recuperação de nascentes, próprios e ou em parceria.

Diretiva 4 - Arborização Urbana (AU)
· Existência de viveiros próprios ou consorciados.

Diretiva 5 - Educação Ambiental (EA)
· Existência de capacitação de dirigentes e professores municipais.

Diretiva 6 - Habitação Sustentável (HS)
· Implementar técnicas que reduzam o uso e utilização de recursos naturais; e/ou
· Implementar técnicas que visem corrigir inadequações relacionadas à ocupação urbana; e/ou
· Ações de apoio efetivo para criação e gestão de RPPN’s (Reserva Particular de Patrimônio Natural).

Diretiva 7 - Uso da Água (UA)
· Adesão ao “Pacto das Águas - São Paulo”.

Diretiva 8 - Poluição do Ar (PA)
· Existência de programas voltados para a redução de emissão de gases de efeito estufa; e/ou
· Implantação de ciclovias / transportes alternativos.

Diretiva 9 - Estrutura Ambiental (EM)
· Existência de capacitação de agentes públicos municipais voltada à agenda ambiental local, excluídas as

capacitações constantes na Diretiva 5.

Diretiva 10 - Conselho Ambiental (CA)
· Ata que contemple o relatório sobre o cumprimento das diretivas do Município.

ANEXO V - PESO DE CADA DIRETIVA AMBIENTAL
Diretiva 1 - Esgoto Tratado (ET) - peso 1,2 (um vírgula dois);

Diretiva 2 - Lixo Mínimo (LM) - peso 1,2 (um vírgula dois);

Diretiva 3 - Recuperação de Mata Ciliar (MC) - peso 0,8 (zero vírgula oito);

Diretiva 4 - Arborização Urbana (AU) - peso 0,5 (zero vírgula cinco);

Diretiva 5 - Educação Ambiental (EA) - peso 1,2 (um vírgula dois);

Diretiva 6 - Habitação Sustentável (HS) - peso 0,5 (zero vírgula cinco);

Diretiva 7 - Uso da Água (UA) - peso 0,5 (zero vírgula cinco);

Diretiva 8 - Poluição do Ar (PA) - peso 0,5 (zero vírgula cinco);

Diretiva 9 - Estrutura Ambiental (EM) - peso 0,8 (zero vírgula oito);

Diretiva 10 - Conselho Ambiental (CA) - peso 0,8 (zero vírgula oito).



59

CÂMARA TÉCNICA
DE TURISMO
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Manual de instruções para Conselho Municipal de Meio Ambiente

II Fórum dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente do Baixo Tietê

CAPÍTULO V
O Conselho Municipal de Meio

Ambiente - CMMA
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O que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente?
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA – é um organismo da administração pública na qual a sociedade

civil tem oportunidade de participação direta: é um espaço público de discussão e decisão conjunta entre Poder
Público e sociedade, que deve discutir, formular e definir políticas públicas ambientais de âmbito municipal e
controlar sua execução. Ele deve ser representativo dos setores envolvidos e interessados na gestão ambiental
do município.

É componente do Poder Executivo municipal, com caráter consultivo (de opinião) e deliberativo (de decisão),
vinculado à secretaria municipal que trata das questões ambientais no município . O suporte técnico, administrativo
e financeiro do CMMA cabe à prefeitura, que deve ter pessoal capacitado para as funções. Em casos extraordinários,
a prefeitura precisa contratar consultorias.

O CMMA é também normativo, ou seja: deve formular e detalhar a legislação ambiental municipal, ou adequá-
la, e cuidar de sua aplicação, propondo normas e diretrizes relativas à gestão ambiental municipal, encaminhando
demandas aos organismos responsáveis, suplementando as atividades do Legislativo.

Para que o município possa exercer o controle ambiental através de licenciamento e fiscalização , é preciso
que tenha um CMMA funcionando e com paridade em sua composição (com metade dos membros do poder
público e metade da sociedade civil organizada).

O CMMA não tem poder de legislar ou de polícia, mas deve indicar aos organismos municipais responsáveis
que se criem leis e que seja feita a fiscalização de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos
naturais. Ele também não pode deliberar sobre políticas de outros setores ou de outras esferas de governo – ou
seja: suas decisões se referem somente ao meio ambiente naquela municipalidade; à gestão ambiental local.

O CMMA deve ser responsável pelo estabelecimento de normas, critérios e padrões relativos ao controle e à
manutenção da qualidade ambiental no município. Para que funcione de forma adequada, deve atentar para que
as instituições públicas responsáveis pelo cumprimento de suas decisões estejam organizadas e em funcionamento
– especialmente as que criam leis e as que fiscalizam as atividades com potencial de impacto ao meio ambiente.

O conselho deve funcionar para que a sociedade se aproxime do governo e junto com ele cumpra seu papel
de participar nas políticas relativas à gestão ambiental municipal – tanto que as reuniões do CMMA devem ser
divulgadas e abertas ao público.

A lei de criação do CMMA define as competências de atuação, seu tempo de implantação e as entidades que
terão representação no conselho. O CMMA deve criar comissões temáticas (câmaras técnicas temporárias), com
livre acesso às informações necessárias para discutir as demandas encaminhadas a ele, antes de serem submetidas
e votadas em plenária. Deve ter assessoria de comunicação e de imprensa, além de assessoria técnica autônoma
que dê base às discussões e deliberações do conselho em áreas estratégicas (como jurídica e de finanças, por
exemplo).

Detalhes sobre as competências do CMMA estão na minuta de lei de criação, anexada a este Guia para ajudar
você na discussão a respeito do Conselho de Meio Ambiente de seu município.

Criação do CMMA
Embora a criação do CMMA ocorra de acordo com as especificidades de cada local, com formas de

encaminhamento e tramitação da Câmara de Vereadores, via de regra há uma seqüência no trâmite legal, descrita
a seguir:

1) Inicia-se com solicitação ou pedido, da prefeitura, do Poder Legislativo ou da sociedade civil, para que se
crie um conselho.
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2) São realizadas audiências públicas, de forma a envolver a sociedade civil do município para definir as entidades
e organismos municipais que farão parte do conselho, e os aspectos fundamentais para seu funcionamento, que
devem constar do decreto de criação.

3) O projeto de lei de criação é encaminhado por meio do:

a) Executivo (prefeitura)

O Executivo encaminha o projeto de lei de criação do conselho ao Legislativo, que o coloca na pauta da
câmara em seção ordinária, na qual ele é lido e apresentado.

b) Legislativo (câmara de vereadores)

O projeto de lei de criação do conselho pode ser feito individualmente por um vereador, ou pela comissão ou
bancada do partido. O autor leva o projeto à Mesa Diretora, que o apresenta ao plenário.

4) O plenário leva o projeto de lei às comissões de Meio Ambiente e a de Constituição e Justiça, onde pode
receber emendas.

5) O projeto volta ao plenário para ser aprovado pelos vereadores, geralmente em duas votações.Após a
votação do plenário, o Executivo pode vetar o projeto; a câmara pode derrubar esse veto.

6) Na câmara, o projeto é homologado e promulgado definitivamente. Assim, torna-se uma lei municipal,
sendo publicada oficialmente conforme determina a legislação local.

Está criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Sua implantação é descrita na seqüência.

Implantação do CMMA
1) A prefeitura nomeia seus representantes e a sociedade civil indica os seus:

a) Executivo (prefeitura)

No caso dos departamentos da prefeitura, ela adota sua própria maneira, sempre em concordância com os
responsáveis das áreas estabelecidas e conforme previsto na lei de criação

b) sociedade civil

Executivo encaminha uma correspondência oficial às entidades civis previstas na lei, para que nomeiem cada
uma um titular e seu suplente. A decisão dos nomes cabe às próprias entidades, e o prefeito não pode rejeitar a
indicação.

2) Com todos os nomes já definidos, através de um decreto, a prefeitura nomeia e homologa a composição do
conselho de acordo com a lei que o criou, publicando-a no meio oficial da prefeitura.

3) A prefeitura convoca todos para a posse e implantação do conselho.

4) O prefeito empossa seus membros – os conselheiros.

5) De acordo com os artigos da lei que cria o conselho, os conselheiros se reúnem para elaborar e aprovar o
regimento interno do CMMA – mais detalhado a seguir.
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Regimento Interno
Regras de organização claras são essenciais para que um grupo possa trabalhar bem. No CMMA, o Regimento

Interno cumpre o papel de definir normas de organização e funcionamento do conselho.

Ele deve ser aprovado por decreto municipal, e seus temas são divididos em capítulos, que por sua vez, se
subdividem em artigos.

No regimento interno do CMMA, devem constar finalidades e competências do conselho, a constituição de
sua estrutura básica, como ele se compõe (distribuição de membros dos diversos setores), regras sobre os deveres,
funções e mandato dos membros, e do presidente.

Deverá haver um capítulo referente às reuniões dos CMMAs: extraordinárias (convocadas excepcionalmente,
para a discussão sobre um assunto pontual) e ordinárias (reuniões comuns, cuja periodicidade e antecedência na
convocação devem ser determinadas no regimento interno). Devem estar determinadas a organização a ser
seguida em todas as reuniões, e etapas para a discussão dos assuntos.

Estrutura do Conselho
O CMMA é constituído basicamente por: plenário (conjunto dos conselheiros) e direção (presidente, vice-

presidente, secretário executivo).

O presidente é eleito por votação entre os membros do conselho, devendo dirigir os trabalhos do CMMA,
encaminhar votações, assinar deliberações do conselho e encaminhá-las à prefeitura, bem como propor a formação
e a composição de comissões técnicas.

Na ausência do presidente, compete ao vice-presidente assumir suas funções.

O secretário executivo tem a tarefa de dar suporte técnico, de gabinete, administrativo e de execução das
normas referentes ao funcionamento do CMMA.

O plenário – conjunto dos conselheiros – é o órgão deliberativo do CMMA, que deve elaborar e propor leis
relativas à temática ambiental (sempre observando a legislação das outras esferas de governo), julgar e determinar
que se apliquem as penalidades previstas em lei, que resultem de infrações ao meio ambiente no nível municipal.

Papel dos Conselheiros
Os conselheiros devem ser indicados pelas entidades que os representam, para que integrem o CMMA. Seu

mandato é de relevância pública, já que representam a sociedade a partir das suas entidades: os conselheiros
devem funcionar como uma “ponte” entre o conselho e o setor de onde vêm, consultando suas bases para votar,
relatando as atividades do conselho aos seus representados e multiplicando informações.

Conselheiros têm poder e responsabilidade: é por sua atuação que a sociedade decide critérios e prioridades
sobre como administrar os recursos naturais no âmbito municipal. Eles devem comparecer às reuniões, propor
temas de discussão, debater e votar os assuntos em pauta, defendendo as propostas e interesses da sociedade e
do segmento que representam.

Os conselheiros encarnam saberes e pontos de vista, e nas suas atividades, diálogos e intercâmbios se
estabelecem entre pessoas, entidades, setores, incluisive privado e público. Assim, há possibilidade de troca de
experiências, muito importante para driblar as visões compartimentadas e unilaterais (comuns a muitas pessoas,
organismos e segmentos) e chegar ao melhor modo de resolver problemas e atender a demandas. Conflitos são
explicitados, e há discussões e debates na direção de estabelecer consensos. Nesse sentido, as discussões do
CMMA devem refletir os diversos interesses e situações existentes no município.
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Os conselheiros devem formalizar suas decisões através de resoluções, recomendações e moções, que precisam
ser amplamente divulgadas nos diários oficiais, em boletins, jornais, cartazes e outros meios de comunicação.

Também cabe aos conselheiros planejar o orçamento do conselho, definir seu teto e zelar por sua execução.
Como o trabalho dos conselheiros é sempre voluntário, eles não devem ser remunerados por esta função, quer
sejam do governo ou da sociedade civil.

Custeio das atividades do CMMA
Os gastos com o CMMA são responsabilidade do município, embora a realização de seus projetos possa ter

parcerias com o setor público ou privado.

Os recursos que custeiam as atividades do conselho podem ser do orçamento da prefeitura ou do Fundo
Municipal de Meio Ambiente. Eles devem ser aprovados anualmente a partir da programação de atividades
previstas para o período, de modo a garantir a autonomia de funcionamento do conselho.

Deve haver previsão da capacitação dos conselheiros, a participação em eventos, a contratação de apoio
técnico e infra-estrutura própria (como sala de reuniões e equipamentos).

O conselho municipal deve decidir sobre a estrutura necessária ao seu funcionamento, sendo incluídos na sua
lei de criação dispositivos que obriguem o Poder Executivo a garantir essas condições: a prefeitura deve prever
recursos financeiros suficientes no seu orçamento para a manutenção do CMMA, possibilitando que este exerça
satisfatoriamente seu papel.

A criação de um Fundo Municipal do Meio Ambiente não é imprescindível para o funcionamento do CMMA;
a própria prefeitura pode gerir recursos para o setor ambiental, com acompanhamento do conselho. Caso haja o
Fundo, ele deve ser administrado pelo órgão municipal competente, ao qual seriam encaminhados os valores
arrecadados com a aplicação de multas e cobrança de taxas.

Agenda do CMMA
Além da lei de criação e do regimento interno aprovado por decreto, a atuação do CMMA também deve

incluir uma agenda de temas básicos que possibilite a formulação de estratégias e o controle da execução da
política ambiental municipal.

A agenda é um instrumento fundamental às atividades dos conselheiros municipais, de sua atualização e
capacitação, e deve ser aprovada levando em conta a pertinência (discussões sobre temas que são atribuições do
conselho), a relevância (prioridade para o conselho) e a urgência (podem surgir temas que mereçam ser discutidos
naquele momento, como, por exemplo, uma denúncia).

A agenda deve ter um componente nacional e estadual, com assuntos de interesse geral, e um componente
local, com as particularidades do município, além de assuntos de interesse definidos pelos próprios conselheiros
municipais.

Devem constar da agenda do CMMA, entre outros, os seguintes temas:

• Organização e funcionamento do CMMA;

• Gestão da política ambiental municipal;

• Financiamento;

• Recursos humanos;

• Estratégias de informação, educação e comunicação com a sociedade.
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O papel fiscalizador do CMMA e sua articulação com outros
organismos

O CMMA deve planejar, discutir e deliberar sobre a política ambiental municipal, que é depois submetida ao
órgão municipal a quem cabe sua execução. Dessa maneira, os fiscais da prefeitura são os responsáveis pela ida
ao campo e fiscalização da situação, relatando-a posteriormente ao conselho, que por sua vez, tomará as
providências cabíveis.

Por exemplo, o CMMA pode deliberar pelo embargo de uma obra, mas caberá à polícia, e não aos conselheiros,
impedir a consecução da referida obra. De maneira análoga, devem deliberar acerca da criação de leis,
encaminhando essa demanda à Câmara de Vereadores, a quem caberá discutir e aprovar as leis de fato.

O CMMA deve se integrar aos órgãos fiscalizadores da prefeitura (por exemplo, emitindo opinião referente à
concessão de alvarás), e aos órgãos licenciadores (deliberando sobre a concessão de licenças ambientais).

Em sendo deliberativo, deve decidir acerca da aplicação de multas sobre empreendimentos que descumpram
a lei, sendo os valores das multas definidos pelo poder legislativo municipal. O CMMA pode convocar audiências
públicas, quando necessário.

Como é função do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio
ambiente , é essencial que o CMMA atue de forma articulada com ele.

Problemas mais comuns na implantação e funcionamento
de CMMAs

Para que o CMMA funcione bem, de modo geral, é importante que no regimento do conselho fiquem claros:
o seu caráter consultivo e deliberativo, os assuntos que lhe competem, que sua composição seja feita por pessoas
habilitadas para a função e que haja a participação efetiva da sociedade civil, para que as políticas públicas
resultantes de suas atividades atendam às necessidades locais e aumentem a participação social nas políticas
ambientais. Lembre-se que cabe a cada comunidade, em parceria com o governo, zelar permanentemente pela
correta implementação e o bom funcionamento de seu CMMA.

A seguir, damos alguns exemplos dos problemas mais comuns enfrentados nos CMMAs, com sugestões de
possíveis soluções.

- Criação de conselhos sem discussão com a sociedade civil.
• Envolver a comunidade desde a criação do conselho, para que as entidades da sociedade civil ocupem

seus lugares na gestão ambiental municipal.

- Os representantes do governo e da sociedade desconhecem o papel de um conselho e as atribuições do
conselheiro . Assim, não estão preparados para assumir a função.

• Aproximação entre entidades do governo e da sociedade civil para que todos tomem conhecimento da
importância do CMMA e dos conselheiros; capacitação dos interessados; comprometimento com a causa.

- A Prefeitura define a entidade e já pré-indica o conselheiro, que muitas vezes tem ligação com a prefeitura ou
o prefeito. Desta forma, o governo tem o controle do conselho.

• Debate e envolvimento permanente com as entidades, de modo que fiquem a par das atividades e
responsabilidades referentes ao seu papel dentro do conselho.

- Não há conselho, ou a pasta de meio ambiente está vinculada a uma outra secretaria.
• O ideal é que o conselho seja exclusivo para tratar do tema.
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- O CMMA é usado como palco para legitimar políticas setoriais.
• Deve haver reconhecimento do conselho como instrumento de gestão ambiental descentralizada e

participativa, para que a sociedade civil figure como sujeito ativo

- Reuniões utilizadas para discutir questões administrativas e pontuais.
• O tempo e a sequência básica de exposição dos assuntos devem ser previstos no Regimento Interno, para

que o CMMA possa funcionar de forma adequada, discutindo e deliberando.

- Reuniões do CMMA sem uma frequencia regular, com baixa participação e dificuldade para obtenção de
quórum.

• Criação de uma agenda anual de reuniões com pautas definidas.

- Falta de comprometimento e interesse dos integrantes do CMMA.
• Compor CMMA com membros que tenham interesse e afinidades com as questões ambientais.

- Ausência de motivação do CMMA .
• Efetivar as ações discutidas nas reuniões do CMMA. Envolver os membros em discussões e valorizar a

participação nas reuniões. Despertar o espírito de liderança.

- Falta de mobilização da comunidade.
• Realizar audiências públicas para discutir questões de interesse da comunidade. Divulgar as ações nos

meios de comunicação.

- Desarticulação entre CMMA e Poder Executivo.
• Participação do gestor municipal (secretário, prefeito).

- Falta de recursos financeiros para as ações do CMMA.
• Criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente e previsão orçamentária.

- Falta de ações continuadas do CMMA.
• Zelar pelo expediente do CMMA (atas, correspondências) e criar uma agenda anual de ações.
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MOBILIZAÇÃO: início e finalidade de todo o processo
No levantamento realizado em 2008 pela Câmara Técnica de Turismo e Educação Ambiental (CT-TEA), na

Bacia Hidrografia do Baixo Tietê, observou-se que muitos Conselhos não têm atuação eficaz nos municípios de
origem, pois estão iniciando suas atividades e encontram dificuldades para desempenhar suas funções.

Em geral, verificou-se um despreparo dos conselheiros para uma atuação efetiva, oportuna e necessária,
demonstrando-se insegurança e desconhecimento do papel e da importância desse colegiado para com a sociedade
e o meio ambiente.

Sob essa ótica, a CT-TEA, com o apoio da Secretaria Executiva do CBH-BT, organizou e realizou no dia 18 de
setembro de 2008 o I Fórum dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente, no anfiteatro do Sest-
Senat, na cidade de Araçatuba.

Uma das finalidades do evento era apresentar uma exposição didática sobre os Conselhos Municipais de Meio
Ambiente, dando-se ênfase para a sua constituição, função e atribuição dos membros, bem como o intercâmbio
de informações. Reuniram-se 82 participantes de 27 cidades, entre os 42 municípios que fazem parte do CBH-BT.

Durante o evento a comissão organizadora realizou uma pesquisa para avaliar os resultados do Fórum e orientar
o desenvolvimento de futuros encontros.

O questionário formulado continha as seguintes interpretações do evento, quanto à atuação dos conselheiros
e dos Conselhos nos municípios:

Município Verde

• 91% dos municípios representados  aderiram ao projeto da Secretaria Estadual de Meio Ambiente,
denominado Município Verde;

Deliberativo ou Consultivo

• 59% dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente têm caráter deliberativo;

Os principais temas discutidos pelos CMMAs atualmente são:

13% arborização;

13% resíduos sólidos,

13% poluição;

8% licenciamento;

29% não responderam;

Quanto à avaliação do evento:

• 73% classificaram o evento como ótimo;

• 77% classificaram o tema como ótimo;

• 61% classificaram o conteúdo do evento como ótimo;
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As maiores dificuldades encontradas pelos CMMAs foram:

1. Comprometimento dos integrantes

2. Falta de capacitação para atuação

3. Motivação do Conselho

4. Conseguir quórum e participação

5.  Mobilizar a comunidade

6.  Falta de compreensão e apoio do Executivo

7.  Falta de pessoas interessadas

8.  Recursos financeiros para ações

9.  Falta de ações continuadas

10. Interesses particulares

Principais pontos positivos:

1. Integração intermunicipal

2. Esclarecimentos para atuação (capacitação)

3. Motivação para o Conselho funcionar

4. Tema muito importante e esclarecedor

5. Amplo conhecimento

Os principais pontos negativos foram:

1. Realidades diferentes entre os municípios

2. Os prefeitos precisam participar

3. Falta de apostila e material didático

4. Faltou falar de recursos (fundos)

5. Faltou mais espaço para exemplos práticos

Após a realização do evento, durante a reunião da Câmara Técnica, enfatizou-se o fato de a maioria dos
Conselhos presentes no evento possuir caráter deliberativo, tendo, portanto, a condição legal de decidir sobre os
temas sob sua apreciação. Destacou-se, inclusive, que este diagnóstico pode ser estendido também aos demais
municípios da nossa Bacia Hidrográfica que não participaram do I Fórum dos CMMAs do CBH-BT.

Vontade Política é fundamental
A gestão ambiental bem-sucedida depende da firme vontade política do prefeito. É ele quem pode tomá-la

uma meta do governo e não uma mera preocupação de ambientalistas que integram a administração municipal.
Depende do prefeito fazer as diferentes áreas da prefeitura, conversarem entre si e integrarem as ações voltadas
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à qualidade do meio ambiente. Da mesma forma, a sua capacidade de trocar idéias e realizar parcerias com o
governo estadual, com os órgãos federais, com empresários e organizações da sociedade pode fazer toda a
diferença.

O mesmo vale para outros poderes e forças sociais atuantes no município. A Câmara dos Vereadores, por
exemplo, tem importante papel a desempenhar na gestão ambiental. A sua adesão às iniciativas pode fazer
grande diferença no grau de efetividade do sistema de gestão a ser implementado.

Idealizando o Sistema do Município

Passos da mobilização

Mobilizar-se em torno da criação dos órgãos de meio ambiente consiste no primeiro momento de um longo
processo em direção à gestão do meio ambiente do município. Será necessário prever mecanismos e estratégias
de envolvimento e motivação que deve permanecer depois que os órgãos estiverem em funcionamento. Esse
trabalho consiste em:

1 - Sensibilização, que compreende contato direto com grupos organizados e com pessoas influentes na
comunidade para obter informações e promover reflexão, no sentido de estimulá-las e motivá-los a participar da
criação do sistema. Fazem parte da estratégia de mobilização visitas a formadores de opinião, como professores,
comunicadores, líderes comunitários e religiosos, assim como palestras e reuniões voltadas a grupos diferenciados
em espaços como feiras, igrejas, clubes esportivos. O mesmo vale para artigos de jornal, entrevistas no rádio ou
na TV e o uso de outros veículos de comunicação. Este será um importante recurso especialmente em municípios
mais populosos ou com habitantes em áreas dispersas.

2 -Constituição de fóruns (espaço permanente de discussão e de negociação de conflitos e interesses
representativos da sociedade para decisão sobre ações destinadas ao desenvolvimento municipal) para identificar
e priorizar os problemas ambientais do lugar e discutir de forma conjunta como a criação de instâncias formais
pode auxiliar na resolução desses problemas. Os fóruns são espaços onde será possível projetar o sistema, definindo
competências e atribuições, formas de funcionamento, mecanismos de transparência das ações, etc.

3 - Levantamento das necessidades, em termos técnicos, jurídicos, de infra-estrutura e de custos para a
instituição do Sistema Municipal de Meio Ambiente.

4 - Criação de grupos de trabalho com a finalidade de atender a essas necessidades e formalizar os órgãos
ambientais. O conjunto das atribuições e competências destes poderá ser consolidado em uma única lei que
institui o Sistema Municipal de Meio Ambiente. Pode também ser estabelecido gradualmente, por meio de leis
específicas para cada órgão integrante do sistema, à medida que forem criados.

5 - Instituição do sistema, realizada mediante aprovação de lei, algo a ser precedido de negociação na Câmara
dos Vereadores. Nesse momento convém que haja ampla divulgação, com o objetivo de tornar pública a luta pela
existência de órgãos voltados para o meio ambiente municipal.

Seguindo essa trajetória, será possível construir um pacto muito mais válido do que se o sistema tivesse sido
simplesmente instituído por lei, de cima para baixo.

Em bases sólidas

Por que existem órgãos que nunca conseguem sair do papel? Além de falta de mobilização anterior, estes
costumam ser criados sem mecanismos que garantam representatividade e democracia. Portanto, no processo
de criação dos órgãos ambientais municipais é preciso:

- estimular paridade (Representação em igualdade numérica)  na composição do fórum voltado à criação do
Sistema Municipal de Meio Ambiente, considerando o equilíbrio entre órgãos governamentais, organizações da
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sociedade civil e setor empresarial, de forma que todas as forças sociais significativas estejam ali representadas;

- envolver atores sociais (pessoa, grupo ou organização que desempenha uma função social relevante, apresenta
capacidade de defender seus interesses e de produzir os fatos necessários para alcançar seus objetivos, participando
das decisões para alterar a realidade) relevantes, mas que nem sempre participam de processos como esses,
como grupos, organizações e movimentos de mulheres e de jovens, organizações sindicais e de base,
comunicadores, instituições religiosas, organizações não-governamentais, Grupos de terceira idade, Ministério
Público, artistas, organizações representativas do empresariado, da policia, do corpo de bombeiros etc.

- garantir que essas lideranças sejam genuinamente vinculadas às suas bases;

- desenvolver mecanismos de controle social transparentes e participativos, para que o poder não se concentre
nas mãos de um único segmento da sociedade;

- formar um grupo de colaboradores realmente comprometido com a gestão ambiental, que poderá compor
os futuros quadros técnicos dos órgãos a serem criados;

- tornar esse espaço uma espécie de ouvidoria (Espaço criado pelas instituições para acolher críticas e sugestões
de clientes e usuários de seus serviços) ambiental para o município. As denúncias e reclamações que costumam
surgir podem ser úteis na identificação das áreas mais problemáticas da administração, bem como indicar medidas
corretivas à Prefeitura;

- integrar os grupos de trabalho voltados à criação do Sistema Municipal de Meio Ambiente na dinâmica dos
demais órgãos municipais. Desde o início é importante que a esfera de meio ambiente envolva-se com as demais
áreas da Prefeitura, sob a liderança do chefe do Executivo municipal.

O papel de quem facilita
O sucesso desse trabalho depende em grande parte da postura de quem está coordenando o processo. Essa

pessoa ou grupo de pessoas deve reunir qualidades técnicas e habilidades políticas para ter sucesso em seu
trabalho. Algumas características pessoais também são desejáveis, entre as quais se destacam:

- ter humildade e flexibilidade;
- saber ouvir;
- utilizar linguagem clara e fácil de entender;
- evitar vender ilusões e soluções simplistas;
- respeitar a opinião das pessoas, por mais diferentes que sejam das suas próprias opiniões;
- assumir e demonstrar uma postura que esteja acima de qualquer interesse partidário;
- promover permanente articulação institucional e garantir o fluxo de informações;
- ter um claro compromisso com o resultado do processo, independentemente de seus interesses pessoais;
- abrir-se para as diversas formas de organização, assim como valorizar o conhecimento e a cultura locais.
Muitas vezes, soluções encontradas no local podem ser altamente inovadoras e positivas, tomando-se modelo

para ações em âmbito regional e estadual:
- adaptar os programas de trabalho aos hábitos locais;
- ser pontual no cumprimento de prazos e cronogramas;
- desenvolver cada vez mais a noção do sistema que está sendo criado e pensar de forma sistêmica, inspirando

as demais pessoas a fazerem o mesmo.

CMMA: instância de decisão e participação
Todos em torno da mesa

Cada vez mais a população, juntamente com o Poder Público, tem sido chamada a participar da gestão do
meio ambiente. Para isso, é necessário que sejam criados mecanismos institucionais que promovam aumento de
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consciência ambiental e mudança de hábitos e de comportamentos. O Conselho Municipal de Meio Ambiente é
um órgão criado para esse fim.

Trata-se de um instrumento de:
- exercício da democracia,
- educação para a cidadania,
- convívio entre diferentes setores da sociedade.

Esse espaço destina-se a colocar em torno da mesma mesa os órgãos públicos, os setores empresariais e
políticos e as organizações da sociedade civil no debate e na busca de soluções para o uso dos recursos naturais,
a recuperação dos danos ambientais, a qualidade ambiental do município e o alcance do desenvolvimento
sustentável.

A importância do Conselho

O Conselho é, por excelência, um fórum de diálogos e de construção de conhecimento sobre o meio ambiente
local.  É também um espaço mais adequado para administrar conflitos, propor acordos e construir uma gestão
ambiental que esteja em consonância com os interesses econômicos e sociais locais.

A criação de um conselho ativo e de composição democrática atende aos princípios que estruturam o SISNAMA.
Com acesso às informações necessárias, cidadãos e cidadãs saberão de seus direitos e deveres e se sentirão mais
responsáveis pela qualidade ambiental do lugar em que vivem. Ao debater publicamente questões relevantes à
qualidade de vida, o Conselho pode ser um valioso aliado da democratização da informação.

Isso motiva os políticos, técnicos e cidadãos a conhecerem mais sobre as questões ambientais e ultrapassarem
a fronteira de criar fóruns apenas para marcar posições: Nesse sentido, é importante que os conselhos sejam
dinâmicos, interativos e tecnicamente preparados.

Para que serve o CMMA?
O Conselho Municipal de Meio Ambiente tem como função principal opinar e assessorar o poder executivo

municipal - a Prefeitura, suas secretarias e o órgão ambiental municipal- nas questões relativas ao meio ambiente.
Nos assuntos de sua competência, é também um fórum para se tomar decisões. Entre as possíveis atribuições do
Conselho estão:

- elaborar o seu regimento interno a partir de princípios e diretrizes previamente estabelecidos, que orientem
inclusive o seu funcionamento preliminar;

- propor a política ambiental do município e fiscalizar o seu cumprimento;
- analisar e, dependendo da legislação municipal, conceder licenças ambientais para atividades potencialmente

poluidoras em âmbito municipal;
- analisar recursos quanto a aplicação de multas e outras penalidades;
- promover a educação ambiental;
- aprovar ou referendar o uso de recursos destinados ao meio ambiente, fiscalizando sua alocação, bem como

as ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- propor a criação de normas legais, bem como a adequação e a regulamentação de leis, padrões e normas às

condições municipais;
- acompanhar a implementação das unidades de conservação do município;
- estabelecer sistemática de divulgação de seus trabalhos;
- opinar sobre aspectos ambientais de políticas estaduais ou federais que tenham impactos sobre o município;
- receber e apurar denúncias feitas pela população sobre degradação ambiental, sugerindo à Prefeitura as

providências cabíveis.

Essas são algumas das atribuições possíveis, mas cada município pode estabelecer as competências do seu
Conselho de acordo com a realidade local.
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O CMMA não tem a função de criar leis
Criar leis compete ao legislativo municipal, ou seja, à Câmara de Vereadores. O Conselho pode, no entanto,

sugerir a criação de leis, bem como a adequação e a regulamentação das já existentes, quando isso significar o
estabelecimento de limites mais rigorosos para a qualidade ambiental ou facilitar a ação do órgão executivo.

Da mesma forma, o Conselho não tem poder de polícia. Pode indicar ao órgão ambiental municipal a fiscalização
de atividades poluidoras, mas não exerce diretamente ações administrativas de fiscalização. O Conselho pode
expedir resoluções, como o fazem o CONAMA e alguns Conselhos Estaduais de Meio Ambiente (CONSEMAs).

Quem participa?
Um Conselho Municipal de Meio Ambiente que seja representativo dos diversos setores da sociedade cumpre

melhor suas atribuições. A sua composição pode ser paritária, apresentando em igualdade numérica representantes
do poder público (municipal, estadual e federal) e da sociedade civil organizada (setor empresarial, setor sindical,
universidades, entidades ambientalistas etc.).

Cada conselho deve espelhar em sua composição as forças atuantes no local. Por isso, é necessário conhecer
antes quais são essas forças. De forma genérica, podem fazer parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente
representantes de:

- secretarias municipais de saúde, educação, meio ambiente, obras, planejamento e outras cujas ações
interfiram no meio ambiente,

- Câmara de Vereadores,

- órgãos estaduais e federais presentes no município,

- sindicatos,

- entidades ambientalistas,

- grupos de produtores rurais,

- instituições de defesa do consumidor,

-associações de bairros,

- grupos de mulheres, de jovens e de pessoas da terceira idade,

- entidades de classe (arquitetos, engenheiros, advogados, professores etc),

- entidades representativas do empresariado,

- instituições de pesquisa e de extensão,

- movimentos sociais e de minorias que sejam importantes para o município.

Importante:

Os conselheiros municipais de meio ambiente são pessoas que agem de forma voluntária em benefício da
comunidade e, portanto, não recebem pagamento pelos serviços prestados.



73

CÂMARA TÉCNICA
DE TURISMO
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Manual de instruções para Conselho Municipal de Meio Ambiente

II Fórum dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente do Baixo Tietê

Composição numérica do CMMA
Aconselha-se que o Conselho Municipal de Meio Ambiente seja proporcional ao número de habitantes do

município, tal como consta da tabela abaixo (Extraído de Manual de Orientação para Formação de CONDEMAS –
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Texto-Base.ln: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Manual de Orientação para formação de COMDEMAs Conselhos
Municipais de Defesa do Meio Ambiente. Brasília: CONAMA,2005.):

Número de conselheiros População do município

10 Menos de 20 mil habitantes

12 Entre 20 mil e 50 mil habitantes

14 Entre 50 mil e 100 mil habitantes

16 Entre 100 mil e 200 mil habitantes

18 Entre 200 mil e 500 mil habitantes

20 Mais de 500 mil habitantes

Representatividade dos Conselhos

Os conselhos podem ser:

- Paritários, quando possuem composição equilibrada em número de membros por categoria.

- Majoritários, com representação diferenciada em número de membros por categoria.

Quem preside?

A presidência do Conselho, em geral, é exercida pelo próprio prefeito ou por pessoa designada a representá-
lo, como, por exemplo, o secretário de meio ambiente. Há, no entanto, experiências bem-sucedidas de designação
do presidente pelos próprios membros do conselho.

Câmaras técnicas e grupos de trabalhos

Esta não é uma prática comum aos conselhos de municípios pequenos. Mas nos municípios mais populosos,
por exemplo, o trabalho do conselho pode estar mais distribuído por meio de câmaras técnicas, grupos de trabalho
temáticos ou contratação de um consultor técnico/perito para questões específicas.

Outras áreas de atuação para o conselho

Não há impedimento legal para que o conselho se dedique a outra área de atuação, além de meio ambiente.
Se o município assim o desejar, poderá criar um conselho de meio ambiente e turismo, meio ambiente e agricultura
etc. Esse tipo de arranjo pode atender às necessidades de pequenos municípios ou daqueles em que a questão
ambiental está intimamente ligada a uma atividade específica, como é o caso das estâncias hidrominerais ou dos
municípios litorâneos, que se dedicam principalmente ao turismo.
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Qual é o CMMA ideal para o seu município?
Caso no seu município não exista o Conselho Municipal de Meio Ambiente é importante criá-lo. Com base nas

informações obtidas até agora e na minuta contida no anexo deste manual construa com seus companheiros e
companheiras o Conselho de seu município, considerando:

- finalidades;
- composição;
- organização dos trabalhos;
- funcionamento.

Avalie suas escolhas, considerando os seguintes princípios:

- representatividade: a composição do Conselho reflete as principais forças e segmentos sociais atuantes no
município?

- credibilidade: as organizações selecionadas e seus representantes espelham a estima e o respeito da
sociedade? São considerados idôneos?

- operacionalidade: quais providências foram pensadas para que o Conselho tenha sessões ordinárias regulares?

- publicidade e transparência: quais mecanismos foram pensados para garantir acesso do público a reuniões,
documentos e deliberações do Conselho?

Caso seu município já possua conselho de meio ambiente, verifique, com base nos princípios citados acima,
de que forma este atende aos requisitos de bom funcionamento.

Passos para a formação do CMMA
A criação do Conselho se dá por meio de lei, mediante iniciativa do Poder Executivo municipal.

Pode ser também iniciativa do Poder Legislativo, quando o Prefeito não se interessar ou se omitir. Porém,
como está vinculado ao Poder Executivo e implica despesas e criação de cargos, convém que a iniciativa parta do
Prefeito.

1- Mobilização. A comunidade deve estar envolvida e debater os termos de criação da lei que institui o Conselho
Municipal de Meio Ambiente. É importante que tenha espaço para conversar sobre o porquê da existência do
conselho e o papel que este exercerá no município, bem como a sua composição. Esse momento é importante
também para identificar pessoas e grupos interessados em integrar o órgão.

2- Redação e aprovação ela lei. O Conselho deve ser instituído por meio de lei elaborada e aprovada pela
Câmara de Vereadores do município. O texto da lei conterá finalidades, competências, composição, estrutura e
funcionamento do Conselho. Uma minuta de lei está disponível no CD que acompanha esta coleção.

3 - Nomeação de conselheiros e conselheiras. Cabe ao Poder Executivo municipal nomear e dar posse aos
integrantes do Conselho e a seus respectivos suplentes, bem como facilitar a escolha de quem deverá exercer a
sua presidência.

4- Criação e aprovação do Regimento Interno. Depois de empossados, os integrantes discutem e aprovam o
Regimento Interno do Conselho. Trata-se ele um documento que, de acordo com a lei, define a estrutura de
funcionamento do órgão, suas competências e forma de organização. Veja a seguir.

5 - Reuniões periódicas. O Conselho Municipal de Meio Ambiente deve se reunir com periodicidade regular e
é importante que esses encontros sejam abertos à participação dos demais membros da comunidade, na condição
de ouvintes.
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Relação com a Prefeitura
A Prefeitura deve fornecer todas as condições para o funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente

por meio do Órgão Municipal de Meio Ambiente. Por isso, convém que antes da sua criação este já esteja instalado.
O Órgão Municipal de Meio Ambiente deverá ter capacidade técnica suficiente para dar apoio, inclusive
administrativo, ao funcionamento do Conselho. Cabe ainda ao Executivo municipal, juntamente com a sociedade,
colocar em prática as decisões do Conselho para que este se torne um efetivo instrumento de promoção de
qualidade ambientaI no município. A lei de criação do Conselho deve garantir todos esses aspectos.

A Rede, uma aspiração do CONAMA
Como fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente? Além do processo permanente de debates e

mobilizações no próprio município, vale a pena que o Conselho promova constante intercâmbio com instâncias
similares de outros municípios, com os Conselhos Estaduais e com o CONAMA. Este órgão, na condição de ‘avô’
e referência permanente para os conselhos municipais, tem grande interesse na constituição de uma rede de
conselhos de meio ambiente, no intuito de fortalecê-los  como instâncias de controle social.

O prefeito pode impedir as atividades do CMMA?
O Conselho Municipal de Meio Ambiente é instituído por lei da Câmara Municipal. O Executivo deve cumprir

as leis proclamadas pelo Legislativo. Portanto, caso haja algum impedimento às atividades do Conselho, a questão
deverá ser encaminhada à própria Câmara ou ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas
providências.

Dez passos para o bom funcionamento do CMMA
Apresentamos dez passos aos conselheiros para que o CMMA seja participativo e funcione bem como grupo

de representantes de diversos setores do governo e da sociedade trabalhando para a gestão ambiental municipal:

1) Ter responsabilidade como representante da sociedade ou do governo dentro do CMMA, e vice-versa, ou
seja: o conselheiro deve estar atento tanto ao cumprimento de seu papel como representante de seu setor no
CMMA quanto na prestação de contas à sociedade como conselheiro;

2) Conhecer seus pares: saber qual o papel de cada um, já que o CMMA é definido por sua composição;

3) Conhecer as divergências e os objetivos comuns e ter respeito pelas diferenças de interesses e posições;

4) Estabelecer convergências: fazer negociação;

5) Envolvimento de todos: quanto mais comprometimento, melhor funcionará o CMMA;

6) Buscar a comunicação eficiente, a divulgação das informações e o acesso democrático a elas;

7) Estabelecer uma agenda de trabalho: definição de objetivos, com metas e prazos, definição de tarefas e
responsáveis;

8) Cumprir o proposto e cobrar dos outros a consecução das tarefas;

9) Identificar experiências de sucesso e buscar o estabelecimento de boas práticas;

10) Celebrar e divulgar as conquistas – é na prática que se estabelece e melhora a dinâmica do processo.
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Modelo de Lei de Criação do CMMA
MINUTA DE LEI PARA CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA

LEI Nº.............. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dá outras
providências.

 A Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal de ................................................., sanciono e promulgo
a seguinte lei:

Art. 1°. – Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de ........................................... ou Departamento
Municipal

de ........................................ o Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA.

Parágrafo Único – O CMMA é um órgão colegiado, consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal
e deliberativo no âmbito de sua competência, sobre as questões ambientais propostas nesta e demais leis correlatas
do Município.

Art. 2°. – Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA compete:

I – formular as diretrizes para a política municipal do meio ambiente, inclusive para atividades prioritárias de
ação do município em relação à proteção e conservação do meio ambiente;

II – propor normas legais, procedimentos e ações, visando a defesa, conservação, recuperação e melhoria da
qualidade ambiental do município, observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente;

III – exercer a ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei Orgânica Municipal e na legislação
a que se refere o item anterior;

IV – obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental aos órgãos
públicos, entidades públicas e privadas e à comunidade em geral;

V – atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental promovendo a educação
ambiental formal e informal, com ênfase nos problemas do município;

Vl – subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências para a proteção do meio ambiente,
previstas na Constituição Federal de 1988;

Vll – solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações executivas do município na
área ambiental;

Vlll – propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisas
e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental;

IX – opinar, previamente, sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e programas governamentais que
possam interferir na qualidade ambiental do município;

X – apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente ao seu funcionamento;

XI – identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, federais, estaduais e municipais,
sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação;

XII – opinar sobre a realização de estudo alternativo sobre as possíveis conseqüências ambientais de projetos
públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria,
visando a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental;
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XIII – acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras, de modo a compatibilizá-
las com as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que promova impacto ambiental
ou desequilíbrio ecológico;

XIV – receber denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração junto aos órgãos
federais, estaduais e municipais responsáveis e sugerindo ao Prefeito Municipal as providências cabíveis;

XV – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais
existentes no município, para o controle das ações capazes de afetar ou destruir o meio ambiente;

XVI – opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas municipais, visando
à adequação das exigências do meio ambiente, ao desenvolvimento do município;

XVII – opinar quando solicitado sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento no âmbito municipal
das atividades potencialmente poluidoras e degradadoras;

XVIII – decidir sobre a concessão de licenças ambientais de sua competência e a aplicação de penalidades e
fiscalização,

XIX – orientar o Poder Executivo Municipal sobre o exercício do poder de polícia administrativa no que concerne
à fiscalização e aos casos de infração à legislação ambiental;

XX – deliberar sobre a realização de Audiências Públicas, quando for o caso, visando à participação da
comunidade nos processos de instalação de atividades potencialmente poluidoras;

XXI – propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de conservação visando à proteção de sítios de
beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, espeleológico e
áreas representativas de ecossistemas destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;

XXII – responder a consulta sobre matéria de sua competência;

XXIII – decidir, juntamente com o órgão executivo de meio ambiente, sobre a aplicação dos recursos
provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente;

XXIV – acompanhar as reuniões das câmaras técnicas permanentes e temporárias em assuntos de interesse
do Município.

Art. 3°. – O suporte financeiro, técnico e administrativo indispensável à instalação e ao funcionamento do
Conselho Municipal de Meio Ambiente será prestado diretamente pela prefeitura, através do órgão executivo
municipal de meio ambiente ou órgão a que o CMMA estiver vinculado.

Art. 4°. – O CMMA será composto, de forma paritária, por representantes do poder público e da sociedade
civil organizada, a saber:

I – Representantes do Poder Público:

a) Secretaria/Deptº e/ou Fundação Municipal do Meio Ambiente

b) Representante do Executivo Municipal

c) Procuradoria-Geral do Município

d) Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

e) Secretaria de Obras

f) Secretaria de Educação
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g) Secretaria de Agricultura e Abastecimento

h) Secretaria de Saúde

i) Secretária de Segurança

j) Corpo de Bombeiros

l) representante de órgão da administração pública estadual ou federal que tenha em suas atribuições à proteção
ambiental ou o saneamento básico e que possua representação no município, tal como: Polícia Ambiental, Cati,
Cetesb, Ibama, Itesp, Funai.

II – Representantes da Sociedade Civil:

a) Associações de moradores

b) Associação Comercial e Industrial

c) Organizações Não-Governamentais

d) Cooperativas

e) Universidades

f) Estabelecimentos de Ensino

g) Representações de estudantes – centros acadêmicos, diretórios estudantis, agremiações

h) Sindicatos

Art. 5°. – Cada membro do Conselho terá um suplente que o substituirá em caso de impedimento, ou qualquer
ausência.

Art. 6°. – A função dos membros do CMMA é considerada serviço de relevante valor social e não remunerada.

Art. 7°. – As sessões do CMMA serão públicas e os atos deverão ser amplamente divulgados.

Art. 8°. – O mandato dos membros do CMMA é de dois anos, permitida uma recondução, à exceção dos
representantes do Executivo municipal.

Art. 9°. – Os órgãos ou entidades mencionados no art. 4º poderão substituir o membro efetivo indicado ou
seu suplente, mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente do CMMA.

Art. 10 – O CMMA poderá instituir, se necessário, em seu regimento interno, câmaras técnicas em diversas
áreas de interesse e ainda recorrer a técnicos e entidades de notória especialização em assuntos de interesse
ambiental.

Art. 11 – No prazo máximo de 30 dias após a sua instalação, o CMMA elaborará o seu Regimento Interno, que
deverá ser aprovado por decreto do Prefeito Municipal também no prazo de 30 dias.

Art. 12 – A instalação do CMMA e a composição dos seus membros ocorrerá no prazo máximo de 30 dias,
contados a partir da data de publicação desta lei.

Art. 13 – As despesas com a execução da presente lei correrão pelas verbas próprias consignadas no orçamento
em vigor.

Art. 14 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Modelo de Regimento Interno para CMMA
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA

DECRETO N°...........

Aprova o Regimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA.

O Prefeito Municipal de ......, no uso de suas atribuições, ................................................................................

CAPÍTULO I

DA NATUREZA

Art. 1º. O Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA, órgão colegiado, consultivo de assessoramento ao
Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência, tem como objetivos básicos as análises,
aprovações, implantações, e acompanhamento de projetos de significativo impacto ambiental local, visando à
preservação e conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de (nome do município).

Parágrafo Único: O Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, terá sua composição paritária constituída
por órgãos governamentais federais, estaduais e municipais; e não-governamentais, representando os diversos
segmentos da sociedade.

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE

Art. 2º. Avaliação da Política Municipal Ambiental e cumprimento dos princípios constitucionais da participação,
publicidade e cooperação na gestão do meio ambiente, em conformidade com os órgãos que compõem o Sistema
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), bem como seus respectivos regulamentos; competindo-lhe:

I – Assessorar, estudar e propor às instâncias do Governo Municipal diretrizes de políticas governamentais
para o meio ambiente e recursos ambientais;

II – Deliberar sobre os padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à
sadia qualidade de vida;

III – Garantir dispositivos de informação (audiências públicas) à comunidade sobre as políticas, diretrizes,
normas e regulamentos ambientais;

IV – Propor ao Poder Executivo e/ou ao Legislativo, projetos de lei, decretos e regulamentações referentes à
proteção e conservação ambiental no município;

V – Manter intercâmbio, apreciar, apresentar sugestões e proceder, quando julgar necessário, à realização de
estudos sobre alternativas e possíveis conseqüências ambientais associadas a projetos públicos e/ou privados,
requisitando aos órgãos do Sisnama competentes, bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis
à apreciação dos Estudos Prévios de Impacto Ambiental (EPIA) e seus respectivos Relatórios de Impactos Ambientais
(RIMA), no caso de obras ou atividades com efetiva ou significativa degradação ambiental local, emitindo parecer
que servirá de subsídio ao órgão competente; em especial nas áreas consideradas patrimônio histórico, cultural
e ambiental local;

VI – Fiscalizar os Licenciamentos de atividades locais efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedidos
pela União, pelos Estados, e/ou Município, visando o controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente,
com vistas ao uso racional dos recursos naturais;

VII – Sugerir aos órgãos competentes, através da Secretaria/Fundação, a concessão de incentivos e benefícios
fiscais e financeiros, visando à melhoria da qualidade ambiental; e/ou determinar, mediante representação do
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CMMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional,
e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

VIII – Exigir dos órgãos competentes o poder de polícia relacionados com a política municipal do meio ambiente;

IX – Definir parâmetros e dar pareceres sobre manutenção a projetos de jardinagem e arborização das vias e
logradouros públicos;

X – Sugerir prioridades para o atendimento de projetos a serem executados pelo Executivo Municipal, em
conformidade com a legislação em vigor, bem como exercer a fiscalização, o controle e o fomento à proteção dos
recursos ambientais;

XI – Promover a integração na gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental, articular a viabilidade
técnica, econômica e financeira de programas e projetos de investimento e apoiar a integração entre as políticas
públicas e setoriais, visando o desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas;

XII – Promover a articulação e a integração entre o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos , de iniciativas nacionais e regionais, promovendo a participação
de todas as instituições e segmentos da comunidade para propor políticas públicas ambientais de estudos,
monitoramento, planos, programas e projetos às diretrizes e metas estabelecidas para a Bacia Hidrográfica do
Baixo Tietê, com vistas a garantir a conservação e a proteção dos recursos ambientais;

XIII – Acompanhar a implementação e administração do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC),
conforme disposto no inciso I do Art. 6º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000;

XIV – Apreciar e decidir a respeito das infrações ambientais, em segunda instância administrativa, os recursos
interpostos em razão de aplicação de penalidades baseadas em legislação ambiental municipal;

XV – Encaminhar aos órgãos competentes (Polícia Ambiental /Cetesb/ Procon – Defesa do Consumidor /
ministérios públicos Estadual e Federal) as denúncias de danos ao patrimônio histórico, cultural e ambiental de
que tomar conhecimento;

XVI – Incentivar o uso de mecanismos de desenvolvimentos limpos (MDLs) no âmbito do município;

XVII – Incentivar a estruturação e o fortalecimento institucional do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo
Tietê;

XVIII – Avaliar regularmente a implementação e a execução da política e normas ambientais do município,
estabelecendo sistemas de indicadores;

XIX – Recomendar aos órgãos ambientais competentes a elaboração do Relatório de Qualidade Ambiental,
previsto no inciso X do Art. 9º da Lei nº 6.938, de 1981;

XX – Estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos;

XXI – Promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente;

XXII – Elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Municipal do Meio Ambiente, sob a forma
de recomendação;

XXIII – Acompanhar a implementação das Agendas Nacional e Estadual do Meio Ambiente, a ser propostas
aos órgãos e às entidades do Sisnama;

XXIV – Deliberar sobre os casos omissos, elaborar e alterar o seu regimento interno, submetendo-o a deliberação
do CMMA e à aprovação do Prefeito Municipal;

XXV – A Agenda Municipal de Meio Ambiente deve recomendar os temas, programas e projetos considerados
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prioritários para melhoria da qualidade ambiental e o desenvolvimento sustentável do município, indicando os
objetivos a serem alcançados em período de dois anos.

CAPÍTULO III

DA COMPOSICÃO E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I

Da composição

Art. 3º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA – será integrado por representantes:

I – Governamentais:

a) Secretaria/Departamento e/ou Fundação Municipal do Meio Ambiente

b) Representante do Executivo Municipal

c) Procuradoria-Geral do Município

d) Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

e) Secretaria de Obras

f) Secretaria de Educação

g) Secretaria de Agricultura e Abastecimento

h) Secretaria de Saúde

i) Secretária de Segurança

j) Cati

l) Gerência Executiva Regional do Ibama

m) Cetesb - Agência Ambiental do Estado de São Paulo

n) Itesp

o) Corpo de Bombeiros

II – Não-Governamentais:

a) Associação de moradores

b) Associação Comercial e Industrial

c) Organizações Não-Governamentais

d) Cooperativas

e) Universidades

f) Estabelecimentos de Ensino

g) Representações de estudantes – centros acadêmicos, diretórios estudantis, agremiações
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h) Sindicatos

§ 1º. No caso de substituição de algum representante, a(s) entidade(s) representada(s) deve(m) encaminhar
nova indicação.

§ 2º. O não-comparecimento de um conselheiro a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas, durante
doze meses, implica na sua exclusão do CMMA.

Seção II

Da Organização

Art. 4º. A estrutura organizacional do Conselho Municipal do Meio Ambiente é composta de:

I - Plenário;

II - Presidência;

III - Vice-Presidência;

IV - Secretaria Executiva; e

V - Câmaras Técnicas.

Subseção I

Do Plenário

Art. 5º. As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente, além do voto
comum, o de qualidade.

Art. 6º. Os assuntos a serem submetidos à apreciação do Plenário poderão ser apresentados por qualquer
Conselheiro e constituir-se-ão de:

I - proposta de Resolução: quando se tratar de deliberação vinculada à competência legal do CMMA;

II - proposta de Moção: quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza, relacionada com a temática
ambiental; e

III - proposta de Análise e Parecer Consultivo sobre matérias ambientais submetidas à sua apreciação, bem
como Projetos de Lei ou de atos administrativos.

§ 1º. As propostas de Resolução, de Moção, de Análise e de Parecer Consultivo serão encaminhadas à Secretaria
Executiva. Devem ser ouvidas previamente as Câmaras Técnicas, as Comissões e/ou Grupos de Estudos
competentes, que terão o prazo de vinte dias para se manifestar sobre o assunto. A Secretaria Executiva então
informará aos Conselheiros e proporá à Presidência sua inclusão na pauta de reunião ordinária, conforme a
ordem cronológica de apresentação.

§ 2º. As Resoluções, Moções, Análises e Pareceres Consultivos serão datados e numerados em ordem distinta,
cabendo à Secretaria Executiva corrigi-las, ordená-las e indexá-las.

Art. 7º. As Resoluções aprovadas pelo plenário serão referendadas pela Presidência no prazo máximo de
trinta dias e publicadas no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Único. A Presidência poderá adiar, em caráter excepcional, a publicação de qualquer assunto
aprovado, desde que constatados equívocos de natureza técnica ou jurídica, ou impropriedades em sua redação,
devendo o assunto ser obrigatoriamente incluído em reunião subseqüente, acompanhado de propostas de
emendas devidamente justificadas.
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Art. 8º. Ao Plenário compete:

I - discutir e deliberar sobre assuntos relacionados com a competência do Conselho;

II - julgar e decidir sobre assuntos encaminhados à sua apreciação; e

III - julgar os recursos interpostos decorrentes das infrações ambientais municipais;

Subseção II

Da Presidência

Art. 9º. A Presidência do Conselho do Meio Ambiente será exercida pelo Secretário do Meio Ambiente do
Município e/ou mediante votação conforme decisão do Plenário.

Parágrafo Único. Na ausência do Presidente, a coordenação dos trabalhos ficará a cargo do Vice-Presidente, e
no impedimento deste, pelo representante da secretaria executiva.

Art. 10. São atribuições do Presidente:

I - convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho;

II - aprovar a pauta das reuniões;

III - submeter ao Plenário os expedientes oriundos da Secretaria Executiva;

IV - requisitar serviços especiais dos membros do Conselho e delegar competência;

V - expedir pedidos de informação e consultas a autoridades estaduais, federais e municipais, de governos
estrangeiros e da sociedade civil;

VI - assinar as Resoluções, Moções, Análises e Pareceres Consultivos aprovados pelo Conselho;

VII - representar o Conselho ou delegar a sua representação;

VIII - autorizar a execução de atividades fora da sede do Conselho;

IX - constituir e extinguir, ouvidos os demais membros do Conselho, Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos
de Estudos;

X - assinar as atas dos assuntos tratados nas reuniões do Plenário;

XI - tomar decisões, de caráter urgente, ad referendum do Conselho;

XII - dispor sobre o funcionamento da Secretaria Executiva; e

XIII - resolver casos não previstos nesse Regimento.

Subseção III

Da Vice-Presidência

Art. 11. A Vice-Presidência do Conselho do Municipal do Meio Ambiente será mediante votação conforme
decisão do plenário.

Art. 12. São atribuições do Vice-Presidente:

I - substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
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II - supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva; e

III - exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pela Presidência do Conselho.

Subseção IV

Da Secretaria Executiva

Art. 13. A Secretaria Executiva será dirigida por um(a) Secretário(a) Executivo(a), Conselheiro(a) ou não,
designado pelo Secretário do Meio Ambiente Municipal e/ou mediante votação do plenário.

Art. 14. Os serviços administrativos da Secretaria Executiva serão desenvolvidos com o apoio técnico e
operacional de servidores requisitados de órgãos e entidades da Administração Municipal.

Art. 15. Os documentos enviados ao Conselho, bem como os recursos administrativos, serão recebidos,
registrados e autuados pela Secretaria Executiva.

Art. 16. O(A) Secretário(a) Executivo(a) do Conselho deverá comparecer a todas as reuniões do Plenário,
incumbindo-lhe secretariar os trabalhos das reuniões.

Parágrafo Único. Se o Secretário(a) Executivo(a) for membro do Conselho, participará das reuniões com direito
a voto.

Art. 17. Os documentos de que trata o Artigo 15 serão completados com informações referentes ao assunto
neles abordados e encaminhados à Presidência do Conselho para exame, se for o caso, pelas Câmaras Técnicas,
Comissões e/ou Grupos de Estudos.

§ 1º. A Presidência poderá mandar devolver ao interessado documentos recebidos que tratem de assuntos
que possam ser solucionados por outro órgão ou entidade da Administração Municipal.

§ 2º. O prazo para a apresentação dos relatórios das Câmaras Técnicas, das Comissões e dos Grupos de Estudos
será fixado pela Presidência do Conselho.

§ 3º. Os recursos administrativos recebidos e autuados pela Secretaria Executiva serão distribuídos em Plenário
pelo Presidente.

Art. 18. São atribuições da Secretaria Executiva:

I - planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da Secretaria Executiva;

II - assessorar técnica e administrativamente a Presidência do Conselho;

III - executar os trabalhos que lhe forem atribuídos pela Presidência do Conselho;

IV - organizar e manter arquivada toda a documentação relativa às atividades do Conselho;

V - colher dados e informações dos setores da Administração Direta e Indireta, necessários à complementação
das atividades do Conselho;

VI - propor a pauta das reuniões para aprovação da Presidência do Conselho;

VII - convocar as reuniões do Conselho, por determinação da Presidência, e secretariar seus trabalhos;

VIII - elaborar as atas e os sumários dos assuntos das reuniões e a redação final de todos os documentos que
forem expedidos pelo Conselho;

IX - assinar todos os documentos oriundos da Presidência do Conselho, por delegação do Presidente;
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X - manter controle atualizado sobre os recursos administrativos, sua autuação, nome das partes, distribuição,
nome do relator e cumprimento do prazo de julgamento;

XI - certificar nos autos dos recursos administrativos a condição de ser ou não o recorrente reincidente na
prática de infrações ambientais; e

XII - manter em dia o sistema de informações, via rede informatizada.

§ 1º. Os recursos serão distribuídos ao Relator pela Secretaria Executiva mediante sorteio, de forma igualitária,
tendo por base a relação dos membros do CMMA, abrindo-se prazo de 30 dias para a devolução do processo com
o respectivo Parecer.

§ 2º. No caso de impedimento devidamente justificado pelo Relator no respectivo processo, será este restituído
à Secretaria Executiva em cinco dias, sendo imediatamente procedida a redistribuição, abrindo-se novo prazo de
30 dias para que o novo Relator ofereça seu Parecer.

§ 3º. Mediante solicitação e justificativa escrita dirigida à Presidência, poderá ser concedido prazo maior, não
superior a 60 dias, para o Relator designado apresentar seu Parecer, quando o recurso abranger questões de
maior complexidade.

CAPÍTULO IV

DAS REUNIÕES

Art. 19. O Plenário realizará reuniões ordinárias com periodicidade mensal, tendo cronograma previamente
estabelecido, e reuniões extraordinárias, a qualquer momento, por convocação da direção do Conselho.

Art. 20. As reuniões do Plenário obedecerão à seguinte ordem:

I - instalação dos trabalhos pela Presidência do Conselho;

II - discussão e aprovação da ata;

III - discussão de matérias de interesse ambiental;

IV - julgamento de recursos administrativos;

V - constituição de Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos;

VI - agenda livre para, a critério da Presidência do Conselho, serem discutidos ou levados ao conhecimento do
Plenário assuntos de interesse geral; e

VII - encerramento da reunião pela Presidência do Conselho.

Art. 21. A presença mínima de metade mais um dos Conselheiros formalizará a maioria simples, que
estabelecerá quorum para a realização das reuniões e deliberação.

Art. 22. As pautas das reuniões serão estabelecidas pela Presidência do Conselho, sendo propostas,
anteriormente, pela Secretaria Executiva.

Art. 23. A Secretaria Executiva distribuirá, com antecedência, a agenda e os documentos referentes aos assuntos
a serem tratados nas reuniões para todos os Conselheiros.

Art. 24. Os Pareceres Consultivos das Câmaras Técnicas, das Comissões e/ou Grupos de Estudos, a serem
apresentados durante as reuniões, deverão ser elaborados por escrito e entregues à Secretaria Executiva, com
seis dias de antecedência à data da realização da reunião, para fins de processamento e inclusão na pauta, salvo
em casos devidamente justificados, admitidos pela Presidência.
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Art. 25. Durante a exposição dos assuntos contidos nos Pareceres Consultivos, não serão permitidos apartes,
com exceção aos da Presidência do Conselho.

Parágrafo Único. Nas discussões sobre o teor dos Pareceres Consultivos, os membros do Conselho, farão uso
da palavra, que será concedida pela Presidência, na ordem em que for solicitada.

Art. 26. Terminada a exposição do Parecer Consultivo, será o assunto posto em discussão, sendo assegurado
o tempo máximo de dez minutos para cada membro do Plenário, podendo ser prorrogado este prazo, a critério
da Presidência.

Art. 27. Após as discussões, o assunto será votado pelo Plenário.

Parágrafo Único. Somente terão direito a voto os membros previstos no Artigo 3º desse Regimento, ou seus
respectivos suplentes.

Art. 28. Das reuniões do Plenário serão lavradas atas, que serão previamente enviadas aos membros do Conselho
e submetidas à aprovação na reunião subseqüente, para fins de publicação no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO V

DOS RECURSOS

Art. 29. Autuado o processo de recurso, será o mesmo remetido ao órgão municipal (secretaria e/ou
departamento  ambiental) pela Secretaria Executiva, para informar e remeter o respectivo processo administrativo
em 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único. O recurso será distribuído pela Secretaria Executiva nos termos do Artigo 18, § 1º, deste
Regimento, salvo motivo de força maior apresentado pela órgão municipal (secretaria e/ou  departamento
ambiental), caso em que o Presidente do Conselho poderá prorrogá-lo.

Art. 30. Os processos de recursos que versem sobre matéria idêntica e interpostos pelo mesmo interessado,
serão distribuídos, por conexão, ao mesmo Relator.

Parágrafo Único. Distribuído o processo de recurso, a entidade representada ficará responsável pelo mesmo,
sendo Relator o Conselheiro titular ou suplente que o recebeu.

Art. 31. O relatório elaborado será assinado pelo Conselheiro Relator e sua apresentação será por ele efetuada,
ou, quando não for possível, por um dos representantes da entidade responsável pelo processo de recurso, ou
ainda, na ausência destes, pela Secretaria Executiva.

Art. 32. O Conselheiro titular ou suplente, representante do órgão municipal (secretaria e/ou departamento
ambiental) não poderá ser Relator ou votar em processo de recursos interpostos de decisão daquela fundação.

Parágrafo Único. O mesmo critério se aplica a entidades a quem forem delegadas competências de fiscalização
e autuação, nos processos a elas concernentes.

Art. 33. Os membros do Conselho poderão pedir vistas do recurso administrativo, isolada ou
concomitantemente, se discordarem do Parecer do Relator, quando do julgamento deste em Plenário, cabendo-
lhes elaborar novo Parecer, sendo os Pareceres reapreciados e votados na reunião seguinte, prevalecendo aquele
que obtiver o maior número de votos.

§ 1º. Somente um pedido de vistas poderá ser concedido a cada membro para cada recurso administrativo.

§ 2º. O Recorrente poderá requerer à Presidência do Conselho, por escrito e até 72 (setenta e duas) horas
antes do julgamento de seu recurso, a oportunidade de efetuar sustentação oral em Plenário, que não poderá
ultrapassar a 10 (dez) minutos e deverá ocorrer após a leitura do voto do Relator e antes do julgamento desse
pelo Plenário.
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§ 3º. O relatório elaborado será assinado pelo Conselheiro Relator e sua apresentação em Plenário será efetuada
por um dos representantes da entidade membro responsável pelo julgamento do recurso. Na ausência destes,
será lido pelo Secretário Executivo e, em seguida, votado.

§ 4º. Os Pareceres dos Relatores, exarados nos recursos, serão feitos por escrito e de maneira padronizada
quanto ao seu aspecto formal e terão a sua ementa publicada no Diário Oficial do Município, constituindo coisa
julgada administrativa e irrecorrível.

Art. 34. A intimação da decisão do Conselho ao recorrente, após a publicação do acórdão no Diário Oficial do
Estado, será efetuada pela Secretaria Executiva.

Art. 35. Transitada em julgado a decisão, será o processo baixado a órgão municipal (secretaria e/ou fundação
ambiental) pela Secretaria Executiva para dar cumprimento à decisão do Conselho.

Art. 36. O Presidente decidirá sobre o encaminhamento, em diligência, dos processos de recurso aos órgãos e
entidades, a pedido do Conselheiro Relator.

Parágrafo Único. A diligência interrompe o prazo fixado para a apresentação do relatório pelo tempo que
transcorrer.

CAPÍTULO VI

DAS CÂMARAS TÉCNICAS, COMISSÕES E/OU GRUPOS DE ESTUDOS

Art. 37. Poderá a Presidência do Conselho do Meio Ambiente, ouvidos os demais membros, constituir Câmaras
Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos.

§ 1º. O Conselho poderá constituir tantas Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos, quantos
forem necessários, compostas integralmente ou não, por Conselheiros especialistas e de reconhecida competência.

§ 2º. As Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos têm por finalidades estudar, analisar e propor
soluções através de pareceres consultivos concernentes aos assuntos que forem discutidos em reunião do
Conselho, encaminhando-os previamente à Secretaria Executiva.

§ 3º. As Câmaras Técnicas serão formadas respeitando-se o limite máximo de 10 (dez) integrantes, sendo 2
(dois) membros do Conselho, titulares ou suplentes, e mais 8 (oito) representantes das instituições participantes
do Conselho, sugeridos pela Presidência ou pelos Conselheiros e aprovados pelo Plenário, onde o Presidente e o
Relator serão eleitos pelos membros da Câmara.

§ 4º. Os membros indicados em sessão plenária, para participar das Câmaras Técnicas, não poderão ser
substituídos posteriormente, a não ser por nova deliberação do Plenário.

§ 5º. Na composição das Câmaras Técnicas deverá ser considerada a competência e afinidade das instituições
representadas com o assunto a ser discutido.

§ 6º. Cada instituição representada somente poderá participar simultaneamente de até 3 (três) Câmaras
Técnicas.

Art. 38. As Câmaras Técnicas terão a responsabilidade de examinar e relatar ao Plenário assuntos de sua
competência.

Art. 39. As decisões das Câmaras Técnicas serão tomadas por votação da maioria simples de seus membros,
cabendo ao seu Presidente, além do voto comum, o de qualidade.

§ 1º. A Presidência da Câmara Técnica poderá relatar assuntos ou designar um Relator a cada reunião.

§ 2º. A ausência não justificada de membros da Câmara Técnica por três reuniões consecutivas ou por cinco
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alternadas, no decorrer do biênio, implicará na sua exclusão do mesmo.

§ 3º. A substituição de membro excluído, na hipótese prevista no parágrafo anterior, será proposta pelos
demais membros da Câmara Técnica e encaminhada por seu Presidente ao Plenário do Conselho.

Art. 40. As reuniões das Câmaras Técnicas serão públicas e terão seus assuntos apresentados pelo Relator com
o respectivo Parecer, devendo ser convocadas por suas respectivas Presidências com antecipação mínima de 10
(dez) dias.

Art. 41. As Câmaras Técnicas poderão estabelecer regras específicas para seu funcionamento, desde que
aprovadas pela maioria de seus membros, obedecendo o disposto neste Regimento.

Art. 42. Das reuniões das Câmaras Técnicas serão lavradas atas em livro próprio, aprovadas pelos seus membros
e assinadas pela Presidência.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 43. Os membros do Conselho previstos no Artigo 3º poderão apresentar propostas de alteração deste
Regimento, sempre que houver necessidade de atualizá-lo, encaminhado-as à Secretaria Executiva para exame e
Parecer.

§ 2º. De posse do parecer da Secretaria Executiva, a Presidência o submeterá à votação do Conselho, em
Plenário.

§ 3º. A alteração proposta será aprovada se obtiver o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho e
submetido à aprovação do Prefeito municipal, nos termos da legislação específica;

Art. 44. A participação dos membros no Conselho é considerada serviço de natureza relevante e não será
remunerado.

Art. 45. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento serão solucionados pela
Presidência do Conselho, ouvido o Plenário.
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CAPÍTULO VI
Órgão e Fundo Municipal de Meio

Ambiente
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Órgão Municipal de Meio Ambiente: instância executiva

Atribuições do Sistema Municipal de Meio Ambiente

O campo de atuação do município na área de meio ambiente inclui um elenco bastante diversificado de
atribuições, que podem ser agrupadas em:

Agendas positivas - envolvem medidas que auxiliam na definição das diretrizes ambientais municipais, visando
mostrar “como fazer” o desenvolvimento local sustentável. Tais práticas apóiam-se em ações de planejamento e
de educação ambiental, nas normatizações necessárias e em urna política tributária voltada a incentivar formas
sustentáveis de produção.

Ações de comando e controle - essas atividades englobam o licenciamento, o monitoramento, a fiscalização e
o exercício do poder de polícia ambiental. Também faz parte dessa área a geração de informações e dos dados
necessários à comparação periódica da qualidade ambiental, para o exercício do chamado monitoramento
ambiental

Conservação e recuperação de ecossistemas - refere-se à gestão de unidades de conservação municipais,
conservação de parques, jardins, arborização urbana, assim como ações de recuperação ambiental em áreas
rurais (preservação de nascentes, matas ciliares, etc).

Administração interna - lida com o dia-a-dia da administração, como o orçamento, a formação permanente
do corpo de profissionais da área e assessoria jurídica, entre outras atribuições.

O “faz tudo” ambiental do município

Algumas dessas atividades são novas para a maioria dos municípios e requerem pessoal qualificado, além de
leis e procedimentos especificas. É preciso estruturar-se em torno de um Órgão Municipal de Meio Ambiente. A
forma como este se insere na administração municipal dependerá do tamanho do município e da complexidade
da questão ambiental local.

Esse órgão adquire várias configurações. Pode ser uma assessoria especial, diretamente vinculada ao gabinete
do Prefeito. Pode também funcionar como um departamento ou divisão de uma secretaria municipal já existente,
como as de agricultura ou turismo. Em municípios maiores e mais complexos torna-se uma secretaria específica.

Quanto mais simples e modesta a estrutura adotada, mais importante tornar a gestão ambiental uma política
de governo, mobilizando os outros órgãos dentro de um processo participativo e aberto em relação à população
local.

Órgão de caráter técnico

O Órgão Municipal de Meio Ambiente é o executor da política ambiental local e tem características
predominantemente técnicas. Deve ser criado por lei, na qual são esclarecidas as suas atribuições, bem como as
competências dos agentes encarregados do gerenciamento ambiental e, principalmente, da fiscalização. A lei
deve estabelecer também as regras para a tramitação dos processos administrativos instaurados na apuração
das infrações administrativas ambientais, embasando-se para isso na Lei dos Crimes e Infrações Administrativas
Ambientais, bem como na legislação ambiental do Estado. Vale lembrar que para realizar o licenciamento
ambiental de obras de impacto local, o Órgão Municipal de Meio Ambiente deverá contar com um quadro técnico
capaz de analisar os empreendimentos e emitir pareceres.

Principais atribuições do órgão municipal de meio ambiente

O município possui autonomia para definir as competências de seu órgão de meio ambiente, o que deve
ocorrer respeitando-se a vocação de cada local. Se o município for predominantemente agrícola, por exemplo,
deve enfatizar o controle ambiental sobre os impactos dessa atividade, compondo o seu quadro com técnicos
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mais voltados a esse setor. Os exemplos a seguir podem servir como guias no momento de estabelecer a lei de
criação do órgão. As atribuições do Órgão Municipal de Meio Ambiente envolvem:

-coordenar a política municipal de meio ambiente;
- colocar em prática o planejamento ambiental;
- fiscalizar o cumprimento da legislação em vigor, com destaque para o que estabelece a Lei Orgânica municipal;
- exercer o controle e a fiscalização ambiental;
- realizar o diagnóstico ambiental do município;
- realizar o licenciamento ambiental de obras e empreendimentos de impacto local;
- realizar o zoneamento ambiental do município;
- manter a infra-estrutura necessária ao bom funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- submeter a este Conselho as propostas de normas, procedimentos e diretrizes para o gerenciamento ambiental

municipal, assim como os pareceres técnicos necessários ao licenciamento ambiental;
- desenvolver atividades de educação ambiental sobre a necessidade de proteger, melhorar e conservar o

meio ambiente;
- acompanhar as condições do meio ambiente no âmbito do município, por meio de um conjunto de indicadores

de qualidade ambiental.

Estrutura necessária para o funcionamento do órgão municipal de meio ambiente

Muitos dos problemas relacionados ao mau funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente devem-
se a enganos na montagem da estrutura para lhe prestar apoio. Esse trabalho compete ao Órgão Municipal de
Meio Ambiente. Para isso, o órgão ambiental necessita:

- dotação orçamentária: mesmo que o órgão ambiental represente uma pequena divisão de outra secretaria,
deve dispor de recursos próprios previstos no Orçamento Municipal. Trata-se de um investimento que poderá
reverter em recursos para o município com a cobrança de multas previstas em lei;

- infra-estrutura física condizente com suas atribuições, o que pode significar apenas uma sala ou vários prédios,
dependendo do tamanho do município ou da complexidade das questões ambientais com as quais o Órgão
Municipal de Meio Ambiente terá que trabalhar. O mesmo vale para os materiais, equipamentos e veículos
necessários;

- quadro de pessoal capacitado para exercer as diferentes tarefas que o órgão executa.

O poder do exemplo

As equipes da área de meio ambiente muitas vezes são vistas como altamente criativas e inovadoras em
termos das soluções que apresentam para os problemas do município. Mas nem sempre aplicam essas mesmas
soluções em sua própria prática cotidiana. Um exemplo: Muito se fala nos 3 R’s: reduzir, reutilizar e reciclar. Mas
grande parte dos escritórios de secretarias de meio ambiente está abarrotada de copos descartáveis jogados no
lixo comum.

A situação do corpo técnico

Os ventos da renovação também devem soprar sobre a qualidade do corpo técnico do Órgão Municipal de
Meio Ambiente. É preciso criar uma instituição moderna, enxuta e participativa. Esta deve ser formada por
profissionais concursados, com adequada preparação técnica e grande motivação. Equipes com formação
multidisciplinar são mais eficientes. Por exemplo, fiscais que atuam também como educadores são mais simpáticos
à população e muito mais eficientes.

Por ser uma área que se relaciona com praticamente todas as demais secretarias do município, é mais
interessante que a pessoa a encabeçar o Órgão Municipal de Meio Ambiente tenha uma visão abrangente da
realidade municipal e seja capaz de dialogar com outros parceiros na Prefeitura, além de abrir-se ao convívio com
a comunidade. Essa pessoa deve ter um perfil articulador e saber extrair do corpo técnico e de especialistas tudo
aquilo que eles puderem oferecer em termos de soluções, sem, contudo, tornar-se prisioneira de visões
estritamente técnicas.
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Racionalidade na escolha da equipe

A composição da equipe técnica do Órgão Municipal de Meio Ambiente é estabelecida por meio de lei que
cria os cargos e determina a realização de concursos públicos para preenchê-los. Esses profissionais deverão ser
escolhidos de acordo com as características de cada município. Por exemplo, um município predominantemente
florestal deve dar ênfase à contratação de engenheiros florestais, biólogos ou ecólogos, os quais poderão conhecer
com mais profundidade os problemas gerados ao meio ambiente por práticas corno desmatamentos e queimadas.

Tamanho adequado do corpo técnico

Qual deve ser o tamanho e a composição da equipe de meio ambiente de seu município?

Considerando a realidade do seu município, utilize os critérios abaixo para compor, individualmente ou em
grupo, a equipe técnica necessária ao Órgão Municipal de Meio Ambiente.

- Quais serão as atribuições dessa equipe?

- Quais trabalhos cabem à equipe permanente e quais podem ser delegados a terceiros?

- Quais são as características profissionais necessárias a uma equipe permanente considerando a realidade
administrativa e ambiental do município?

- Qual o tamanho ideal da equipe para suprir as demandas e evitar a ociosidade?

Procedimentos para efetivar funcionários

- Aprovação, pela câmara dos vereadores, de lei de criação de cargos técnicos, administrativos e de fiscalização
(que pode estar incluída na lei que cria o Órgão Municipal de Meio Ambiente ou o Sistema Municipal de Meio
Ambiente).

- Realização de concurso público para efetivar as contratações. Além das provas, a realização de entrevista e a
análise dos currículos complementam os critérios de seleção. Em geral, as universidades prestam valioso auxílio
na formulação e promoção de concursos públicos.

- Contratação e treinamento dos concursados.

A necessária capacidade permanente

A capacitação constante é fundamental para a realização de um trabalho qualificado. Trata-se de um
investimento que dará sustentação ao Sistema Municipal de Meio Ambiente. Cabe ao município promover a
capacitação de seu corpo técnico e administrativo, qualificando-o para executar com competência as suas funções.
Para otimizar o aproveitamento de recursos humanos qualificados, consórcios intermunicipais (forma de
associação entre municípios para a execução de interesses comuns, que possibilita, mediante esforço conjunto,
assegurar prestação de serviços às populações), administrações regionais e associações microrregionais podem
disponibilizar técnicos que assessorem vários municípios ao mesmo tempo.
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Fundo Municipal de Meio Ambiente: valioso instrumento
de gestão

Recursos: o ‘combustível’ da gestão ambiental

Geralmente, falta de dinheiro constitui o grande empecilho para que as prefeituras estruturem sua área de
meio ambiente. Com raras e louváveis exceções, mesmo quando existe, esta área é pouco priorizada por falta de
recursos orçamentários. Um Fundo Municipal de Meio Ambiente operante pode ser a resposta para viabilizar
financeiramente a gestão ambiental local e condição básica para a implementação de uma política de meio
ambiente municipal realmente eficaz.

A ação administrativa relacionada ao meio ambiente pode gerar receitas bem-vindas aos cofres públicos.
Trata-se de um circulo virtuoso: ao estruturar sua área de meio ambiente, a Prefeitura está, de fato, investindo
em sua capacidade de arrecadação. Afinal, medidas como a compensação ambiental e as multas previstas na Lei
de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais podem ser revertidas na melhoria da qualidade de vida do
município e de sua população

A possibilidade de conseguir tais recursos às vezes nem sequer é percebida, justamente porque não existe
uma área específica que cuide disso. Estruturar o Fundo Municipal de Meio Ambiente pode representar um
outro patamar de autonomia e qualidade na captação e na destinação de recursos para a gestão ambiental
municipal.

O Fundo Municipal e suas vantagens

O Fundo Municipal de Meio Ambiente representa uma porta de entrada para recursos públicos ou não, alocados
especificamente para o meio ambiente. É o instrumento financiador da política ambiental do município,
responsável por captar e gerenciar recursos financeiros destinados a projetos socioambientais. Um fundo bem
estruturado e bem gerido:

- pode receber recursos extra-orçamentários (públicos, privados, nacionais e internacionais) e gastá-los sem
se sujeitar às regras orçamentárias convencionais, como a devolução no fim do exercício fiscal, por exemplo;

- previne que recursos arrecadados pelo município e destinados a ações socioambientais sejam gastos em
obras para as quais se pode usar recursos do próprio orçamento municipal;

- possui mecanismos que facilitam a participação social na definição das suas prioridades de ação;

- permite a execução direta e descentralizada das políticas públicas municipais com maior controle da sociedade;

- pode apoiar projetos de órgãos da administração municipal e também de entidades da sociedade civil voltados
à solução de problemas ambientais.

- pode executar recursos de outros setores, garantindo a transversalidade na gestão da política ambiental.

Ou seja, por meio de um Fundo Municipal de Meio Ambiente, a Prefeitura preserva recursos destinados ao
órgão ambiental para aplicá-los nas próprias ações voltadas à melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.

Está na Lei!
O artigo 73 da Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais (nº 9.605/98) prevê que os recursos

arrecadados com multas por crimes ambientais deverão custear as ações municipais de defesa do meio ambiente
por meio do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Mesmo assim, os fundos continuam a ser “ilustres desconhecidos”
para a maioria das administrações municipais.
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O exemplo do Fundo Nacional do Meio Ambiente
Vinculado diretamente à Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio

Ambiente - FNMA constitui um exemplo para os demais fundos em formação. Possui duas instâncias de decisão:

- Conselho Deliberativo, cuja missão é atuar nas decisões maiores do Fundo, estabelecer prioridades e diretrizes
para sua ação, e julgar projetos. Presidido pelo Ministro de Meio Ambiente, conta com a participação paritária de
representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil, escolhidos entre as entidades que constam do
Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA). O mandato dos conselheiros é de dois anos.

- Diretoria, que administra o FNMA a partir de três gerências: (1) de desenvolvimento, encarregada de planejar
e prover a sustentabilidade do fundo; (2) de administração e finanças, responsável pelos contratos e convênios;
e (3) de projetos, que categoriza, encaminha para seleção, acompanha e avalia os projetos selecionados.

Núcleos temáticos. O FNMA possui seis núcleos temáticos para os quais podem ser enviados projetos: (1)
água e floresta, (2) conservação e manejo da biodiversidade, (3) gestão pesqueira compartilhada, (4) planejamento
e gestão territorial. (5) qualidade ambiental. (6) sociedades sustentáveis.

Formas de apoio. As propostas enviadas ao FNMA podem atender a duas modalidades: demanda espontânea,
na qual os proponentes submetem projetos em qualquer época do ano, observando o enquadramento nos núcleos
temáticos; e demanda induzida, em que as propostas apresentadas atendem a editais e a termos de referência
(Conjunto de critérios exigidos para a realização de determinada atividade) específicos.

Origem dos recursos. Os recursos do FNMA provêm do Orçamento Federal, de doações internacionais, de
empréstimos, da cota-parte do petróleo, de multas aplicadas com fundamento na Lei de Crimes e Infrações
Administrativas Ambientais, do imposto sobre combustíveis, entre outras fontes.

Demandas. Podem demandar recursos organizações governamentais de todas as esferas (federal, estadual e
municipal) e também organizações não-governamentais cadastradas no CNEA ou com mais de dois anos de
existência legal e que possuam finalidade ambientalista.

Como estruturar o Fundo Municipal
O Fundo Municipal de Meio Ambiente deverá ser estruturado de modo adequado ao tamanho do município

e à sua capacidade de captar e destinar recursos para o meio ambiente. Da mesma forma, a prioridade para uso
dos recursos dependerá grandemente do volume da arrecadação e da capacidade dos gestores em captá-los de
outras fontes. As indicações a seguir podem ser aprimoradas, considerando-se as distintas realidades locais.

Colegiado participativo - pode ser o Conselho Municipal de Meio Ambiente ou organização similar que cumpra
a mesma finalidade no município. A pessoa que exerce a presidência desse conselho poderá presidir também o
Fundo Municipal de Meio Ambiente. O colegiado participativo poderá ter como funções:

- definir os critérios e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo;

- fiscalizar a aplicação dos recursos;

- apreciar a proposta orçamentária apresentada pelo órgão gestor do Fundo, antes que esta seja encaminhada
para inclusão no Orçamento municipal;

- aprovar o plano anual de trabalho e o cronograma físico-financeiro (representação gráfica da previsão da
execução de um trabalho, na qual se indicam os prazos em que se deverão executar as suas diversas atividades e
os recursos financeiros a serem desembolsados para isso) apresentado pelo órgão gestor;

- apreciar os relatórios técnicos e as prestações de contas, antes de seu encaminhamento aos demais órgãos
de controle;
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- outras atribuições que lhe forem consideradas pertinentes, definidas na legislação ambiental municipal;

.- aprovação, após análise do órgão gestor, dos projetos a serem financiados.

Órgão gestor - pode ser a assessoria de meio ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou outro
órgão que tenha entre suas atribuições explícitas executar a política ambiental do município. Este órgão deverá
prover os recursos humanos e materiais adequados para o bom funcionamento do Fundo Municipal de Meio
Ambiente. Caberá ao mesmo:

- elaborar a proposta orçamentária do Fundo, submetendo-a à apreciação do colegiado participativo, antes
de seu encaminhamento às autoridades competentes, na época e na forma determinadas em lei ou regulamento;

- organizar o plano anual de trabalho e o cronograma de execução físico-financeiro, de acordo com os critérios
e prioridades definidas pelo seu colegiado participativo;

- celebrar convênios, acordos ou contratos com entidades públicas ou privadas, visando a execução das
atividades custeadas com seus recursos, observando a legislação vigente;

- ordenar despesas com seus recursos, de acordo com a legislação pertinente;

- prestar contas dos recursos empregados aos órgãos competentes;

- monitorar a execução dos projetos conveniados.

Fontes de recursos - o município pode conseguir recursos para o funcionamento do Fundo Municipal de Meio
Ambiente a partir das seguintes fontes:

- dotações orçamentárias específicas, definidas pela Prefeitura;

- taxas e tarifas ambientais previstas em lei;

- multas cobradas por infrações às normas ambientais, na forma da lei;

- transferências de recursos da União, do Estado ou de outras entidades públicas e privadas;

- convênios, contratos e acordos celebrados entre o município e instituições públicas ou privadas, cuja execução
seja de competência do órgão ambiental municipal;

- doações em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas, nacionais ou internacionais, desde que o fundo tenha personalidade jurídica própria;

. -transferência de recursos do ICMS Ecológico (Iniciativa destinada a incentivar a conservação ambiental por
meio da adoção de critérios ambientais na distribuição dos recursos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
- ICMS - aos municípios. Dessa forma, recebem mais recursos aqueles que protegem suas áreas naturais);

- rendimentos de qualquer natureza decorrentes de aplicações de seu patrimônio;

- reembolso de serviços prestados, treinamentos ou produtos vendidos (livros, manuais etc.);

- condenações judiciais de empreendimentos sediados no município ou que afetem o território municipal,
decorrentes de crimes praticados contra o meio ambiente.

Aplicações de recursos - Algumas indicações de onde aplicar os recursos adquiridos pelo Fundo:

- aquisição de material permanente e de consumo necessários à execução da Política Municipal de Meio
Ambiente;

- desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento e controle ambiental;
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- criação, manutenção e gerenciamentos de praças, unidades de conservação e demais áreas verdes ou de
proteção ambiental;

- execução de projetos e programas de interesse ambiental, incluindo a contratação de serviços de terceiros;

- pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico;

- desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em questões
relacionadas ao meio ambiente;

- custeio de ações de educação e comunicação ambiental;

- pagamento de despesas relativas a contrapartidas estabelecidas em convênios e contratos com órgãos públicos
e privados de pesquisa e de proteção ao meio ambiente; - outras necessidades de âmbito local, definidas pelo
órgão gestor.

Quem pode acessar - Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente podem ser utilizados por:

-órgãos da administração direta ou indireta do próprio município,

- organizações não-governamentais (ONGs),

- organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs),

- organizações de base, como sindicatos, associações de produtores, associações de reposição florestal, entre
outras, desde que se configurem como organizações sem fins lucrativos.

Atenção: clubes e associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres são impedidos de receber
recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme Instrução Normativa nº 01/97, Art.8, Inciso 8.

Passos para a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente
O Fundo Municipal de Meio Ambiente deverá ser criado e mantido pelo próprio município para suprir as suas

demandas de recursos na área ambiental. Para isso é preciso:

Lei de Criação -  Constituição Federal diz que a criação de qualquer fundo depende de autorização do
Legislativo. No município, a Câmara dos Vereadores é, portanto, quem deve autorizar a criação do fundo. Este
pode ser criado mediante uma lei específica; pode, ainda, estar previsto na Lei Orgânica do Município ou em
capítulo específico sobre meio ambiente de outras leis. É desejável que esta seja elaborada prevendo o
estabelecimento de todo o Sistema Municipal de Meio Ambiente. No sistema devem ser contemplados tanto o
fundo, como o conselho e o órgão ambiental municipal. Ver anexo D.

Regulamentação da lei - Às vezes, a lei que institui o fundo é genérica e não estabelece os mecanismos para
o seu funcionamento. Torna-se necessário, portanto, regulamentá-la para que seja possível ao fundo operar.
Geralmente, nos decretos de regulamentação estão definidos:

- natureza e finalidade do fundo;

- forma como será administrado;

-com quais recursos poderá operar;

-como serão destinados e aplicados esses recursos;

-disposições sobre ativos, passivos , orçamento e contabilidade.
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Implementação - Não basta criar e regulamentar a lei. É preciso colocá-la em funcionamento, o que envolve:

- gestão transparente, com participação e controle social;

- instância deliberativa colegiada (que pode ser um conselho especialmente criado para esse fim ou o próprio
Conselho Municipal de Meio Ambiente), encarregada de fiscalizar as ações, preferencialmente com auxílio do
Ministério Público;

- destinação exclusiva dos recursos para projetos socioambientais, de educação ambiental, assim como de
fomento e recuperação da qualidade ambienta.

Funcionamento - Devem constituir normas para o bom funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente:

- não permitir que os seus recursos sejam usados para o pagamento de pessoal do serviço público ou para a
realização de obras que podem ser pagas pelo próprio Orçamento municipal;

- agir em conformidade com as leis nº 8.666/93 (licitações) e de Responsabilidade Fiscal, bem como com a
Instrução Normativa 01/97 e outros mecanismos legais existentes;

- liberar recursos mediante apresentação de projetos, dentro de um roteiro aprovado pelo colegiado
participativo;

- ter mecanismos de acompanhamento e monitoramento físico e financeiro das ações financiadas;

- adotar critérios para financiamento que estejam em consonância com a Política Nacional de Meio Ambiente.
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ANEXO A - Atividades sujeitas ao EIA/RIMA segundo
Resolução do CONAMA 01/86

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto
ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter
supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;

II - Ferrovias;

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, Artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66;

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima
de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação
de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;

XII - Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias
de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando
atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a
critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;

XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.
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ANEXO B - Atividades sujeitas ao licenciamento ambiental
segundo Resolução do CONAMA 237/97

Extração e tratamento de minerais
- pesquisa mineral com guia de utilização
- lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento
- lavra subterrânea com ou sem beneficiamento
- lavra garimpeira
- perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural

Indústria de produtos minerais não metálicos
- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração
- fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de material cerâmico,

cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros.
Indústria metalúrgica
- fabricação de aço e de produtos siderúrgicos
- produção de fundidos de ferro e aço / forjados / arames / relaminados com ou sem tratamento de superfície,

inclusive galvanoplastia
- metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro
- produção de laminados / ligas / artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície,

inclusive galvanoplastia
- relaminação de metais não-ferrosos , inclusive ligas
- produção de soldas e anodos
- metalurgia de metais preciosos
- metalurgia do pó, inclusive peças moldadas
- fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
- fabricação de artefatos de ferro / aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive

galvanoplastia
- têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície

Indústria mecânica
- fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico e/ou de

superfície
Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações
- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores
- fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática
- fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos

Indústria de material de transporte
- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios
- fabricação e montagem de aeronaves
- fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes

Indústria de madeira
- serraria e desdobramento de madeira
- preservação de madeira
- fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada
- fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Indústria de papel e celulose
- fabricação de celulose e pasta mecânica
- fabricação de papel e papelão
- fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada

Indústria de borracha
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- beneficiamento de borracha natural
- fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos
- fabricação de laminados e fios de borracha
- fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha , inclusive látex

Indústria de couros e peles
- secagem e salga de couros e peles
- curtimento e outras preparações de couros e peles
- fabricação de artefatos diversos de couros e peles
- fabricação de cola animal

Indústria química
- produção de substâncias e fabricação de produtos químicos
- fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira
- fabricação de combustíveis não derivados de petróleo
- produção de óleos/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegetais e outros produtos da destilação

da madeira
- fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos
- fabricação de pólvora/explosivos/detonantes/munição para caça-desporto, fósforo de segurança e artigos

pirotécnicos
- recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais
- fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos
- fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas
- fabricação de tintas, esmaltes, lacas , vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes
- fabricação de fertilizantes e agroquímicos
- fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários
- fabricação de sabão, detergentes e velas
- fabricação de perfumarias e cosméticos
- produção de álcool etílico, metanol e similares

Indústria de produtos de matéria plástica
- fabricação de laminados plásticos
- fabricação de artefatos de material plástico
Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos
- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos
- fabricação e acabamento de fios e tecidos
- tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos
- fabricação de calçados e componentes para calçados
Indústria de produtos alimentares e bebidas
- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares
- matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal
- fabricação de conservas
- preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados
- preparação , beneficiamento e industrialização de leite e derivados
- fabricação e refinação de açúcar
- refino / preparação de óleo e gorduras vegetais
- produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação
- fabricação de fermentos e leveduras
- fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais
- fabricação de vinhos e vinagre
- fabricação de cervejas, chopes e maltes
- fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de águas minerais
- fabricação de bebidas alcoólicas

Indústria de fumo
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- fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo
Indústrias diversas
- usinas de produção de concreto
- usinas de asfalto
- serviços de galvanoplastia

Obras civis
- rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos
- barragens e diques
- canais para drenagem
- retificação de curso d’água
- abertura de barras, embocaduras e canais
- transposição de bacias hidrográficas
- outras obras de arte

Serviços de utilidade
- produção de energia termoelétrica
-transmissão de energia elétrica
- estações de tratamento d’água
- interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto sanitário
- tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)
- tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens usadas e de

serviço de saúde, entre outros
- tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
- dragagem e derrocamentos em corpos d’água
- recuperação de áreas contaminadas ou degradadas

Transporte, terminais e depósitos
- transporte de cargas perigosas
- transporte por dutos
- marinas, portos e aeroportos
- terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos
- depósitos de produtos químicos e produtos perigosos

Turismo
- complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos
Atividades diversas
- parcelamento do solo
- distrito e pólo industrial

Atividades agropecuárias
- projeto agrícola
- criação de animais
- projetos de assentamentos e de colonização

Uso de recursos naturais
- silvicultura
- exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais
- atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre
- utilização do patrimônio genético natural
- manejo de recursos aquáticos vivos
- introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas
- uso da diversidade biológica pela biotecnologia
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ANEXO C - Atividades sujeitas ao licenciamento ambiental
municipal conforme Decreto 47.397/92

Artigo 57 § 3º - As fontes poluidoras relacionadas no anexo 9  poderão submeter-se apenas ao licenciamento
ambiental procedido pelo município, desde que este tenha implementado o Conselho Municipal de Meio
Ambiente, possua em seus quadros ou à sua disposição profissionais habilitados, e tenha legislação ambiental
específica e em vigor.

Listagem de atividades
Fabricação de sorvetes
Fabricação de biscoitos e bolachas
Fabricação de massas alimentícias
Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos, exclusive vestuário
Fabricação de tecidos de malha
Fabricação de acessórios do vestuário
Fabricação de tênis de qualquer material
Fabricação de calçados de plástico
Fabricação de calçados de outros materiais
Fabricação de esquadrias de madeira, venezianas e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
Fabricação de outros artigos de carpintaria
Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira
Fabricação de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material trançado - exclusive móveis
Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão para escritório
Fabricação de fitas e formulários contínuos - impressos ou não
Fabricação de outros artefatos de pastas, papel, papelão, cartolina e cartão
Edição de discos, fitas e outros materiais gravados
Edição; edição e impressão de produtos , exceto jornais, revistas e livros
Impressão de material para uso escolar e de material para usos industrial, comercial e publicitário
Fabricação de artefatos diversos de borracha, exceto pneumáticos
Fabricação de embalagem de plástico
Fabricação de artefatos diversos de material plástico
Aparelhamento e outros trabalhos em pedras (não associados à extração)
Fabricação de esquadrias de metal, não associada ao tratamento superficial de metais
Produção de artefatos estampados de metal, não associada a fundição de metais
Fabricação de artigos de serralheria, exclusive esquadrias, não associada ao tratamento superficial de metais
Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos não-eletrônicos para
escritório - inclusive peças
Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos eletrônicos destinados à
automação gerencial e comercial - inclusive peças
Fabricação de computadores
Fabricação de equipamentos periféricos para máquinas eletrônicas para tratamento de informações
Fabricação de geradores de corrente contínua ou alternada, inclusive peças
Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil
Fabricação de colchões, sem espumação
Fabricação de móveis com predominância de madeira
Fabricação de móveis com predominância de metal
Fabricação de móveis de outros materiais
Lapidação de pedras preciosas e semi-preciosas
Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
Fabricação de escovas, pincéis e vassouras
Lavanderias, tinturarias, hotéis e similares que queimem combustível sólido ou líquido
Recondicionamento de pneumáticos
Reembalagem de produtos acabados, exceto produtos químicos
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ANEXO D - Modelo de Lei de Criação do FMMA
MINUTA DE LEI PARA CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

 LEI NO............  : Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências.

A Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal de ....................................., sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Capítulo I

Da Natureza e Finalidades

Art. 1. Fica criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, com a finalidade de mobilizar e gerir recursos
para o financiamento de planos, programas e projetos que visem ao uso racional dos recursos ambientais, à
melhoria da qualidade do meio ambiente, à prevenção de danos ambientais e à promoção da educação ambiental.

§ 1º: Fundo Municipal de Meio Ambiente possui natureza contábil e financeira, é vinculado à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e tem como gestor financeiro o Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente.

§ 2º: O órgão ao qual está vinculado o Fundo fornecerá os recursos humanos e materiais necessários à
consecução dos seus objetivos.

Capítulo II

Da Administração

Art. 2.º - O Fundo Municipal do Meio Ambiente será administrado pela SMMA (Secretaria Municipal de Meio
Ambiente), em articulação com o Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMMA, que terá as seguintes
atribuições:

· Elaborar a proposta orçamentária do Fundo, submetendo-a à apreciação do Conselho Municipal do Meio
Ambiente, antes de seu encaminhamento às autoridades competentes, época e forma determinadas em Lei ou
regulamento;

· Organizar o plano anual de trabalho e cronograma de execução fisico-finaceiro, de acordo com os critérios
e prioridades definidas pelo CMMA;

· Celebrar convênios, acordos ou contratos, observada a legislação pertinente, com entidades públicas ou
privadas, visando à execução das atividades custeadas com recursos do Fundo;

· Ordenar despesas com recursos do Fundo, respeitada a legislação pertinente;

· Outras atribuições que lhe sejam pertinentes, na qualidade de gestão do Fundo e de acordo com a
legislação específica;

· Prestar contas dos recursos do Fundo aos órgãos competentes.

Art. 3.º - A execução dos recursos Fundo será aprovado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente CMMA,
que terá competência para:

I. Definir os critérios e prioridades para aplicação os recursos do Fundo;
II. Fiscalizar a aplicação dos recursos;
III. Apreciar a proposta orçamentária apresentada pela SEPLAN, antes de seu encaminhamento às autoridades

competentes para inclusão no orçamento do Município;
IV. Aprova o plano anual de trabalho e o cronograma físico-financeiro apresentado pela SEPLAN;
V. Apreciar os relatórios técnicos e as prestações de contas apresentadas pelo SEPLAN, antes de seu
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encaminhamento aos órgãos de controle complementar.
VI. Outras atribuições que lhe forem pertinentes na forma da legislação ambiental.

Capítulo III

Dos Recursos

Art. 4. Constituirão recursos do FMMA aqueles a ele destinados provenientes de:
I - dotações orçamentárias e créditos adicionais;
II - taxas e tarifas ambientais, bem como penalidades pecuniárias delas decorrentes;
III - transferências de recursos da União, do Estado ou de outras entidades públicas e privadas;
IV - acordos, convênios, contratos e consórcios, de ajuda e cooperação interinstitucional;
V - doações, legados, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, recebidos de pessoas físicas

ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;
VI - multas cobradas por infrações às normas ambientais, na forma da lei;
VII - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicações de

seu patrimônio;
VIII - outros destinados por lei.

Art. 5. São considerados prioritários para a aplicação dos recursos do FMMA os planos, programas e projetos
destinados a:

I - criação, manutenção e gerenciamentos de praças, unidades de conservação e demais áreas verdes ou de
proteção ambiental;

II - educação ambiental;
III - desenvolvimentos e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento e controle ambiental;
IV - pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico;
V - manejo dos ecossistemas e extensão florestal;
VI - aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna nativas;
VII - desenvolvimento institucional e capacitação de recursos humanos da SEMMA ou de órgãos ou entidade

municipal com atuação na área do meio ambiente;
VIII - pagamento pela prestação de serviços para execução de projetos específicos na área do meio ambiente;
IX - aquisição de material permanente e de consumo necessário ao desenvolvimento de seus projetos;
X - contratação de consultoria especializada;
XI - financiamento de programas e projetos de pesquisa e de qualificação de recursos humanos.

Parágrafo único. Os planos, programas e projetos financiados com recursos do FMMA serão periodicamente
revistos, de acordo com os princípios e diretrizes da política municipal de meio ambiente.

Capítulo VI

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. XX - O Fundo Municipal do Meio Ambiente, instituído por esta Lei, terá vigência ilimitada.

Art. XX - Aplicam-se ao Fundo, instituído por Lei, todas as disposições constitucionais e legais que regem a
instituição e operacionalização de fundo assemelhados.

Art. XX - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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GLOSSÁRIO
APP – Área de Preservação Permanente – Cobertas ou não por vegetação nativa, são áreas protegidas por lei

que têm entre suas funções ambientais a proteção do solo, a preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da
estabilidade geológica, da biodiversidade e do fluxo gênico de fauna e flora. São regulamentadas pelo Código
Florestal e objeto de resoluções do Conama.

Alvará - Documento passado a favor de alguém por autoridade judiciária ou administrativa, que contém ordem
ou autorização para a prática de determinado ato.

Autarquia – Entidade pública com autonomia de decisão e atuação. Exemplos: Ministério Público, Fundações
Municipais de Meio Ambiente, IBAMA.

CBRN - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais

Certificação ambiental– Atestados emitidos por uma entidade que garantem a observação de determinados
procedimentos em favor da proteção ambiental em um processo produtivo.

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (unificação da CETESB/DEPRN/DUSM/DAIA),
responsável pelo licenciamento no estado de SP de empreendimentos considerados potencialmente poluidores
e procedimentos que impliquem no corte de vegetação e intervenções em áreas naturais consideradas de
preservação permanente e ambientalmente protegidas.

CF – Constituição Federal de 1988

Cobrança pelo uso da água - é um instrumento de gestão e é uma das ferramentas das Políticas Nacional e
Estadual de Recursos Hídricos. Juntamente com a OUTORGA e os Planos de Bacias Integra o SIGRH (Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos) instituído através da Lei 7663/91, obedecendo a Dispositivo
Constitucional. Os princípios da cobrança pelo uso da água são fundamentados nos conceitos de “usuário pagador”
e do “poluidor pagador”, adotados com o objetivo de combater o desperdício e a poluição das águas, de forma
que quem desperdiça e polui paga mais. No Estado de São Paulo foi instituída pela lei nº 12.183/05.

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. É o órgão colegiado consultivo e deliberativo do Sisnama.
Composto por representantes do governo (federal, estadual e municipal), da sociedade civil e do empresariado.
Publica suas decisões na forma de resoluções.

Conscientização pública - Uma das modalidades da educação ambiental voltadas à formação da opinião pública
sobre determinados temas relativos ao meio ambiente. Pode ser realizada mediante ações de sensibilização e
mobilização, utilizando, para isso, diferentes meios de comunicação.

CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente

DAEE - O Departamento de Águas e Energia Elétrica é o órgão gestor dos recursos hídricos do Estado de São
Paulo. Para melhor desenvolver suas atividades, e exercer suas atribuições conferidas por lei, atua de maneira
descentralizada, no atendimento aos municípios, usuários e cidadãos, executando a Política de Recursos Hídricos
do Estado de São Paulo, bem como coordenando o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos, nos
termos da Lei 7.663/91, adotando as bacias hidrográficas como unidade físico - territorial de planejamento e
gerenciamento.

Demandar – Pedir, requisitar, precisar de algo

DEPRN - Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral



108

CÂMARA TÉCNICA
DE TURISMO
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Manual de instruções para Conselho Municipal de Meio Ambiente

II Fórum dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente do Baixo Tietê

Emenda – Alteração em uma lei ou projeto de lei

EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.

SMA – Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Executa projetos de defesa e preservação do
meio ambiente; promove o levantamento dos recursos naturais existentes e deve integrar a ação estadual com a
dos governos federal e municipais. É responsável pelo licenciamento ambiental no Estado de São Paulo.

Homologar – Decidir a respeito de algo, sendo um passo anterior à execução dessa decisão.

IBAMA  – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. É o braço executor do
Ministério do Meio Ambiente e das políticas ambientais federais.

ICMS Ecológico – o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é um tributo estadual, dos quais 75%
são destinados ao Estado e 25% aos municípios. Essa destinação aos municípios é chamada de ICMS Ecológico
quando o Estado considera critérios de incentivo à preservação para a redistribuição aos municípios. O ICMS
Ecológico é, portanto, um instrumento de compensação financeira concedido pelo Estado aos municípios que
praticam a restrição de uso do solo em favor da preservação ambiental. Lei Estadual nº 8510/93.

IPTU Verde – como o nome diz, o Imposto Predial e Territorial Urbano incide sobre as propriedades urbanas.
O IPTU Verde é uma redução neste imposto concedida a quem ampliar e conservar áreas arborizadas em sua
propriedade. Desde que previstas em lei, podem ser inclusas as habitações sustentáveis, particiapação da coleta
seletiva , etc.

Iniciativa popular de lei - Meio pelo qual o povo pode apresentar diretamente projetos de lei ao legislativo
subscritos por um número mínimo de cidadãos.

Institituto Chico Mendes - o Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico
Mendes - INPRA, é uma organização não-governamental sem fins lucrativos. Tem por objetivo desenvolver ações
que contribuam para a conservação e a proteção ambiental, promoção humana e inclusão social, por intermédio
de geração de renda, difusão de técnicas e conhecimentos, eventos, pesquisas e projetos de ação.

Litisconsórcio – reunião de pessoas ou entidades na condição de autores (litisconsórcio ativo) ou réus
(litisconsórcio passivo) em processos judiciais, para a defesa de interesses comuns.

MMA – Ministério do Meio Ambiente

Montanha¹  – elevação de terreno com altura (distância entre base e topo) superior a 300 metros.

Morro¹  – elevação de terreno com altura variando entre 50 e 300 metros; encostas com declividade superior
a trinta por cento (aproximadamente dezessete graus) na linha de maior declividade.

Município VerdeAzul  - é um projeto da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, instituído
pela Resolução SMA nº 9, de 31/01/2008, alterada pela Res. SMA nº55/09. Visa à descentralização da política
ambiental e à gestão ambiental compartilhada entre municípios e Estado. Apresenta um conjunto de diretivas
ambientais e sua adesão é voluntária, embora credencie o município como prioritário no acesso a recursos públicos.

Orçamento participativo - Processo de definição do Orçamento público que possibilita a realização de debates,
audiências e consultas públicas sobre propostas do Plano Plurianual, da lei de Diretrizes Orçamentárias.e da lei
Orçamentária Anual, como condição obrigatória para a sua aprovação pela Câmara dos Vereadores.

Paridade – Igualdade de número de membros entre os setores - metade para cada um, no caso do CMMA -,
poder público e sociedade civil.

Patrimônio arqueológico - Conjunto de testemunhos materiais relativos à pré-história da humanidade.

Plano de bacia – planejamento elaborado pelo respectivo comitê de bacia hidrográfica, elaborado a partir de
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um diagnóstico e norteado por objetivos, que compatibiliza múltiplos usos para a proteção do meio ambiente.
Também devem prever o financiamento dos programas através da cobrança pelo uso da água, rateio de
investimento de interesse comum e programas de monitoramento ambiental.

Plano de manejo – documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade
de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos
recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade de Conservação.

Plano Diretor – Documento discutido em conjunto entre governo e sociedade civil, com diretrizes que orientam
a administração pública sobre a ocupação do solo e o desenvolvimento urbano e ambiental municipal. Obrigatório
para municípios com mais de 20 mil habitantes e integrantes de regiões metropolitanas.

Plebiscito - Consulta de caráter geral, que objetiva decidir de forma prévia questões políticas ou institucionais.

Pleitear – Requerer, demandar, pedir

PNMA – Política Nacional de Meio Ambiente, foi criada em 1981 pela Lei nº 6938/81. É a lei maior que rege as
atividades relativas ao meio ambiente no Brasil.

Prejudicado – Sem poder de decisão no caso em questão

Promulgar – Publicar uma lei ou decreto

Quorum qualificado - Número mínimo de parlamentares para abrir sessão ou proceder a votação. Nas sessões
há dois ritos: o quorum simples (maioria e mais um) e o quorum qualificado.

Referendo - Mecanismo de ratificação ou de regulação de matérias anteriormente decididas pelo poder público,
como a aprovação ou rejeição de projetos de lei.

Reserva Legal – Espaço territorial protegido definido pelo Código Florestal

Sanção - Medida repressiva infligida por uma autoridade administrativa (multas, reparação dos danos causados,
cassação de licença).

SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, foi instituído pela PNMA. É dentro da estrutura do Sisnama
que se criou a figura dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente.

Suplementar – que completa, de modo mais detalhado e/ou restritivo

Suprapartidária – Que está acima dos partidos políticos.

Tombamento (Ato ou efeito de colocar bens móveis e imóveis de interesse público sob a guarda do Estado,
com a intenção de conservá-los e protegê-Ios, devido ao seu valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico,
paisagístico ou bibliográfico.

Trâmite – Etapas e/ou procedimentos para o andamento de algo até sua solução; caminhos a percorrer

UCE – Unidade de Conservação Estadual

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) – Documento que se baseia em um diagnóstico socioambiental, na
consideração de problemas e potencialidades locais e nos anseios da comunidade em relação ao território no
qual se vive. É um conjunto de diretrizes, norteado por metas, que estabelece áreas onde são permitidos e/ou
desejados determinados tipos de atividades, formulado para subsidiar as decisões de planejamento e orientar as
ações de ordenamento territorial e desenvolvimento em uma região, considerando sua infra-estrutura, seus
aspectos físicos e socioeconômicos.
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Saiba mais:

Páginas eletrônicas e fontes para consulta
Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais ................................................ www.abong.org.br
Comitê do Baixo Tietê ........................................................................................................ www.sigrh.sp.gov.br/
Conselho Nacional do Meio Ambiente ............................................. www.mma.gov.br/port/conama/index.cfm
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SP) ................................................................. www.ambiente.sp.gov.br
Greenpeace .................................................................................................................... www.greenpeace.org.br
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama ........... www.ibama.gov.br
Instituto Socioambiental .............................................................................................. www.socioambiental.org
Jornal do Meio Ambiente ........................................................................... www.jornaldomeioambiente.com.br
Ministério do Meio Ambiente .................................................................................................. www.mma.gov.br
Ministério Público Federal ................................................................................................... www.pgr.mpf.gov.br
Portal Ambiente Brasil ............................................................................................. www.ambientebrasil.com.br
WWF – Brasil .............................................................................................................................. www.wwf.org.br
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