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DEVOLUTIVA DAS CONTRIBUIÇÕES  

• Diagnóstico 

 Reunião de Retomada – 07/05/2018, em Tietê 

 Formulário online – encerrado em  15/07/2018 

 

• Zoneamento 

 Oficinas – 24/05/18, em Tietê e 25/05/2018 em Jumirim 

 Reunião CG – 25/06/2018 em Jumirim 

 Formulário online – encerrado em  15/07/2018 

 

• Programas de Gestão 

 Oficinas – 11/07/2018, em Tietê e 12/07/2018 em Jumirim 

 Formulário online – encerrado em 27/07/2018 

  



Deferido 29 

Parcialmente deferido 19 

Indeferido 28 

Não avaliado 0 

Total 76 

PROGRAMAS 

Deferido 3 

Parcialmente deferido 0 

Indeferido 1 

Não avaliado 0 

Total 4 

Deferido 20 

Parcialmente deferido 5 

Indeferido 2 

Não avaliado 0 

Total 27 

DIAGNÓSTICO 

ZONEAMENTO 

OBS.: As contribuições deferidas foram, em muitos casos, inseridas em outro capítulo para o qual foram indicadas; os textos 

passaram por adaptação para se adequar à linguagem do Plano de Manejo 

Oficina 2 

Site 2 

Oficina 21 

Site 6 

Oficina 76 

Site 0 

ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES - BALANÇO 



Situação Quant. % 

Deferido 52 49 

Parcialmente deferido 24 22 

Indeferido 31 29 

Não avaliado 0 0 

Total 107 100 

TOTAL 

OBS.: As contribuições deferidas foram, em muitos casos, inseridas em outro capítulo para o qual foram indicadas; os textos 

passaram por adaptação para se adequar à linguagem do Plano de Manejo 

Oficinas 99 

Site 8 

ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES - BALANÇO 



 

CONTRIBUIÇÕES  VIA  SITE 
socialização 

 



Diagnóstico 

Contribuição Justificativa da contribuição 

Inserção de águas para proteger o Aquífero Tubarão. Inserção de 
informação ou complementação do diagnóstico 

O Aquífero Tubarão está inserido na formação Itararé, abrangendo praticamente toda área da APA e 
ambas as cidades tem o seu abastecimento neste aquífero. Portanto, deve-se criar referenciais para 
protege-los  

Inserção de informação ou complementação do diagnóstico 

O município de Tietê apresenta em seu território o Ribeirão da Serra que nasce em Cerquilho e 
desagua no Rio Tietê, entretanto, este importante afluente enfrenta diversas dificuldades 
atualmente. Várias empresas utilizam do mesmo 
para descarga de efluentes, principalmente indústria de EVA e beneficiamento de alho. Reclamações 
da população acerca da coloração e do odor fétido do Ribeirão em períodos de descarga são 
frequentes no município. Acredito este 
ser um dos principais impactos negativos do município e que não foi citado no Diagnóstico. Solicito o 
estudo deste Ribeirão, possível análise da água e inclusão deste tópico. 
Além disto, todo o município é abastecido por água  subterrânea, sendo localizado em zona de 
recarga do aquífero tubarão e não foi realizada nenhuma análise de água subterrânea. Tal fato é 
preocupante principalmente em si tratando de um território com apenas 10% de cobertura vegetal, 
importante fator para a manutenção dos lençóis freáticos. Assim, peço a inclusão também deste 
tópico para análise. 



Zoneamento 

Fonte Item da Minuta Contribuição Justificativa (Número se Refere ao Ponto no Mapa) Aceitação Justificativa 

Portal Jumirim AIC Inserção de AIC 
Inserir a Hidrelétrica da Ferroliga como Área de Interesse 
Histórico-Cultural (15) 

S   

Portal Jumirim AIC Inserção de AIC 
Inserir a Cachoeira de Jumirim e da Casa de Pedra como 
Área de Interesse Histórico-Cultural (16) 

S   

Portal Jumirim AIC Inserção de AIC 
Inserir da Ponte Ferroviária e Carrapatolândia como Área 
de Interesse Histórico-Cultural (17) 

S   

Portal Zonas 

Sugestão de 
alteração de 
perímetro de Zona 
ou Área 

Conforme discutido na reunião extraordinária do dia 
25/06/2018 em Jumirim, 
segue artigo que aborda a proteção do aquífero Tubarão e 
sua zona de recarga 
e proteção 

S   



Zoneamento 

Fonte Item da Minuta Contribuição Justificativa (Número se Refere ao Ponto no Mapa) Aceitação Justificativa 

Portal Zonas 

Sugestão de 
alteração de 
perímetro de Zona 
ou Área 

Mapas enviados com delimitação das sugestões de AIHC 
(15, 16, 17) 

S   

Portal Zonas 

Discordância 
quanto ao texto de 
norma de Zona ou 
Área 

A área no qual atinge o Bairro Sete Fogão, que conta como 
proposta como área 
de interesse para conservação , área de interesse de 
recuperação ( ambas 
sobrepostas) atualmente encontra-se com área agricultura 
já consolidada, 
proponho que estás áreas supracitadas sejam reduzidas 
aos redor dos corpos 
de água para evitar conflitos de uso e ocupação agrícola 
no local. 
Proponho que novas áreas seja colocado próximo ao 
Ribeirão da Serra e da 
Água Podre e seus afluentes , essas áreas existem várias 
manifestações a 
respeito da falta de cuidado com elas. (18) 

N 

As áreas para recuperação e/ou 
conservação não impedem ou geram 
conflitos de uso; São classificações 
flexíveis que apontam locais que tem 
preferência em receber apoio de 
programas específicos visando dar 
maior qualidade ambiental a tais locais. 



 

DEVOLUTIVAS 
 

Diagnóstico 

  



Diagnóstico (apenas casos de não ou parcial) 

Fonte 
Tipo de 

contribuição 
em oficina 

Contribuição Justificativa da contribuição Responsável Aceitação Justificativa 

Reunião (18 
maio) 

Oportunidade 
Atualização das informações 
no Diagnóstico 

O diagnóstico do meio 
socioeconômico já tem mais de 
dois anos, sendo necessária sua 
atualização 

FF / NPM N 

O diagnóstico foi produzido no segundo semestre de 2016 e 
compreende uma visão territorial que permite observar 
regularidades espaciais como subsídio ao zoneamento territorial na 
escala necessária ao Zoneamento da APA no que tange ao alcance 
das ações da Fundação Florestal na gestão territorial; e também na 
verificação de situações destaque e significativas no território que 
dão base às decisões estratégica nas ações prioritárias, conforme 
objetivo abarcado no âmbito do Plano de Manejo da Unidade de 
Conservação de uso sustentável administrada  pelo Governo do 
Estado. Vale ressaltar que o seu conteúdo foi aprovado e 
legitimado na ocasião, incluindo oficinas, entrevistas e 
levantamentos primários pertinentes que permitiram a 
participação da comunidade local. As informações que dão base ao 
estudo apresentam dados suficientes para se ter uma proxy da 
ambiência no território da APA, tornando possível a elaboração do 
Zoneamento e SGA, foco principal das etapas subsequentes. Os 
dados secundários utilizados datam da última informação divulgada 
oficialmente nas pesquisas realizadas pelas entidades oficiais 
creditadas. Como o IBGE não gerou dados novos, será possível 
utilizar atualizações de dados futuramente na ocasião do 
lançamento dos resultados de tais pesquisa. O diagnóstico 
territorial deve refletir um retrato em dado momento temporal, 
para que se possa dar sequência aos trabalhos de excelência da 
gestão, sua constante alteração demanda tempo e recursos, além 
de impossibilitar o sequenciamento das próximas etapas. 
Foram consultadas 68 fontes oficiais nos estudos do  Meio 
Socioeconômico (vide Referências Bibliográficas no respectivo 
documento) 



 

DEVOLUTIVAS 
 

Zoneamento 

  



Zoneamento (apenas casos de não ou parcial) 

Fonte Item da Minuta Contribuição 
Justificativa (Número se Refere ao 

Ponto no Mapa) 
Aceitação Justificativa 

Oficina Tiete SGA 
Incluir o CONDEMA – Conselho de 
Defesa do Meio Ambiente, ligado 
ao SEMADES 

Participação do Conselho na gestão da Zona de 
Uso Sustentável 

P 

As contribuições são bem vindas e o 
CONDEMA pode participar através das 
interações promovidas pelo Conselho Gestor 
da APA 

Oficina Tiete 
SGA (P1/1.1, P2/5.3, 

P5/4.1) 

Incluir o Plano de Saneamento 
para as áreas rurais, integradas às 
urbanas de Tietê. 

Necessidade de melhoria no saneamento de 
Tietê visando a sustentabilidade e salubridade 
ambiental e qualidade de vida da população 

P 
Este tema correlaciona-se à Etapa de Gestão, 
na qual foi abordado e discutido 

Oficina Tiete SGA (P2/5.3) 
Elaborar Plano de Resíduos de 
Rejeitos Rurais. 
 

Necessidade de melhoria no saneamento de 
Tietê visando a sustentabilidade e salubridade 
ambiental e qualidade de vida da população 

P 
Este tema correlaciona-se à Etapa de Gestão, 
na qual foi abordado e discutido 

Oficina Tiete SGA (P1/2.3) 

Elaborar Estudo/Manutenção da 
Recarga e Uso do Aquífero 
Tubarão. 
 

Preocupação com a disponibilidade hídrica do 
aquífero dada sua importância 

P 
Este tema correlaciona-se à Etapa de Gestão, 
na qual foi abordado e discutido 

Oficina Tiete - G2 AIC Inserção de AIC 
Inserir como Área de Interesse para 
Conservação por conta de fragmento de 
vegetação atrelado a APP (6) 

N 
Trata-se de Silvicultura e não de fragmento 
florestal 



Zoneamento (apenas casos de não ou parcial) 

Fonte Item da Minuta Contribuição 
Justificativa (Número se Refere ao 

Ponto no Mapa) 
Aceitação Justificativa 

Oficina Tiete Artigo 8, Alinea XVI 
Cultivo de OGMs – Organismos 
Geneticamente Modificados 

Importante a inserção desta questão dos 
OGM's, mas, pede-se também a verificação da 
possibilidade de não necessitar apresentar 
documentação quando o respectivo organismo 
estiver listado no CTNBio 

P 
Há obrigatoriedade de posse do parecer 
técnico, independente se o organismo 
encontra-se na lista do CTNBio 

Portal Zonas 
Discordância quanto ao texto de 
norma de Zona ou Área 

A área no qual atinge o Bairro Sete Fogão, que 
conta como proposta como área 
de interesse para conservação , área de 
interesse de recuperação ( ambas 
sobrepostas) atualmente encontra-se com 
área agricultura já consolidada, 
proponho que estás áreas supracitadas sejam 
reduzidas aos redor dos corpos 
de água para evitar conflitos de uso e 
ocupação agrícola no local. 
Proponho que novas áreas seja colocado 
próximo ao Ribeirão da Serra e da 
Água Podre e seus afluentes , essas áreas 
existem várias manifestações a 
respeito da falta de cuidado com elas. (18) 

N 

As áreas para recuperação e/ou conservação 
não impedem ou geram conflitos de uso; São 
classificações flexíveis que apontam locais que 
tem preferência em receber apoio de 
programas específicos visando dar maior 
qualidade ambiental a tais locais. 



 

DEVOLUTIVAS 
 

Zoneamento (Mapa) 

  



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



MAPA (alterações) 



 

DEVOLUTIVAS 
 

Programas de Gestão 

  



Programas de Gestão (apenas casos de não ou parcial) 

Fonte Item do Programa Contribuição Aceitação Justificativa 

Oficina Jumirim - G1  P1/1/1.1 Elaborar o Plano Diretor do Município P 

A contribuição do Plano de Manejo ao Plano Diretor está 
expresso no  Zoneamento da APA. O Plano Diretor e a Lei de 
Uso e Ocupação do Solo são instrumentos de competência da 
municipalidade. 

Oficina Jumirim - G1  P1/1/1.1 
Revisão do Plano de Saneamento e da Lei de Uso e 
Ocupação do Solo (multas e Fiscalização) 

P 

A contribuição do Plano de Manejo ao Plano Diretor está 
expresso no  Zoneamento da APA. O Plano Diretor e a Lei de 
Uso e Ocupação do Solo são instrumentos de competência da 
municipalidade. 

Oficina Jumirim - G1  P1/1/1.2 
Participação mais efetiva nas reuniões de Câmara 
Técnica do Comitê de Bacia 

P 
A Gestão da APA já participa dos comitês de bacias e da 
câmara técnica de planejamento, cabendo ao município se 
manifestar e ingressar nas câmaras técnicas / comitês de bacia 

Oficina Jumirim - G1  P1/1/1.2 
Reserva orçamentária anual para execução dos planos 
existentes (saneamento, perdas de água e resíduos) 

N 

Trata-se de um cronograma da administração pública 
municipal para a realização de investimentos, através de 
reserva orçamentária anual, para implantação de 
infraestrutura de seus planos 

Oficina Jumirim - G1  P1/2/2.3 Executar o Plano de Perdas de Água N 

Trata-se de um cronograma da administração pública 
municipal para a realização de investimentos, através de 
reserva orçamentária anual, para implantação de 
infraestrutura de seus planos 

Oficina Jumirim - G1  P2/1 
Inserir no Plano de Educação o Programa de Educação 
Ambiental, com atividades práticas com contato com a 
natureza 

P 
Conforme Item 2/1/1.2 será considerado quando da realização 
do Programa de Educação Ambiental 



Programas de Gestão (apenas casos de não ou parcial) 

Fonte Item do Programa Contribuição Aceitação Justificativa 

Oficina Jumirim - G1  P2/1 Voltar a Patrulha do Verde P 
Trata-se de uma atividade da municipalidade; poderá ser 
discutida quando da realização do Programa de Educação 
Ambiental. 

Oficina Jumirim - G1  P2/4 
Recorrer ao governo estadual para conseguir recursos de 
revitalização e restauração de pontos turísticos (FID) 

P 
A elaboração de planos e projetos é responsabilidade da 
municipalidade. O estímulo a este item está contemplado na 
atividade 4.1 

Oficina Jumirim - G1  P2/5/5.1 Executar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos P 

Trata-se de um cronograma da administração pública 
municipal para a realização de investimentos, através de 
reserva orçamentária anual, para implantação de 
infraestrutura de seus planos É previsto apoio no item 2/5/5.3 
e 5.4 

Oficina Jumirim - G1  P2/5/5.1 
Elaborar planos para os resíduos específicos (construção 
civil, saúde, etc.) 

P 

Trata-se de um cronograma da administração pública 
municipal para a realização de investimentos, através de 
reserva orçamentária anual, para implantação de 
infraestrutura de seus planos É previsto apoio no item 2/5/5.3 
e 5.4 

Oficina Jumirim - G1  P3/1 
Criar legislação com as penalidades e valores das multas 
a serem aplicadas e revisar as existentes 

P 
Os crimes ambientais devem ser regulamentados através da Lei 
9605/2010. Havendo a possibilidade de leis municipais 
específicas, caberá à municipalidade sua elaboração/revisão 

Oficina Jumirim - G1  P5/7/7.1 Participar do Programa Município Verde-Azul N 

A participação no programa Município Verde-Azul trata-se de 
gestão ambiental da equipe de governo da municipalidade, 
podendo a gestão da APA auxiliar na instrumentalização das 
tarefas previstas na resolução do PMVA 



Programas de Gestão (apenas casos de não ou parcial) 

Fonte Item do Programa Contribuição Aceitação Justificativa 

Oficina Jumirim - G1  P5/7/7.1 

Utilizar tecnologias sustentáveis no município, uso de 
combustíveis menos poluentes e seu exemplo para a 
sociedade. Exemplo: roçadeira 4 tempos a etanol ou 
elétrica e uso de papel reciclado 

N 
O Plano de Manejo não pode exigir o uso de tecnologias 
sustentáveis em atividades econômicas, cabe à municipalidade 
definir regulamentos específicos. Exemplo: resolução PMVA 

Oficina Jumirim - G1  P5 
Incentivar os produtores rurais na participação em feiras 
livres 

N 
Cabe à municipalidade, através de seu secretariado demonstrar 
os benefícios das feiras livres, aumentando assim a adesão dos 
produtores 

Oficina Jumirim - G2 P1/1/1.1 
Plano Diretor deve ser realizado e Plano de Saneamento 
deve ser revisado (Plano Diretor foi começado) 

P 

A contribuição do Plano de Manejo é o Zoneamento da APA, já 
o Plano Diretor/Saneamento é competência da municipalidade. 
É previsto no SGA a articulação e o incentivo para os Planos 
(Item 1/1/1.1 e 5/5/5.2 a 5.4) 

Oficina Jumirim - G2 P1/1/1.2 Royalties da Mineração N 

É importante o município obter informações junto aos órgãos 
competentes sobre a arrecadação de impostos/repasses, 
podendo a gestão da APA contribuir com a articulação entre as 
partes 

Oficina Jumirim - G2 P1/1/1.3 Integração junto aos Comitê de Bacias P 
O órgão gestor já participa dos comitês de bacias, cabendo ao 
município se manifestar e ingressar nos comitês de bacia (SMT 
/ PCJ) 

Oficina Jumirim - G2 P1/3/3.2 

Aumentar (Programa p/ CATI) Estado. Técnico do Estado 
para fazer programas em determinadas áreas do 
Município. Necessidade de um técnico para Jumirim, já 
tem instalação para o técnico. 

N 
É importante o município se manifestar diretamente ao órgão 
competente, podendo a gestão da APA contribuir com a 
articulação entre as partes 

Oficina Jumirim - G2 P1/5/5.3 
Após o estudo a implantação do manejo pode ser 
ajudada pela escola rural? 

N 
As contribuições das instituições de ensino e pesquisa das 
diversas esferas são sempre bem vindas, mas não serão 
nominadas no SGA 



Programas de Gestão (apenas casos de não ou parcial) 

Fonte Item do Programa Contribuição Aceitação Justificativa 

Oficina Jumirim - G2 P2/1/1.1 

Educação Ambiental: projetos com os pequenos 
produtores. CATI em parceria faz educação ambiental 
com os arrendatários. Caso a caso (trabalho pode 
melhorar) 

P 
Conforme Item 2/1/1.2 será considerado quando da realização 
do Programa de Educação Ambiental 

Oficina Jumirim - G2 P2/2/2.1 Tentar fazer a sinalização (Patrulha do verde) P 
Após a conclusão dos Programa de Educação Ambiental, a 
municipalidade poderá implantar a Patrulha do Verde 

Oficina Jumirim - G2 P2/4/4.1 Possibilitar pontos turísticos. Espaço para trilha turística. P 

Os espaços turísticos estão localizados em espaços públicos 
e/ou privados, portanto a APA não pode demarcar ou operar 
esses pontos. Cabe lembrar que o Zoneamento aponta as 
Áreas de Interesse Histórico-Cultural, contemplando os locais 
de potencial turístico identificados no diagnóstico e que são 
flexíveis 

Oficina Jumirim - G2 P2/5/5.1 Consórcios Municipais N 

É importante o município obter informações junto aos órgãos 
competentes sobre a instituição de consórcios municipais e 
seus benefícios, podendo a gestão da APA contribuir com a 
articulação entre as partes 

Oficina Jumirim - G2 P2/5/5.2 Existe no Município como um todo N 
Cabe lembrar que a atividade foi inserida para os dois 
municípios da APA, devendo seu incentivo ocorrer de forma 
permanente 

Oficina Jumirim - G2 P2/5/5.3 
Deve-se atualizar o Plano de Resíduos envolvendo outros 
municípios da região. 

N 

É importante o município obter informações junto aos órgãos 
competentes sobre a instituição de consórcios municipais e 
seus benefícios, podendo a gestão da APA contribuir com a 
articulação entre as partes 

Oficina Jumirim - G2 P2/6/6.1 Mineração N 

É importante o município obter informações junto aos órgãos 
competentes sobre a arrecadação de impostos/repasses, 
podendo a gestão da APA contribuir com a articulação entre as 
partes 



Programas de Gestão (apenas casos de não ou parcial) 

Fonte Item do Programa Contribuição Aceitação Justificativa 

Oficina Jumirim - G2 P3/1 
CONDEMA e CONDER tem conselho - CONSEG 
(Biofiscalização). Não há necessidade de atividades para 
melhorar o sistema. 

N 
Cabe lembrar que  os conselhos são apoiadores para ações das 
políticas públicas, devendo seu incentivo ocorrer de forma 
permanente 

Oficina Jumirim - G2 P4/1/1.1 Faculdades Tatuí (Agronomia - Faculdade Santa Bárbara) N 
As contribuições das instituições de ensino e pesquisa das 
diversas esferas são sempre bem vindas, mas não serão 
nominadas no SGA 

Oficina Jumirim - G2 P5/1/1.1 
Capacitar proprietários para saber para quem estão 
arrendando a terra e se estes sabem as práticas para a 
sustentabilidade da APA (checagem de contratos) 

N 
Cabe ao município a aproximação junto aos proprietários para 
posterior orientação, podendo a gestão da APA contribuir no 
processo 

Oficina Tiete - G1  P2/1/1.3 
Incentivar a atuação dos programas já existentes na 
secretaria 

N 
Tratam-se de programas da municipalidade que deverão ser 
tratados internamente 

Oficina Tiete - G1  P2/2/2.3 
Inclusão: Incentivar a realização de ações relacionadas 
ao PMVA (10 diretivas) 

N 

A participação no programa Município Verde-Azul trata-se de 
gestão ambiental da equipe de governo da municipalidade, 
podendo a gestão da APA auxiliar na instrumentalização das 
tarefas previstas na resolução do PMVA 

Oficina Tiete - G1  P3/1/1.5 
Inclusão de Atividade: Contribuir e fomentar a 
fiscalização contra a disposição irregular de resíduos 
sólidos 

N 
É responsabilidade da municipalidade a elaboração e aplicação 
de legislação específica sobre a destinação adequada de 
resíduos sólidos 

Oficina Tiete - G1  P4/5/5.1 
Inclusão: Monitoramento sobre mortalidade de animais 
silvestres atropelados 

P 
Este item será contemplado na construção do banco de dados 
(item 4/4/2.1), sendo alimentado pelas informações das 
concessionárias de rodovias 

Oficina Tiete - G1  P5/4/4.1 Substituir "Cerrado" por "Tensão Ecológica" N 
A solicitação não é contemplada para a elaboração de planos. 
A nomenclatura não é utilizada nos instrumentos de 
planejamento oficiais.  

Oficina Tiete - G1  P5/8/8.1 
Incentivar e manter certificação de produtos 
provenientes da agricultura orgânica 

N 
A ação deve ocorrer de forma compartilhada entre o produtor 
e a municipalidade para a obtenção da certificação 



Programas de Gestão (apenas casos de não ou parcial) 

Fonte Item do Programa Contribuição Aceitação Justificativa 

Oficina Tiete - G1  P5/8/8.2 
Divulgação e assistência para produtores que 
apresentam interesse em adotar a agricultura orgânica  
(realização de feiras orgânicas) 

P 

A ação deve ocorrer de forma compartilhada entre o produtor 
e a municipalidade para a obtenção da certificação. No 
Zoneamento está previsto o incentivo a adesão ao Protocolo 
de Transição Agroecológico da SMA/SP 

Oficina Tiete - G1  P5/9 
Inclusão de Ação "PSA", referente ao Pagamento por 
Serviços Ambientais 

N 
O município deverá elaborar/definir uma legislação 
regulamentando os critérios e formas de pagamento 
financeiros e/ou não financeiros 

Oficina Tiete - G1  P5/9/9.1 
Inclusão: Promover estudos e implementação de PSA, 
com objetivo de conservação e proteção dos recursos 
hídricos. 

N 
O município deverá elaborar/definir uma legislação 
regulamentando os critérios e formas de pagamento 
financeiros e/ou não financeiros 

Oficina Tiete - G2 P1/1/1.1 
Elaborar o Cadastramento das nascentes e o 
redimensionamento do Plano de Saneamento e sua 
execução 

N 

Trata-se de um cronograma da administração pública 
municipal para a realização de investimentos, através de 
reserva orçamentária anual, para implantação de 
infraestrutura de seus planos 

Oficina Tiete - G2 P1/2 
Agregar ao Programa da SOS Mata Atlântica e Interação 
com a CETESB e SAMAE 

P 
Cabe a municipalidade concretizar a parceria entre as 
instituições, podendo a Gestão da APA auxiliar na articulação, 
conforme previsto no próprio programa/ação 

Oficina Tiete - G2 P2/2/2.1 Ampliação da divulgação dos programas P 
Após a conclusão e aprovação do Plano de Manejo, o seu 
conteúdo é publico e estará disponível no site da Fundação 
Florestal 

Oficina Tiete - G2 P2/5/5.5 

Incluir Atividade: "Incentivar projetos para a coleta de 
óleos em residências e/ou comércios para tratamento 
específico, evitando que esses óleos sejam descartados 
no sistema de esgotamento ou em corpos d'água 

N Trata-se de atividade ambiental da política pública municipal 

Oficina Tiete - G2 P3 
Programa de Controle de Erosão, Recomposição de Mata 
Ciliar e Nascentes 
Divulgação dos programas para os produtores rurais 

P 
Tratam-se de ações compartilhadas entre a municipalidade e a 
gestão da APA, já contempladas no SGA 



Programas de Gestão (apenas casos de não ou parcial) 

Fonte Item do Programa Contribuição Aceitação Justificativa 

Oficina Tiete - G2 P3 
Apoiar e incentivar desenvolvimento de aplicativo para 
participação da população na fiscalização 

N A SMA já dispõe de tal ferramenta (APP Denúncia Ambiente) 

Oficina Tiete - G2 P4/3/3.1 
Incentivo a pesquisa sobre a incidência de doenças, em 
especial no setor oncológico 

N 
Não é atribuição da Gestão da APA; este levantamento deverá 
ser acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde e 
institutos de pesquisa na área da saúde 

Oficina Tiete - G2 P4 

Reciclagem RCC (Resíduos da Construção Civil) nas 
estradas rurais 
Programa de Monitoramento de Agentes Causadores de 
Erosão 

N 

Trata-se de um cronograma da administração pública municipal 
para a realização de investimentos, através de reserva 
orçamentária anual, para implantação de infraestrutura de 
seus planos 

Oficina Tiete - G2 P5/3/3.2 
Estimular programas municipais de produção de 
alimentos por pequenos produtores 

N 
Trata-se de regulamentação por parte da legislação municipal e 
posterior inclusão em processo licitatório no caso de aquisição 
de produtos pela administração pública 



 

OBRIGADO! 
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