Fonte

Item do
Programa

Contribuição

Oficina Jumirim - G1

P1/1/1.1 Elaborar o Plano Diretor do Município

Oficina Jumirim - G1

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

Participação mais efetiva nas reuniões de
Câmara Técnica do Comitê de Bacia

Oficina Jumirim - G1

P1/1/1.2

Oficina Jumirim - G1

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

Oficina Jumirim - G1

Oficina Jumirim - G1
Oficina Jumirim - G1

P1/2/2.3 Executar o Plano de Perdas de Água

Alterar o texto para "Monitoramento da
Qualidade e da Quantidade da Água"
Espécies em destaque: Caramujos, leucenas e
P1/5
tartarugas

P1/2

Aceitação

Justificativa

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.

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.

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

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

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

S
S

Já contemplado no item 5.2 - Elaboração de Estudo
das Espécies Invasoras na APA

Fonte

Item do
Programa

Aceitação

Justificativa

Oficina Jumirim - G1

Inserir no Plano de Educação o Programa de
P2/1 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

Oficina Jumirim - G1

P2/1 Voltar a Patrulha do Verde

P

Oficina Jumirim - G1

P2/2 Incluir o nome de Jumirim no nome da APA

S

Oficina Jumirim - G1

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

Oficina Jumirim - G1

Contribuição

P

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

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

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

Participar dos fóruns regionais e estaduais que
tiver

S

Está previsto nos itens 2/6/6.1 e 6.2

P2/5/5.1 Executar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos

Oficina Jumirim - G1

P2/5/5.1

Oficina Jumirim - G1

P2/6

Trata-se de uma atividade da municipalidade; poderá
ser discutida quando da realização do Programa de
Educação Ambiental.
Será elaborada uma Manifestação junto ao Conselho
Gestor da APA

Fonte

Item do
Programa

Contribuição

Aceitação

Justificativa

Oficina Jumirim - G1

Criar legislação com as penalidades e valores
P3/1 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

Dar palestras sobre diversos temas para os
P4/1 alunos (sustentabilidade, APA, programa de
manejo)

S

Previsto nos itens 2/1/1.1, 2/3/3.2, 5/1/1.1 e 5/7/7.1

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

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

N

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

S

Está previsto nos itens 5/1/1.1 e 1.2 e nas normas do
Zoneamento (redução de utilização de defensivos
agrícolas)

Oficina Jumirim - G1

P5/7/7.1 Participar do Programa Município Verde-Azul

Oficina Jumirim - G1

Utilizar tecnologias sustentáveis no município,
uso de combustíveis menos poluentes e seu
P5/7/7.1 exemplo para a sociedade. Exemplo: roçadeira
4 tempos a etanol ou elétrica e uso de papel
reciclado

Oficina Jumirim - G1

Incentivar os produtores rurais na participação
P5
em feiras livres

Oficina Jumirim - G1

P5 Incentivar a produção de produtos orgânicos

Fonte

Oficina Jumirim - G2

Item do
Programa

Contribuição

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

Aceitação

Justificativa

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

Oficina Jumirim - G2

Oficina Jumirim - G2
Oficina Jumirim - G2

Monitoramento dos rios Tietê e Sorocaba
P1/2/2.1 (entrada e saída do município). Verificar como
pode ser feito.
Aumentar (Programa p/ CATI) Estado. Técnico
do Estado para fazer programas em
P1/3/3.2 determinadas áreas do Município. Necessidade
de um técnico para Jumirim, já tem instalação
para o técnico.
Estradas Rurais (caminhões de cana, mineração,
P1/4/4.1 etc.) 0,80% do orçamento do município entra
com a mão de obra

S

Previsto no item 1/2/2.1 e 2.2

N

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

S

A questão das estradas rurais está contemplada no
Zoneamento

P1/5/5.1 Não possui recursos, precisa encontrar fontes

S

A própria atividade prevê o apoio para a obtenção
dos recursos

Fonte

Item do
Programa

Contribuição

Aceitação

Oficina Jumirim - G2

vem sendo feito estudo: a própria secretaria
P1/5/5.2 precisa saber as invasões para ajudar o
produtor

Oficina Jumirim - G2

P1/5/5.3

Oficina Jumirim - G2

Educação Ambiental: projetos com os pequenos
produtores. CATI em parceria faz educação
P2/1/1.1
ambiental com os arrendatários. Caso a caso
(trabalho pode melhorar)

P

Oficina Jumirim - G2

P2/2/2.1 Tentar fazer a sinalização (Patrulha do verde)

P

Oficina Jumirim - G2

P2/3/3.1 Estimular a educação ambiental

S

Oficina Jumirim - G2

Oficina Jumirim - G2

P2/4/4.1

Após o estudo a implantação do manejo pode
ser ajudada pela escola rural?

Possibilitar pontos turísticos. Espaço para trilha
turística.

P2/5/5.1 Consórcios Municipais

S

N

Justificativa

A própria atividade prevê a elaboração do estudo,
sendo importante a integração com o material das
Prefeituras
As contribuições das instituições de ensino e
pesquisa das diversas esferas são sempre bem
vindas, mas não serão nominadas no SGA
Conforme Item 2/1/1.2 será considerado quando da
realização do Programa de Educação Ambiental
Após a conclusão dos Programa de Educação
Ambiental, a municipalidade poderá implantar a
Patrulha do Verde
Previsto no item 2/1/1.1 e 1.2

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 HistóricoCultural, contemplando os locais de potencial
turístico identificados no diagnóstico e que são
flexíveis

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

Fonte

Item do
Programa

Contribuição

Oficina Jumirim - G2

P2/5/5.2 Existe no Município como um todo

Oficina Jumirim - G2

P2/5/5.3

Oficina Jumirim - G2

Oficina Jumirim - G2

Deve-se atualizar o Plano de Resíduos
envolvendo outros municípios da região.

P2/6/6.1 Mineração

CONDEMA e CONDER tem conselho - CONSEG
P3/1 (Biofiscalização). Não há necessidade de
atividades para melhorar o sistema.
Faculdades Tatuí (Agronomia - Faculdade Santa
Bárbara)

Oficina Jumirim - G2

P4/1/1.1

Oficina Jumirim - G2

P4/2/2.1 Promover a Biblioteca
Capacitar proprietários para saber para quem
estão arrendando a terra e se estes sabem as
P5/1/1.1
práticas para a sustentabilidade da APA
(checagem de contratos)
P1/1 Incluir "... Superficial e subterrâneos."
Inclusão: Estudo sobre áreas de recarga do
P1/2/2.3
aquífero tubarão

Oficina Jumirim - G2
Oficina Tiete - G1
Oficina Tiete - G1

Aceitação

N

N

Justificativa

Cabe lembrar que a atividade foi inserida para os
dois municípios da APA, devendo seu incentivo
ocorrer de forma permanente
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

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

N

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

N
S
N

As contribuições das instituições de ensino e
pesquisa das diversas esferas são sempre bem
vindas, mas não serão nominadas no SGA
Previsto no próprio item
Cabe ao município a aproximação junto aos
proprietários para posterior orientação, podendo a
gestão da APA contribuir no processo

S
S

Atividade Incluída

Fonte

Item do
Programa

Contribuição

Monitoramento da poluição dos efluentes,
principalmente na área urbana e nos pontos
mais críticos
Inclusão: conscientização dos lindeiros para
conservação de estradas rurais
Alterar o texto para: "Incentivar a busca de
programas de recuperação, manutenção e
conservação de estradas rurais"
Alterar o texto para: "Combate a espécies
exóticas invasoras (fauna e flora)"
Inclusão: Estudo sobre espécies naturais que
estão com super população e tem causado
danos aos pequenos agricultores familiares, tais
como as capivaras
Incentivar a atuação dos programas já
existentes na secretaria

Aceitação

Oficina Tiete - G1

P1/2/2.4

S

Oficina Tiete - G1

P1/4/4.2

Oficina Tiete - G1

P1/4

Oficina Tiete - G1

P1/5

Oficina Tiete - G1

P1/6/6.1

Oficina Tiete - G1

P2/1/1.3

Oficina Tiete - G1

P2/2/2.3

Inclusão: Incentivar a realização de ações
relacionadas ao PMVA (10 diretivas)

N

Oficina Tiete - G1

P2/5/5.3

Alterar o final do texto: "... De forma integrada
e/ou consorciada"

S

Oficina Tiete - G1

P2/6/6.3

Acompanhar as questões abordadas nos
Comitês de Bacas (Médio Tietê-Sorocaba e PCJ)

S

Justificativa

Previsto no item 1/2/2.1 e 2.2

S
S
S

S

N

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

O órgão gestor já participa dos comitês de bacias,
cabendo ao município se manifestar e ingressar nos
comitês de bacia (SMT / PCJ)

Fonte

Item do
Programa

Contribuição

Aceitação

Justificativa

Oficina Tiete - G1

Alterar o texto para: "Definir agenda de
P3/1/1.3 priorização da fiscalização nas Áreas de
Interesse para Conservação e Recuperação"

S

Oficina Tiete - G1

Alterar o texto para: "Monitorar as infrações
P3/1/1.4 ambientais ocorridas na APA, bem como o
cumprimento dos TCRA"

S

Oficina Tiete - G1

Inclusão de Atividade: Contribuir e fomentar a
P3/1/1.5 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

P4/4/4.1

S

Já previsto no item 4/2/2.1

S

Já previsto no item 4/2/2.1
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

Inclusão de Atividade: "Elaboração de Banco de
Dados Ambientais da APA"
Inclusão de Ação: "Construção de Banco de
P4/4
Dados"

Oficina Tiete - G1

P4/5/5.1

Inclusão: Monitoramento sobre mortalidade de
animais silvestres atropelados

P

Oficina Tiete - G1

P5/1/1.2

Citar as seguintes Instituições para parceria:
"CATI, SENAR, EMBRAPA, etc."

S

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

P5/6/6.1 inserir silvicultura, usos múltiplos, ICPF

S

Já está contemplado no próprio item, que abarca de
forma geral todos esses itens

Fonte

Item do
Programa

Contribuição

Aceitação

Oficina Tiete - G1

Incentivar e manter certificação de produtos
P5/8/8.1
provenientes da agricultura orgânica

N

Oficina Tiete - G1

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

P

Justificativa

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

N

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

N

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

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

Agregar ao Programa da SOS Mata Atlântica e
P1/2
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

P1/3 CETESB

S

Oficina Tiete - G1

Inclusão de Ação "PSA", referente ao
P5/9
Pagamento por Serviços Ambientais

Oficina Tiete - G1

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

Oficina Tiete - G2

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

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

Fonte

Oficina Tiete - G2

Oficina Tiete - G2

Oficina Tiete - G2

Oficina Tiete - G2

Oficina Tiete - G2

Item do
Programa

Contribuição

Incluir Atividade: "Incentivar projetos para a
coleta de óleos em residências e/ou comércios
P2/5/5.5 para tratamento específico, evitando que esses
óleos sejam descartados no sistema de
esgotamento ou em corpos d'água
Programa de Controle de Erosão, Recomposição
de Mata Ciliar e Nascentes
P3
Divulgação dos programas para os produtores
rurais
Apoiar e incentivar desenvolvimento de
P3 aplicativo para participação da população na
fiscalização
Incentivo a pesquisa sobre a incidência de
P4/3/3.1
doenças, em especial no setor oncológico
Reciclagem RCC (Resíduos da Construção Civil)
nas estradas rurais
P4
Programa de Monitoramento de Agentes
Causadores de Erosão

Aceitação

Justificativa

N

Trata-se de atividade ambiental da política pública
municipal

P

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

N

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

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

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

Oficina Tiete - G2

P5/3/3.3

Promover a produção de alimentos orgânicos e
a redução no uso de agrotóxicos

S

Trata-se de regulamentação por parte da legislação
municipal e posterior inclusão em processo licitatório
no caso de aquisição de produtos pela administração
pública
Está previsto nos itens 5/1/1.1 e 1.2 e nas normas do
Zoneamento (redução de utilização de defensivos
agrícolas)

