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Objeto: Contratação de instituição especializada para o fornecimento da prestação de serviços na implantação 
e/ou modernização do Programa Ambiental Municipal. 
 

Descrição Geral dos Serviços 

PROGRAMA AMBIENTAL MUNICIPAL 

O objetivo do Programa Ambiental Municipal se dá através dos variados processos ambientais, nos quais o 
município oferece para a coletividade, a construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. O Programa Municipal Ambiental terá como diretriz o 
desenvolvimento de temas específicos do município, vivenciados pela população e que exercem influência na 
qualidade de vida das pessoas, em especial a biodiversidade, o combate à poluição, a preservação dos recursos 
hídricos, o consumo sustentável, o uso racional da água, a importância do saneamento básico, resíduos sólidos 
e arborização urbana e analiticamente assim distribuídos em subprogramas: 

1. Assessoria na produção de Estudos Ambientais, Impactos e Relatório de Impacto de Vizinhança; 
2. Cursos de Capacitação em Meio Ambiente para agentes públicos; 
3. Desenvolvimento de estratégias e projeto para Usinas de Cogeração de Energia a partir de resíduos 

urbanos; 
4. Diagnóstico para Tombamento de áreas verdes; 
5. Elaboração de Plano Municipal de Arborização Urbana 
6. Formas alternativas de geração de energia; 
7. Identificação de nascentes e recuperação de mata ciliar 
8. Monitoramento Ambiental de Parques e Áreas Verdes 
9. Orientações técnicas e elaboração de ações compensatórias para  Termos de Ajuste de Conduta 
10. Políticas para ampliação de sequestro de carbono, conforme protocolos internacionais do meio 

ambiente; 
11. Políticas públicas de reciclagem e utilização de resíduos urbanos; 
12. Programas de Educação Ambiental para crianças das redes públicas de ensino; 
13. Renaturalização de Córregos e Rios; 

Baseado nas informações acima, algumas das linhas de ação do Programa Municipal Ambiental: 

1. aprendizagem com a natureza, através de visitas interativas em espaços naturais, como parques, 
bosques, mata ciliar, rios e outros; 

2. arborização urbana com enfoque na orientação para plantio e gestão participativa na tomada de 
decisões; 

3. biodiversidade com enfoque na importância da biodiversidade; 
4. campanha de difusão do programa de descarte seletivo, a fim de responsabilizar os produtores de 

resíduos, tanto no porta à porta, como, se existir, nos ecopontos e outros pontos de entrega voluntária; 
5. campanha de incentivo à reciclagem de materiais; 
6. deixar o Município sustentável com enfoque na difusão de técnicas de boas práticas agroambientais; 
7. descarte adequado de óleo comestível, pilhas, baterias e lâmpadas; 
8. desenvolvimento de projetos de melhorias, preservação e proteção de nascentes e matas ciliares de 

córregos e rios que passam pelo Município, com a intenção de promover a sustentabilidade social e 
econômica; 

9. estabelecer um processo de educação ambiental humanista, democrático e participativo; 
10. gestão das águas com enfoque na proteção de nascentes e Programa de arrecadação de sementes e 

produção de mudas; 
11. inserir a Educação Ambiental nas agendas dos órgãos públicos e privados do município; 
12. integrar todas as pessoas e entidades que atuam na área; 
13. programa de interação sensorial com a fauna e flora e educação ambiental; 
14. qualidade do ar com enfoque na questão da queimada urbana; 
15. qualificar a comunidade para a adoção de boas práticas ambientais, no dia a dia, com vista a 

sustentabilidade dos ciclos, produtos e serviços; 
16. resíduos sólidos com enfoque em ações de sensibilização e mobilização para coleta seletiva; 
17. uso do solo com enfoque em fragilidades e potencialidades do solo. 


