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PLANO DE AÇÃO 2019 
 

Objetivos Estratégicos: - Fortalecer o Consórcio no âmbito de sua área de atuação; 

                                         - Incentivar a integração de políticas públicas no municípios de atuação. 

 

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL  
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Secretaria Executiva 

e membro do CBH 

Guandu 

 

 

 

Equipe do 

Consórcio. 

Elaborando as atas, o 

livro e as listas de 

presença, os ofícios e 

os documentos; 

organizando as reuniões 

e solicitando as diárias e 

deslocamentos (veículo 

e combustível); e 

acompanhar o 

desenvolvimento dos 

programas na bacia; 

desenvolvimento de 

ações de ampliação da 

visibilidade do CBH-

Guandu. Representação 

em reuniões e eventos. 

 

 

Consórcio e 

nos quatro 

municípios da 

bacia e onde 

houver 

agenda. 

 

- Para manter o cumprimento do calendário de 

reuniões do ano de 2019 estabelecido pelo 

CBH e atividades previstas no Plano de 

Trabalho;  

 

- Exercer a competência como membro 

conforme o regimento interno e deliberar 

sobre os instrumentos da política de 

recursos hídricos. 

 

- Para garantir o bom desenvolvimento dos 

programas previstos no PIRH-DOCE/ PARH-

GUANDU. 

 27 

B

G 

 

 

  29 

L

T 

  28 

BR 

  27 

A

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação/ apoio 

em Conselhos e 

Colegiados.  

Conselho 

Estadual de 

Recursos 

Hídricos - 

CERH-ES 

(Sabrina/Ana 

Paula) 

 

 

 

Participação nas 

reuniões 

 

SEAMA/IEMA

(Cariacica-

ES) 

 

 

 

- Para discutir, propor, deliberar e acompanhar 

o processo de implantação e execução dos 

instrumentos de gestão no Estado e na 

Bacia do Rio Doce, considerando as 

especificidades e demandas da Bacia do Rio 

Guandu. 

  26  28  3

0 

 24  26  

Comitê da Agência da    16  25       
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Bacia 

Hidrográfica 

do Rio Doce - 

CBH-DOCE 

(Ana Paula) 

Bacia do Rio 

Doce - IBIO 

AGB-DOCE 

(Governador 

Valadares-

MG) 

 Comitê da 

Bacia 

Hidrográfica 

do Rio 

Itapemirim 

(Thais) 

 Nos 

municípios da 

bacia. 

  12 

M 

 16 

CI 

 18 

C 

 13 

C

C 

 15 

V

N 

 10 

A 

 Conselho 

Municipal de 

Meio 

Ambiente e 

Saneamento 

Básico de 

Brejetuba 

(Sabrina/Ana 

Paula)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação nas 

reuniões. 

 

 

No município 

de Brejetuba. 

 

 

- Para discutir, propor, deliberar e acompanhar 

o processo de implantação e execução dos 

instrumentos de gestão ambiental, 

considerando as especificidades do 

município. 

 26   28   27   26  

 Conselho 

Municipal de 

Meio 

Ambiente e 

Saneamento 

Básico de 

Baixo 

Guandu (Ana 

Paula/ 

Sabrina) 

 

 

 

No município 

de Baixo 

Guandu. 

 

 

- Para discutir, propor, deliberar e acompanhar 

o processo de implantação e execução dos 

instrumentos de gestão ambiental, 

considerando as especificidades do 

município. 

 12  17  19   18   18 

 

 

Conselho 

Municipal de 

Meio 

Ambiente e 

 

 

No município 

 

 

- Para discutir, propor, deliberar e acompanhar 

 27  24 

Ex 

 26   25   18 
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Saneamento 

Básico de 

Laranja da 

Terra (Thaís/ 

Ana Paula) 

 

de Laranja da 

Terra. 

 

 

 

 

o processo de implantação e execução dos 

instrumentos de gestão ambiental, 

considerando as especificidades do 

município. 

  Conselho 

Municipal de 

Meio 

Ambiente e 

Saneamento 

Básico de 

Conceição do 

Castelo 

No município 

de Conceição 

do Castelo 

 

- Para discutir, apresentar e acompanhar o 

processo de implantação e execução dos 

instrumentos de gestão ambiental, 

considerando as especificidades do 

município. 

 13  10  12  14  09  11 

  Apoio ao 

Conselho 

Municipal de 

Meio 

Ambiente e 

Saneamento 

Básico de 

Itaguaçu 

 No município 

de Itaguaçu 

- Para discutir, apresentar e acompanhar o 

processo de implantação e execução dos 

instrumentos de gestão ambiental, 

considerando as especificidades do 

município. 

10   25   2

5 

  24   

3 

Fortalecer as 

parcerias já 

existentes e articular 

novas parcerias 

 

Equipe do 

Consórcio 

Por meio de contato 

prévio, envio de ofício, 

apresentação de plano 

de trabalho e assinatura 

de termo de adesão. 

Nas 

empresas, 

entidades e 

Consórcio 

- Para ampliar parcerias de apoio técnico e/ou 

financiamento de ações e projetos, com 

vistas a fortalecer os instrumentos de gestão 

ambiental e de recursos hídricos. 

            

4 

 

 

Captação de 

recursos 

Equipe do 

Consórcio, 

dos 

municípios 

consorciados 

e consultoria 

contratada 

Por meio do diagnóstico 

dos programas 

disponíveis para 

apresentação dos 

projetos, bem como na 

busca por emendas 

positivas e impositivas. 

Nas 

instituições 

identificadas 

no 

diagnóstico 

- Para captar recursos estadual, federal e 

privado, de forma a atender as demandas 

dos municípios consorciados e do 

Consórcio. 
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pelo 

Consórcio. 

 

GESTÃO 
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 5 

 

 

Atuação no sistema 

de licenciamento 

ambiental municipal. 

Equipe do 

Consórcio e 

das 

Prefeituras de 

Baixo 

Guandu, 

Brejetuba, 

Conceição do 

Castelo, 

Itaguaçu e 

Laranja da 

Terra. 

 

 

Por meio de oficinas, 

formações e reuniões 

conjuntas para 

planejamento das ações 

de interesse, e 

disponibilização de 

equipe técnica e 

infraestrutura para 

execução do 

licenciamento. 

 

SEAMA/IEMA

/IDAF/ 

Ministérios 

Públicos, 

Baixo 

Guandu, 

Brejetuba, 

Conceição do 

Castelo, 

Itaguaçu e 

Laranja da 

Terra. 

 

- Para auxiliar na articulação das ações que 

devem ser desenvolvidas para habilitação 

dos municípios a exercer o licenciamento 

ambiental municipal; 

 

 

 19    18  20  15  17 

 

  

-  Para atuar na análise técnica dos processos 

de licenciamento ambiental e apoiar as 

demais atividades relacionadas a essa 

temática e à fiscalização. 

            

 

6 

Atendimento às 

demandas de 

condicionantes e 

compensação 

ambiental de 

empreendimentos 

nos municípios 

consorciados. 

 

 

Equipe do 

Consórcio. 

 

 

Por demanda dos 

empreendedores e 

órgãos ambientais. 

 

 

 

Nos locais 

previamente 

agendados. 

 

 

- Para aliar as obrigações ambientais dos 

empreendimentos passíveis de 

licenciamento ambiental com as demandas e 

potenciais da bacia. 

 

            

 

7 

Assistência técnica 

na gestão de 

resíduos sólidos 

urbanos 

 

Equipe do 

Consórcio e 

das 

prefeituras 

municipais. 

Por meio de elaboração 

de Plano de 

Recuperação de Área 

Degradada de Resíduos 

Sólidos Urbanos.  

 

Nos 

municípios 

consorciados. 

 - Para dar suporte a equipe técnica de cada 

município e garantir a gestão eficiente dos 

resíduos sólidos a fim de reduzir os impactos 

dos mesmos nos recursos hídricos. 

            

 



 

Avenida Presidente Vargas, Nº 121, 1º andar, Centro – Afonso Cláudio – ES. 5 

COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 

Medida / Ação Responsável Como Onde Porque / Para que Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 8 

 

 

Revisar e 

desenvolver o Plano 

de Comunicação. 

 

 

Equipe do 

Consórcio e 

assessoria 

contratada. 

Avaliar e atualizar o 

plano, junto à 

assessoria de 

comunicação, levando 

informações ao público 

através de placas, 

jornal, informativos, 

faixas, panfletos, site, 

etc. 

 

No devido 

local para o 

tipo de 

divulgação 

escolhido.  

- Para cumprir as metas estabelecidas no 

Plano de Comunicação; 

 

- Para divulgar o resultado das ações e 

reconhecer o trabalho, fortalecendo o 

Consórcio no âmbito dos municípios 

consorciados. 

            

9 

 

Executar o Plano de 

Comunicação do 

Projeto Cultivar 

Equipe do 

Consórcio/ 

Unidade 

Gestora do 

Projeto 

Cultivar 

(UGP) 

 

Desenvolvendo as 

atividades propostas no 

plano 

 

Nos 

municípios 

contemplados 

pelo Projeto 

Cultivar 

- Divulgar as ações de conservação de água e 

solo nos municípios envolvidos no projeto, 

sensibilizar a população para a importâncias 

das atitudes individuais e coletivas e, 

despertar o interesse para participação em 

outras ações de conservação ambiental. 

            

10 

Executar o Plano de 

Ações relacionado à 

comunicação e ao 

licenciamento 

ambiental. 

Equipe do 

Consórcio e 

municípios 

consorciados. 

Desenvolvendo as 

atividades propostas no 

plano. 

Nos 

municípios 

consorciados. 

- Para fortalecer o licenciamento ambiental 

como instrumento de gestão. 

            

 

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
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Executar o Projeto 

Cultivar do Contrato 

 

 

 

Equipe do 

 

 

 

Por meio de 

 

 

 

Baixo 

- Promover de forma participativa ações de 

conservação de água e solo com a construção 

de caixas secas, barraginhas, terraceamento 

em nível, readequação de estradas, 

Recuperação/Manutenção de Áreas de 
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de Repasse nº 

858709/2017/MMA/

CAIXA, no âmbito do 

Programa 

Produtores de Água 

da Agência Nacional 

de Águas. 

 

Consórcio e 

UGP 

mobilizações nas 

comunidades 

pretendidas, elaboração 

de projeto executivo das 

áreas selecionadas, 

articulação de novas 

parcerias. 

Guandu, 

Brejetuba e 

Laranja da 

Terra. 

Preservação Permanente com isolamento, 

plantio de espécies nativas, incorporação de 

espécies produtivas, pagamento por serviços 

ambientais, saneamento rural e regularização 

das propriedades rurais com a elaboração do 

Cadastro Ambiental Rural – CAR, nos 

municípios de atuação do Consórcio Público 

Rio Guandu. 

- Realizar reuniões da UGP    23  18  20  15  17 

 

12 

Sensibilizar e 

fomentar a 

conservação de 

água e solo nos 

municípios, no 

âmbito do programa 

Produtores de Água 

da ANA. 

 

 

Equipe do 

Consórcio 

 

 

Por meio de reuniões e 

integração dos 

municípios na UGP 

 

 

Conceição do 

Castelo e 

Itaguaçu 

 

 

- Possibilitar a ampliação do Projeto Cultivar 

nos demais municípios consorciados. 

            

 

13 

 

 

Atuar como consultor 

do BANDES.  

 

 

Equipe do 

Consórcio 

Monitoramento das 

áreas executadas pelo 

Programa Reflorestar. 

Afonso 

Cláudio
1
 e 

Brejetuba. 

  

- Para atender a uma demanda apresentada. 

 

 

 

            

Elaboração de projetos 

do Programa 

Reflorestar. 

 

 

 

Conceição do 

Castelo. 

 

- Para atender a uma demanda apresentada. 

 

 

 

 

            

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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14 

Desenvolvimento do 

Plano de Ações de 

Educação 

Ambiental. 

Equipe do 

Consórcio e 

Grupo de 

Trabalho de 

Educação 

Ambiental 

(GTEA). 

Desenvolvendo as 

atividades propostas no 

plano. 

Nos 

municípios 

consorciados. 

- Para levar informações importantes de 

conservação dos recursos hídricos e de 

gestão ambiental com intuito de levar a 

tomada de consciência para a mudança de 

atitude. 

            

FORMAÇÃO CONTINUADA 
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15 

Formação 

continuada para 

fortalecimento da 

capacidade técnica 

dos municípios e do 

Consórcio 

Equipe do 

Consórcio e 

instituições 

parceiras 

Promovendo e 

articulando 

capacitações, 

seminários, cursos, 

oficinas e outros 

Em locais 

variados, de 

acordo com a 

oferta.  

- Para capacitar os técnicos dos municípios na 

elaboração de Plano de Recuperação de 

Áreas Degradadas 

            

- Para capacitar os técnicos dos municípios na 

elaboração de Plano de Controle Ambiental 

            

- Para capacitar os operadores de máquinas 

das prefeituras no aperfeiçoamento da 

execução de suas atividades 

            

16 

Participar de cursos, 

treinamentos, 

capacitações entre 

outros, promovidos 

por instituições 

parceiras sobre 

temas correlatos as 

áreas de atuação do 

Consórcio.  

Instituições 

parceiras. 

Participando dos cursos 

treinamentos, 

capacitações e similares 

de acordo com a oferta, 

disponibilidade e 

interesse. 

Em locais 

variados, de 

acordo com a 

oferta. 

- Para aprimorar a formação e experiência dos 

funcionários do Consórcio em suas diversas 

áreas de atuação. 

            

Jailson Correa da Selva 

Gerente de Projetos 

Sabrina Silva Zandonade 

Assessora de Projetos 

Thais Teodoro de Faria 

Assessora de Projetos 

Ana Paula Alves Bissoli 

Secretária Executiva 

1
 Afonso Cláudio permanece neste item porque a articulação com o BANDES deu-se em 2017 anteriormente a lei de retirada do município. 

 


