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RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 

APRESENTAÇÃO  

Os Consórcios Públicos constituem-se de uma pessoa jurídica criada por lei 

com a finalidade de executar a gestão associada de serviços públicos em que 

os entes consorciados podem ser a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

municípios, e são normatizados pela Lei 11.107/2005.  

O Consórcio Público Rio Guandu constitui uma associação pública, de direito 

público, com a finalidade de implementação de políticas públicas 

comprometidas com a recuperação ambiental, com o processo de 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental, e com os interesses comuns 

dos municípios consorciados. São entes integrantes do quadro de 

consorciados os municípios de Baixo Guandu, Brejetuba, Conceição do 

Castelo, Itaguaçu1 e Laranja da Terra, todos do Estado do Espírito Santo. 

Para cumprimento dos objetivos previstos no Contrato de Consórcio Público, 

são firmados Contratos de Rateio com os entes consorciados, instrumento que 

permite o repasse de recursos financeiros ao Consórcio. A execução das 

receitas e despesas do consórcio público obedecem às normas de direito 

financeiro aplicáveis às entidades públicas.  

O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e 

patrimonial pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) 

competente para apreciar as contas do representante legal do Consórcio, 

inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, 

atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser 

exercido em razão de cada um dos Contratos de Rateio. Desta forma, o 

Consórcio participou da reunião de apresentação do processo de 

                                                           
1 A inclusão do Município de Itaguaçu foi a partir de 22/05/2018, conforme Lei Municipal nº 

1.669/2018, ratificando assim decisões das Assembleias Gerais de 17/08/2017 e 17/05/2018. 
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automatização das prestações de contas para os Consórcios Públicos do 

Estado do Espírito Santo e da Audiência Pública: Prestação de Contas Anual 

(PCA) – 2018/2019 dos Consórcios Públicos Capixabas, ambos com o 

Secretário Geral de Controle Externo do TCEES; e do Curso de Controle Social 

do Orçamento e do Gasto Público, todos promovidos pelo TCEES. 

Os Consórcios Públicos estão sujeitos aos mesmos princípios da 

Administração Pública, conforme artigo 37 da Constituição Federal, que são: 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.  

A Estrutura Organizacional do Consórcio Público Rio Guandu está composta, 

conforme a Cláusula Nona do Contrato de Consórcio Público, em três níveis: I 

– Direção Superior, que compreende a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e 

a Presidência; II Gerência e Assessoramento, composto pela Secretaria 

Executiva e Serviços de Assessoria e Consultoria; III – Execução Programática, 

formado pela Assessoria de Projetos, Gerência de Projetos e Departamento de 

apoio.  

A Assembleia Geral é a instância máxima deliberativa do Consórcio Público Rio 

Guandu, formada pelos chefes dos poderes executivos dos entes 

consorciados. Em 2018, a Assembleia Geral reuniu-se quatro vezes, sendo 

duas reuniões ordinárias (março e agosto) e duas extraordinárias (maio e 

novembro). O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizatório do Consórcio, 

responsável por exercer o controle da legalidade, legitimidade e economicidade 

da atividade patrimonial e financeira do Consórcio. É composto por cinco 

membros, sendo um de cada município, exceto o município de Laranja da 

Terra que possui dois representantes, sendo um com formação em 

Contabilidade. O Conselho Fiscal realizou duas reuniões no exercício de 2018, 

sendo que para análise da Prestação de Contas do primeiro quadrimestre foi 

enviada por e-mail devido a dificuldade de deslocamento dos conselheiros 

devido as paralizações dos caminhoneiros no Brasil que impactaram o 

abastecimento de combustível nos municípios. A presidência do Consórcio é 

composta por Presidente e Vice Presidente, que em 2018 foram o Sr. João do 
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Carmo Dias, prefeito de Brejetuba e o Sr. José de Barros Neto, prefeito de 

Baixo Guandu, respectivamente. Considerando o término do biênio 2017/2018 

e conforme previsto no Contrato de Consórcio Público, em novembro de 2018 

foi eleita a presidência para o biênio 2019/2020, sendo reeleito o presidente, o 

Sr. João do Carmo Dias, prefeito de Brejetuba e eleito o vice presidente, o Sr. 

Darly Dettmann, prefeito de Itaguaçu. 

A Secretaria Executiva está vinculada diretamente a presidência para permitir o 

pleno funcionamento das atividades administrativas, programas, projetos e 

ações do Consórcio. Juntamente com a Secretaria Executiva, estão a 

Assessoria Contábil realizada pela empresa Correta Contabilidade e   

Assessoria Jurídica realizada até julho pela Srª. Jeane de Lourdes da Cunha e 

a partir de setembro pela empresa Tristão Assessoria. Em 2018, o Consórcio 

contou com Assessoria para Gestão do Convênio Nº 

858709/2017/MMA2/CAIXA. 

Considerando as mesmas prerrogativas da Administração Pública, o Consórcio 

possui uma Comissão de Licitação. Em 2018 esta comissão não foi 

demandada por considerar que o Consórcio possui valores passíveis de 

licitação superiores aos dos municípios e por considerar que a aquisição de 

produtos e serviços necessitados pelo Consórcio não alcançaram valores para 

licitação, sendo realizadas por Dispensa de Licitação. Mesmo assim foi 

realizada uma reunião de alinhamento sobre tal peculiaridade com a presidente 

da Comissão de Licitação, Srª Marline Mercandeli Crauzer, representante do 

município de Laranja da Terra. 

A equipe de execução programática é composta por duas assessoras de 

projetos, um gerente de projetos e duas assistentes administrativas. Em 2018, 

dirigida pela Secretaria Executiva tal equipe realizou 8 reuniões com intuito de 

alinhar assuntos comuns a todos, aperfeiçoar o planejamento das ações e 

otimizar a comunicação entre os pares. 

                                                           
2
 Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
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O Planejamento Estratégico 2015/2018 foi revisado estabelecendo como 

missão para 2018/2020 “Articular e desenvolver ações conjuntas de proteção e 

conservação dos recursos naturais nos municípios de atuação, integrando os 

diversos setores da sociedade e visando o fortalecimento da gestão ambiental.” 

Firmados nos seguintes valores: Integração, Comprometimento, 

Persistência, Superação e Ética. 

CELEBRAÇÃO DOS 21 ANOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU 

Em 2018, o Consórcio Público Rio Guandu celebrou seu 21º aniversário. 

Criado em 02 de outubro de 1997 na forma de associação sem fins lucrativos 

pelos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Laranja da Terra e Baixo 

Guandu, além dos parceiros e colaboradores como a CESAN, ESCELSA, 

SEAMA/IEMA e Instituto Terra.  

Tinha como lema “Quatro municípios e um rio. A mão sem o dedo polegar 

pouco vale, os municípios sem o rio Guandu nada valem. A mão que destruiu, 

hoje se une para reconstruir”.  

Em 2006 realizou a Descida Ecológica do Rio Guandu que mobilizou a 

sociedade para a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu 

(CBH Guandu). O Comitê foi criado em 2007 e o Consórcio assume o papel de 

secretaria executiva até os dias atuais. 

Durante toda sua trajetória, o Consórcio, além de buscar parcerias para ações 

de recuperação da bacia, sempre deu destaque para atividades de Mobilização 

Social e Educação Ambiental. E pelo reconhecimento do seu papel de 

articulador e mobilizador trouxe importantes programas e projetos do Governo 

do Estado para os municípios consorciados, como o Projeto Produtores de 

Água, Projeto Extensão Ambiental e o Programa Reflorestar. 

No ano de 2010 realizou seu 1º Planejamento Estratégico e definiu como 

missão “Articular e desenvolver ações conjuntas de proteção e conservação 

dos recursos naturais na Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, integrando os 
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diversos setores da sociedade e visando a melhoria da qualidade de vida dos 

munícipes” e sua nova identidade visual, utilizada atualmente. 

A The Nature Conservancy (TNC), em 2012 passou a cooperar com as ações 

de restauração florestal articuladas pelo Consórcio na execução do Programa 

Reflorestar. Importante parceria que colabora até os dias de hoje. 

Motivados pela ampliação de suas finalidades e objetivos, e pela capacidade 

de captação de recursos para implementação de ações, em 2014 fez alteração 

da sua personalidade jurídica, passando a Consórcio Público, conforme a Lei 

11.107/2005. 

O ano de 2017 foi marcado por novas parcerias, o Consórcio foi habilitado 

como consultor do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES) 

para elaboração e monitoramento dos projetos técnicos no âmbito do Programa 

Reflorestar. O Projeto Cultivar foi aprovado em 5º lugar no Chamamento 

Público da Agência Nacional de Águas (ANA) e o município de Conceição do 

Castelo fez adesão ao Consórcio.  

No seu 21º aniversário, foi o primeiro Consórcio Público do Estado do Espírito 

Santo a atuar no Licenciamento Ambiental dos municípios consorciados e 

recebe mais um ente consorciado, o município de Itaguaçu. 

A celebração dos 21 anos de existência do Consórcio permitiu o reencontro 

daqueles que contribuíram com a construção de sua história, dos parceiros e 

colaboradores e o fortalecimento da gestão integrada e consorciada. 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

1. Articulação Institucional  

2. Comunicação Social  

3. Educação Ambiental  
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4. Gestão Ambiental  

5. Recuperação Ambiental 

1. Articulação Institucional  

A articulação das ações envolvem a promoção de programas e projetos, 

estabelece relações institucionais especialmente na área de meio ambiente, 

mas também naquelas afins como educação, saúde, agricultura, entre outras.  

A instituição prima pelos interesses dos entes consorciados e busca por apoio, 

parceria (técnica e financeira), bem como por patrocínios para o 

desenvolvimento das atividades. 

O relacionamento institucional com outras entidades públicas e privadas e a 

representação nas instituições colegiadas (conselhos e comitês) é uma 

excelente estratégia de fortalecimento das ações ambientais e integração das 

políticas públicas. 

O Comitê é um órgão colegiado que compõem o Sistema Nacional de Gestão 

de Recursos Hídricos (SINGREH) e do Sistema Integrado de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo (SIGERH), conforme a Lei 

Federal nº 9.433/97 e a Lei Estadual nº 10.179/2014, respectivamente. Os 

conselhos municipais de meio ambiente também são órgãos colegiados, 

geralmente formados por órgãos públicos, setores empresariais e as 

organizações da sociedade civil. Possuem a função de opinar e assessorar o 

poder executivo municipal nas questões relativas ao meio ambiente. No caso 

dos municípios consorciados os Conselhos Municipais de Meio Ambiente são 

também de Saneamento Básico para o acompanhamento dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB). Tanto os comitês quanto os 

conselhos tratam de instrumentos de exercício da cidadania e convívio entre 

setores da sociedade com interesses diversos. 
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A articulação de novas parcerias é um dos objetivos do Planejamento 

Estratégico do Consórcio seja por diálogos estabelecidos entre potenciais 

parceiros, em regiões estratégicas, por adesão de novos municípios, acordo 

com novas instituições ou captação de recursos por meio de editais e 

chamamentos públicos. 

1.1 Representação e Representatividade: O Consórcio Público Rio Guandu por 

considerar as instituições colegiadas (bipartite e tripartite) formadas por poder 

público, sociedade civil e usuários de água ou empreendedores possui acento 

em Comitês e Conselhos no segmento Poder Público ou Sociedade Civil com o 

objetivo de fortalecer as discussões nesses espaços de decisão democrática, 

como também articular ações conjuntas. As instâncias participativas que o 

Consórcio está representado são: 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH DOCE): Comitê de rio 

federal considerando que o rio Doce abrange os Estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo. O Consórcio está no segmento Sociedade Civil 

e é suplente do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final 

Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do 

Espírito Santo (CONDOESTE) para o mandato 2017/2020. Em 2018 

participou de três reuniões, sendo uma extraordinária e duas ordinárias. 

 CBH GUANDU: O Consórcio Público Rio Guandu é a referência de 

Secretaria Executiva do CBH Guandu e também tem representação no 

mesmo no segmento Poder Público, sendo membro titular e seu 

suplente o Incaper. Em 2018 foram realizadas cinco reuniões ordinárias, 

itinerantes nos municípios que compõem a bacia para tratar de assuntos 

de competência do Comitê. A diretoria reuniu-se três reuniões vezes na 

sede do Consórcio para tratar de assuntos de relevante interesse do 

comitê. Representando o CBH Guandu participamos do Encontro 

Regional Serrano para debater sobre a Cobrança pelo Uso de Água 

para os Agricultores Familiares, da Consulta Pública Regional do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo (PERH/ES): 
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apresentação do Prognóstico dos Recursos Hídricos do Espirito Santo e 

as contribuições para construção do PERH, da reunião das entidades 

civis, do poder público e iniciativa privada articulada pela Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Brejetuba em parceira com 

Agência Estadual de recursos Hídricos (AGERH) e o Consórcio Público 

Rio Guandu no município de Brejetuba, do Movimento todos pelo Rio 

Doce e da Consulta Pública Regional do PERH. Realizamos para a 

equipe do Consórcio o Café em comemoração aos 11 anos do CBH 

Guandu. Apresentamos em nome do comitê sobre a realização da 

Expedição técnica de cunho científico da Bacia Hidrográfica do Rio 

Guandu durante a 37ª Reunião Ordinária do CBH Manhuaçu. 

Participamos da reunião com a diretoria da AGERH sobre as 

possibilidades de seleção da Agência de Bacia do Rio Guandu. 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim (CBH ITAPEMIRIM): O 

Consórcio tomou posse, em dezembro de 2018, como membro titular no 

segmento Poder Público, sendo seu suplente o representante da 

Prefeitura de Castelo e participou de uma reunião. O ingresso do 

Consórcio ao CBH Itapemirim foi em atendimento a demanda 

apresentada durante a revisão do Planejamento Estratégico 2015/2018, 

considerando que o município de Conceição do Castelo faz parte da 

bacia hidrográfica do Rio Itapemirim. 

 Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH – ES): O conselho 

compõem o SIGERH e o Consórcio possui acento como Organização 

civil de Recursos Hídricos com um membro titular e um suplente. Em 

2018 foram realizadas cinco reuniões, como pauta prioritária o conselho 

acompanhou e deliberou sobre o PERH, documento de planejamento 

previsto na Lei 9.433/97 importante para as bacias capixabas. 

 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento Básico 

de Brejetuba (COMDEMASB): O Consórcio Público Rio Guandu tomou 

posse e participou de quatro reuniões do COMDEMASB, exercendo sua 
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função como conselheiro conforme previsto no Regimento Interno do 

referido Conselho. 

 Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico de Baixo 

Guandu (COMDEMASB): O Consórcio Público Rio Guandu tomou posse 

e participou de duas reuniões do COMDEMASB, exercendo sua função 

como conselheiro conforme previsto no Regimento Interno do referido 

Conselho. 

 Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico de 

Conceição do Castelo (CONDEMAS): O Consórcio acompanhou as 

quatro reuniões realizadas em 2018 e foi indicação para compor o 

Conselho conforme disponibilidade de vaga verificada na última reunião 

do referido exercício. 

 Conselho Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 

Saneamento Básico de Laranja da Terra (COMMARSA): O Consórcio 

acompanhou a uma única reunião do Conselho em 2018 e o mesmo 

teve a necessidade de ser reestruturado por estar composto por 

instituições extintas ou impossibilitadas de ser fazer representada. O 

Consórcio foi indicado a compor o novo conselho.  

 Comissão de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Brejetuba: O 

Consórcio foi convidado a participar da comissão designada a revisar o 

PDM do município de Brejetuba especialmente no que diz respeito a 

legislação ambiental. O Consórcio participou de uma reunião e realizou 

análise e emitiu sugetões por e-mail. 

1.2 Projeto de regularização de outorga do uso de água para o cadastramento 

na bacia hidrográfica do rio Guandu: O Consórcio Público Rio Guandu em 

articulação com o CBH Guandu e a AGERH foi eleito a sede para 

funcionamento do projeto de Cadastramento dos usuários de água da Bacia. 

Foram selecionados quatro bolsistas pela AGERH, dois deles ficaram sediados 

de janeiro a abril no Consórcio para atendimento aos usuários e planejamento 

de atividades nos demais municípios da bacia. Neste período também 

ocorreram o 2º e 3º Treinamento para a Campanha de Cadastramento de 
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Usuários de água da Bacia do Rio Guandu e as reuniões de alinhamento com 

os demais bolsistas, o CBH Guandu e a AGERH que aconteceram na sede do 

Consórcio.  

1.3 Participação em reuniões/eventos/cursos: O Consórcio participou de 

reuniões, eventos e cursos que trataram de assuntos afins a sua área de 

atuação, como segue: 

 I Seminário do Consórcio Caparaó e o Futuro das cidades; 

 8º Fórum Mundial da Água – Estádio Nacional Mané Garrincha/ A água 

e o mundo – Espaço Municipalista – CNM; 

 Fórum de Atores de Desenvolvimento Regional da microrregião 

Sudoeste Serrana – SENAC; 

 Lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2018 – SEST SENAT; 

 II Simpósio da Biodiversidade: Água e sua interface com a 

Biodiversidade; 

 Cerimônia em comemoração aos 20 anos da EEFFAB “João Vicente 

Filho” – Escola Família Agrícola de Brejetuba; 

 Lançamento do Prêmio Ecologia 2018; 

 Inauguração do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 

(Cpid); 

 Lançamento do Reflorestar Geo Web  e da capacitação em 

geoprocessamento para servidores municipais estaduais;  

 Workshop sobre a aplicabilidade do Atlas da Mata Atlântica; 

 Seminário Nacional do ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede 

Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – ANA; 

 Celebração dos 20 anos do Instituto Terra – Aimorés – MG; 

 5ª Congresso Intermunicipal da Agricultura Familiar de Afonso Cláudio, 

Brejetuba e  Laranja da Terra; 

 10º Concurso de Qualidade de Café Arábica e Conilon – Conceição do 

Castelo; 
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 Consulta Pública para discussão da proposta de criação do Parque 

Natural Municipal Berra Onça nas Comunidades de Brejaubinha e 

Rancho D’antas – Brejetuba; 

 Cerimônia de Premiação do 8º Prêmio Café Sustentável de Brejetuba. 

 

1.4 Articulação de novas parcerias: O Consórcio primou pela articulação de 

novas parcerias em 2017, a saber: 

 Adesão de novos Municípios: O Consórcio como pioneiro na 

composição do Sistema de Gestão Ambiental Municipal atuando no 

Licenciamento Ambiental dos municípios consorciados foi procurado 

pelos municípios de Itaguaçu, Itarana, São Roque do Canaã, Santa 

Leopoldina, Ibiraçu, Ibitirama e Mantenópolis. A assembleia deliberou 

para o ingresso do município de Itarana e Itaguaçu e destes apenas 

Itaguaçu ratificou o Protocolo de Intenções passando a ser o novo ente 

Consorciado. Os demais municípios não foram colocados em votação 

por considerar a assembleia geral inviável a logística para atuação do 

consórcio. Mesmo assim, os municípios de Santa Leopoldina e Ibitirama 

reuniram com o presidente do Consórcio para reforçar o interesse e 

solicitar orientações. 

 Acordo de Cooperação com o Instituto Estadual de Meio Ambiente 

(IEMA): O Consórcio assinou um Termo de Cooperação com o IEMA 

para repasse de veículos e equipamentos para apoio ao exercício do 

Licenciamento Ambiental das atividades de impacto local assumidas 

pelos municípios consorciados com atuação do Consórcio. Antecederam 

a assinatura uma reunião de articulação do Consórcio Público Rio 

Guandu com a Secretaria de Estado do Espírito Santo com o intuito de 

formalização de apoio técnico e financeiro para o Licenciamento 

Ambiental Municipal e a participação na 1ª Reunião Extraordinária do 

Conselho Gestor do FUNDEMA para apresentar e esclarecer a atuação 

do Consórcio no Licenciamento Ambiental nos municípios. 
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1.5 Apoio ao Instituto Terra para execução do Programa Reflorestar: Em apoio 

ao Instituto Terra o Consórcio mobilizou e realizou o balcão de atendimento 

que consistiu em receber a documentação necessária para participar do 

Programa Reflorestar dos produtores do município de Afonso Cláudio, 

Brejetuba e Laranja da Terra que já encontravam-se na lista de espera para 

atendimento. Embora o município de Afonso Cláudio não esteja entre os entes 

consorciados, tal ação ocorreu pelo comprometimento com os produtores 

cadatrados até 2017 e pela parceria com o Instituto Terra que foi o agente 

executor dos projetos. 

1.6 Aprimoramento do Gerenciamento dos Recursos Federais, execução no 

SICONV e analogia das portarias interministeriais Nº 507/2011 E Nº 424/2016: 

O Consórcio realizou um momento para aprimoramento do gerenciamento dos 

recursos federais para equipe do Consórcio e dos municípios consorciados 

com intuito de otimizar a captação de recursos e seu gerenciamento. 

 

2. Comunicação Social 

Atribuímos a essa área as ações relacionadas a oportunidade de divulgar as 

ações e atuação do Consórcio no âmbito de sua área de abrangência. 

Utilizamo-nos dos meios de comunicação, principalmente veículos de massa, 

como internet, imprensa, televisão, rádios, entre outros. 

Utilizamos das oportunidades que a mídia espontânea oferece na produção de 

reportagens e matérias, dos veículos de comunicação que os entes 

consorciados e parceiros disponibilizam para divulgação e informação, e 

principalmente da internet. 

O Consórcio possui um Plano de Comunicação que direciona algumas 

iniciativas para fortalecer sua marca para o público interno e externo a sua área 

de atuação. 

2.1 Mídia Espontânea: Em 2018 não tivemos nenhuma reportagem em 

emissora de TV, mas tivemos a publicação de reportagens que remetiam ao 
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Consórcio nos sites dos municípios consorciados e das instituições parceiras 

como da SEAMA e da TNC. Esta última gravou um vídeo institucional na área 

de atuação do Consórcio e utilizou imagens dessas propriedades visitadas para 

elaboração do cartão de Natal que foi replicado a todos os países de atuação 

da TNC. 

2.2 Site: Em outubro de 2018 o site do Consórcio foi criado com o seguinte 

endereço de acesso www.consorcioguandu.es.gov.br. O ambiente apresenta o 

Consórcio, sua área de atuação, estrutura organizacional, histórico, e direciona 

para os sites dos municípios consorciados e parceiros. Com a utilização do site 

foi possível ampliar as possibilidades de comunicação publicando os projetos e 

ações do Consórcio, bem como a transparência dos seus atos. Com a criação 

do site foram criados os e-mails institucionais: 

 secretariaexecutiva@consorcioguandu.es.gov.br  

 recuperacaoambiental@consorcioguandu.es.gov.br 

 licenciamento@consorcioguandu.es.gov.br 

 administrativo@consorcioguandu.es.gov.br 

 contato@consorcioguandu.es.gov.br 

A criação dos e-mails institucionais auxiliou o direcionamento dos assuntos e 

formalizou os contatos com a equipe do Consórcio. 

2.3 Informações para instituições: O Consórcio recebeu a visita dos técnicos da 

TNC da Índia em propriedade que executou o Programa Reflorestar por meio 

do Consórcio e propriedade participante do Programa de Incentivo ao Uso 

Racional da Água na Agricultura – P22 do CBH Guandu. Na oportunidade o 

Consórcio pôde apresentar sua atuação na região e colocar sua experiência 

com a restauração florestal. 

Em 2018 o Consórcio recebeu outros consórcios do Estado para apresentação 

da sua atuação e experiência aportando documentos e materiais de interesse 

dos visitantes como o  Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Extremo Norte Capixaba (Consórcio Prodnorte), Consórcio 

mailto:secretariaexecutiva@consorcioguandu.es.gov.br
mailto:recuperacaoambiental@consorcioguandu.es.gov.br
mailto:licenciamento@consorcioguandu.es.gov.br
mailto:administrativo@consorcioguandu.es.gov.br
mailto:contato@consorcioguandu.es.gov.br
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Público Intermunicipal Itauninhas (CIM Itauninhas), Consórcio Público 

Intermunicipal para Fortalecimento da Produção e Comercialização de 

Hortigrangeiros (COINTER). Além de atender a pedidos de informações e 

documentos do Consórcio Público da região Polinorte do ES (CIM Polinorte). O 

interesse maior é no que diz respeito ao Licenciamento Ambiental, mas 

também sobre a personalidade jurídica do Consórcio e seus mecanismos de 

gestão. 

2.3 Apoio ao Instituto Jonice dos Santos Neves (IJSN): Apoio aos 

pesquisadores do IJSN  para as entrevistas com os produtores contemplados 

pelo Programa Reflorestar na área de atuação do Consórcio Público Rio 

Guandu. 

 

3. Educação Ambiental 

Preocupados com os problemas ambientais e considerando a Educação 

Ambiental um dos processos responsáveis pela formação dos indivíduos, 

buscamos proporcionar atividades de sensibilização do público formal (alunos) 

e não formal (comunidade em geral) através de atividades como palestras, 

apresentações teatrais, dias de campo, seminários, entre outros. 

Atendemos as demandas apresentadas de forma a contribuir com projetos da 

comunidade escolar e da sociedade civil organizada, como também buscamos 

participar das propostas de Educação Ambiental promovidas pelo governo de 

forma a fortalecer as políticas de Educação Ambiental no território de atuação. 

3.1 Palestras: O Consórcio atende à demanda de palestras especialmente de 

instituições dos municípios consorciados com temas afins com os objetivos e 

finalidades do Consórcio Público Rio Guandu. Em 2018 foram demandadas e 

realizadas conforme segue:    

 BAIXO GUANDU: duas palestras ministradas; 

 CONCEIÇÃO DO CASTELO: duas palestras ministradas; 

 LARANJA DA TERRA: uma palestra ministrada;     
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 OUTROS MUNICÍPIOS: Afonso Cláudio: 6 palestras ministradas; Venda 

Nova do Imigrante: 1 palestra ministrada; Durandé/MG 1 palestra 

ministrada. 

O Consórcio participou do Fórum Capixaba (Regional) de Educação Ambiental: 

Vivências, Conceitos e Práticas e do Fórum Capixaba (Estadual) de Educação 

Ambiental: Vivências, Conceitos e Práticas promovidos pelas secretarias 

estaduais de Meio Ambiente e de Educação. 

3.2 Apresentação Teatral: O Consórcio contratou o grupo Gota, Pó e Poeira 

para apresentar a peça “LIXO UM PROBLEMA MEU” para fazer uma 

abordagem sobre os resíduos sólidos em comemoração à Semana do Meio 

Ambiente nos municípios consorciados. Foram disponibilizadas quatro 

apresentações em cada município, porém, no município de Baixo Guandu 

foram realizadas apenas 3 devido ao conflito com os horários dos jogos do 

Brasil da Copa do Mundo de 2018. Tal oportunidade representou um momento 

lúdico para aprender e sensibilizar aos telespectadores sobre a 

responsabilidade de cada um com os resíduos sólidos. 

3.3 Formação do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA): 

Estimulados pelos desafios ambientais em comum os representantes dos 

municípios consorciados demandaram pela discussão dos rumos da Educação 

Ambiental. Desta forma, foi realizada uma reunião de partida para alinhar os 

anseios e sugestões, nesta foi criado o GTEA para articular, planejar e 

desencadear as ações de Educação Ambiental formal e não formal em seus 

municípios. O GTEA reuniu-se por três vezes em 2018 com o propósito de 

iniciar o ano de 2019 com a mobilização dos profissionais da Educação nos 

municípios. 

 

4. Gestão Ambiental 

Área de atuação das atividades administrativas que envolvem a utilização dos 

recursos naturais, econômicas e sociais, a sustentabilidade, entre outras. 
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Destacamos o instrumento de gestão ambiental, Licenciamento Ambiental 

Municipal, onde os municípios consorciados assumiram o licenciamento das 

atividades de impacto local com o apoio técnico do Consórcio. 

O apoio aos municípios na Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos no que 

tange ao cumprimento dos Termos de Compromisso Ambiental assinado com o 

Ministério Público, auxílio no desenvolvimento dos PMSB, e nas ações 

atreladas as políticas públicas diversas como de Recursos Hídricos, Unidades 

de Conservação, Código Florestal, etc. 

4.1 Resíduos Sólidos: Seguem as atividades realizadas: 

 Orientações para adequação da área de disposição final de resíduos 

sólidos com visita in loco e reuniões técnicas para orientar a elaboração 

documento final do Plano de Recuperação de Área Degradada por 

Resíduos Sólidos Urbanos (PRAD – RSU) de Brejetuba. 

 Orientação para a elaboração do Plano de Controle Ambiental (PCA) da 

área de transbordo de Brejetuba; 

 Orientações técnicas para licenciamento e adequação de área de 

transbordo de Baixo Guandu, Brejetuba e Conceição do Castelo; 

 Elaboração do PCA da área de Transbordo do município de Conceição 

do Castelo; 

 Vistoria as áreas de disposição final de resíduos sólidos desativadas 

para elaboração do PRAD – RSU de Conceição do Castelo; 

 Apoio técnico para o gerenciamento de resíduos sólidos a todos os 

municípios; 

 Acompanhamento a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e a 

Associação de Catadores de materiais recicláveis de Conceição do 

Castelo ao Ministério Público. 

4.2 Saneamento Básico: Foram promovidas as seguintes orientações: 

 Governança do Saneamento Básico: O Consórcio orientou aos 

municípios consorciados a criar o Conselho Municipal de Saneamento 
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Básico ou atribuir essa competência para um Conselho Municipal já 

existente afim aos serviços de saneamento básico. Todos os municípios 

optaram por atribuir ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 Elaboração do PMSB: Somente o município de Conceição do Castelo 

não possuía PMSB, desta forma, o Consórcio apropriou-se do 

andamento do mesmo, realizou a leitura e revisão do Produto C e duas 

reuniões com os Comitês de Coordenação e Executivo do PMSB para 

dar prosseguimento ao processo. Acompanhou a equipe do município a 

Reunião com o Ministério Público do Estado e a Capacitação Técnica 

para análise dos produtos D, E, F, G, H e I do PMSB realizado pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa). Auxiliou o município na apresentação do plano durante 

a Audiência Pública do PMSB de Conceição do Castelo. 

4.3 Licenciamento Ambiental Municipal: Com intuito de dar prosseguimento as 

ações necessárias a implementação e execução do Licenciamento Ambiental 

dos municípios consorciados, foram articuladas reuniões com diversas 

instituições, houve participação em reuniões e similares de interesse do 

processo de licenciamento, promovidos momentos de formação e elaborados 

documentos para os municípios e o Consórcio conforme listado abaixo: 

Momentos de formação: 

 1º e 2º Momento do Curso de Gestão Ambiental com foco no 

Licenciamento Ambiental; 

 Capacitação dos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Saneamento Básico de Baixo Guandu, Brejetuba, Conceição do Castelo, 

Laranja da Terra; 

 Acompanhamento da vistoria realizada pelos técnicos do IEMA 

relacionada às atividades de terraplanagem e obra de arte especial para 

treinamento da equipe do consórcio e dos municípios; 

 Curso de Licenciamento da Cadeia de Beneficiamento do Café;   

 Curso sobre licenciamento de parcelamento do solo urbano. 
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Participação em reuniões e outros: 

 Reunião para padronização dos procedimentos para a utilização do 

CNAE – Programa Simplifica/ES; 

 Reunião para discussão de proposta de parceira de regularização de 

usuários – AGERH; 

Reuniões de construção da regulamentação e funcionamento: 

 9 reuniões Grupo de Trabalho para implementação do Licenciamento 

Ambiental Municipal 

 Reunião de Apresentação da Gestão Ambiental Municipal com foco na 

implementação do Licenciamento Ambietnal Municipal para a equipe 

gestora do município de Brejetuba, Conceição do Castelo, Laranja da 

Terra, Baixo Guandu, Itaguaçu – ES; 

 5 reuniões de preparação para o Licenciamento Ambiental Municipal 

com representantes do município de Itaguaçu; 

 1ª e 2ª Reunião com representantes da Secretaria de Meio Ambiente, 

Obras e Finanças do município de Brejetuba sobre estratégias para o 

desenvolvimento do licenciamento ambiental municipal – Brejetuba; 

 Reunião sobre diretrizes e procedimentos para realização de 

terraplanagem no município de Conceição do Castelo e de Brejetuba; 

 Reunião com a equipe de Licenciamento Ambiental Municipal de 

Conceição do Castelo; 

 Reunião de avaliação da implementação do Licencimento Ambiental no 

município de Conceição do Castelo. 

Apoio e assessoramento na execução do licenciamento: 

 05 Assessoramentos a equipe da Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente sobre procedimentos do Licenciamento Ambiental Municipal 

de Conceição do Castelo; 

 02 Assessoramentos ao município de Conceição do Castelo quanto ao 

encaminhamento de processos do IEMA e visita em campo; 
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 Assessoramento aos técnicos quanto à procedimentos de licenciamento 

ambiental – Conceição do Castelo; 

 Vistoria para parecer em processo de Licenciamento Ambiental no 

município de Brejetuba e Conceição do Castelo; 

 Vistoria de dispensa de licenciamento ambiental para orientação dos 

técnicos quanto aos critérios a serem observados para atividade de 

abertura de carreador – Conceição do Castelo; 

 Apoio na realização de 04 vistorias de Fiscalização ambiental em 

Brejetuba; 

 Reunião com Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

de Conceição do Castelo; 

 Apoio na realização de 02 vistorias de Fiscalização em Conceição do 

Castelo; 

 Assessoria quanto aos procedimentos para implementação do 

licenciamento ambiental municipal e licenciamento de Estação de 

Tratamento de Esgoto – Baixo Guandu; 

 Assessoria Técnica e Jurídica para implementação do Licenciamento 

Ambiental Municipal – Laranja da Terra. 

Articulação de parceria: 

 Reunião com o Diretor Presidente do IDAF sobre o Licenciamento 

Ambiental Municipal; 

 Reunião com Ministério Público sobre assuntos pertinentes ao 

Licenciamento Ambiental nos municípios de Brejetuba e Conceição do 

Castelo; 

 Reunião de articulação com a Junta Comercial do Estado do Espírito 

Santo; 

 Reunião de alinhamento técnico IDAF Central. 

Arcabouço legal construído conjuntamente: 

 Código de Meio Ambiente de Itaguaçu; 

 Decreto de regulamentação do licenciamento ambiental; 
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 Enquadramento em portes e classes das atividades passíveis de 

licenciamento ambiental; 

 Decreto que define o enquadramento das atividades de impacto local; 

 Decreto que define as atividades dispensadas de licenciamento 

ambiental; 

 Decreto de regulamentação do licenciamento ambiental simplificado; 

 Decreto de regulamentação do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

 Lei de fiscalização das infrações ambientais; 

 Decreto de regulamentação da valoração de multas; 

 Decreto de vinculação do Consórcio ao licenciamento municipal e de 

indicação do responsável na secretaria por essa atividade; 

 Decreto de regulamentação de dispensa de terraplanagem; 

 Decreto de regulamentação de dispensa de estradas; 

 Decreto que regulamenta o cadastro de consultores; 

 Decreto que institui procedimentos para elaboração de PRAD 

simplificado. 

Relatórios de caracterização de empreendimentos: Lavagem de veículos; 

Atividades industriais e mecânicas; Despolpador de café; Secagem de 

grãos; Avicultura; Corte e acabamento de rochas; Obras de arte; 

Processamento de madeira; Suinocultura; Terraplanagem; Demais 

atividades; Dispensa de suinocultura; Estação de tratamento de esgoto. 

Modelos de requerimentos, relatórios de vistoria e emissão de documentos: 

Licenciamento; Anuência; Limpeza de córrego; Dispensa de licenciamento 

geral; Dispensa de licenciamento terraplanagem e estradas; Recebimento 

de denuncia/ fiscalização; Formulários de cadastro de consultor (pessoa 

física e jurídica). 

 

5. Recuperação Ambiental 
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Devolver ao ambiente suas características naturais, adequar a propriedade 

rural, promover a restauração ecológica tem sido os motivos de atuação nesta 

área desde a criação do Consórcio, sempre com o foco na produção e 

manutenção da água no ambiente. 

Ressaltamos aqui os projetos elaborados e executados ou em execução pelo 

Consórcio, como o Aguar, o Cultivar e PRAD. Além de atuar como executor de 

programas e projetos governamentais como Extensão Ambiental, Reflorestar, 

elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nos municípios consorciados. 

Nesta área temos grandes parcerias como o Governo do Estado do Espírito 

Santo por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a TNC, o Instituto 

Terra, entre outros. Além apoiar iniciativas de organizações nos municípios 

consorciados na elaboração de projetos para captação de recursos, como 

também auxiliar na mobilização, gestão e execução de projetos como o P52 – 

Programa de recuperação de APPs e Nascentes do CBH Guandu. Articular 

metas de compensação ambiental com demandas de recuperação ambiental, 

ou seja, estabelecer o elo entre o empreendedor e o produtor rural. 

Atualmente o Projeto Cultivar proposto e aprovado pelo Chamamento Público 

001/2017 da ANA, no âmbito do Programa Produtor de Água que será 

executado por meio de Convênio com a Caixa Econômica Federal com recurso 

do MMA tem como objetivo desenvolver ações de conservação de água e solo 

em propriedades rurais dos municípios de Baixo Guandu, Brejetuba e Laranja 

da Terra. Associar a restauração florestal com as práticas mecânicas de solo 

(caixa seca, barraginha, terraceamento em nível e adequação de estradas 

rurais) tem sido o novo desafio do Consórcio. 

5.1 Programa Reflorestar: Como parceiro executor e como consultor do Bandes 

para o Programa Reflorestar, em 2018 participamos e desenvolvemos o 

seguinte: 

Participação em cursos e reuniões  
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 Curso de Capacitação em Restauração Florestal na Reserva Natural da 

Vale; 

 Reunião com representante do Programa Reflorestar e do BANDES; 

 Instruções sobre o Programa Reflorestar para equipe do Consórcio; 

 Treinamento do Programa Reflorestar realizado pelo BANDES; 

 V Congresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental. 

Execução 

 Monitoramento da execução de 124 projetos técnicos no âmbito do 

Programa Reflorestar como consultor do BANDES; 

 Vistoria das áreas de intervenção do Programa Reflorestar referente ao 

Acordo de Cooperação com a TNC; 

 Mobilização do Programa Reflorestar na comunidade São José da Bela 

Vista e Sede do município de Conceição do Castelo; 

 Vistorias para elaboração do projeto técnico no âmbito do Programa 

Reflorestar como consultor do BANDES em 13 propriedades no 

município de Conceição do Castelo. 

5.2 PRAD: No que diz respeito a este item, destacamos: 

Participação: 

 Curso de Capacitação em Restauração de Áreas Degradadas 
promovido pelo IEMA; 

Elaboração: 

 Elaboração de 02 PRADs para cumprimento de condicionante de 

processo de licenciamento ambiental de obra pública do município de 

Conceição do Castelo no IEMA. Para elaboração foi analisado o 

processo e realizado visitas as áreas em questão. 

 Assessoramento para execução de um PRAD e na elaboração de 

relatório de um PRAD já foi executado no município de Conceição do 

Castelo. Para tais assessoramentos foram realizadas visitas in loco e 

análise do processo. 
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5.3 CAR: Quanto a elaboração do cadastro temos o seguinte resultado: 

 Elaboração de seis cadastros para produtores do município de Laranja 

da Terra e três cadastros para produtores do município de Baixo 

Guandu. 

 Das 51 propriedades participantes do Projeto Cultivar foi realizado o 

levantamento daquelas que não possuem o cadastro para elaboração 

em 2019. 

5.4 Programa de recomposição de nascentes E APP’S – P52: Foram 

finalizadas as vistorias para orientação da execução dos projetos técnicos. 

5.5 Projeto Cultivar: O ano de 2018 compreendeu o período de ratificação das 

mobilizações para a participação no projeto e elaboração dos Projetos 

Individuais por propriedade (PIP), bem como de alinhamento entre a Caixa 

Econômica Federal, a ANA e o Consórcio. 

Participação: 

 Reunião ANA/GIGOV; 

 Reunião de alinhamento com a GIGOV/Caixa; 

 Visita Técnica ao Projeto Conservador das Águas – Extrema – MG;  

 Instituição da Unidade de Gestão do Projeto (UGP) e realização de 

quatro reuniões; 

 Reunião sobre a construção do Plano de Comunicação e Mobilização do 

Projeto Produtor de Água na sub bacia do Rio Santa Maria do Doce – 

Santa Teresa – ES; 

 Visita Técnica ao trecho da Bacia do Rio Mangaraí – Santa Leopoldina – 
ES. 

Execução: 

 Mobilização do Projeto Cultivar na comunidade de Vendinha e da 

Alemanha, Laranja da Terra; na comunidade do Córrego do Jaó – 

distrito de Bananal, no distrito de Ibituba, Baixo Guandu; 
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 Mobilização porta a porta e atendimento técnico do Projeto Cultivar no 

distrito de Vendinha em Laranja da Terra; 

 Balcão de atendimento e visita técnica do Projeto Cultivar no distrito de 

Ibituba, Baixo Guandu; 

 Visitoria para elaboração do PIP na comunidade de Vendinha, Laranja 

da Terra; São Jorge do Oliveira, Brejetuba; Ibituba e Bananal, Baixo 

Guandu; 

 Elaboração do Plano de Mobilização e Comunicação do Projeto Cultivar; 

 Apresentação do PIP a Superintendência da GIGOV/CAIXA; 

 Entrega dos PIPs à GIGOV/CAIXA para atendimento a Cláusula 

Suspensiva. 

Articulação de parceria: 

 Reunião de articulação de parceria para o Projeto Cultivar com 

representante da SEAG; 

 Reunião de articulação sobre o Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA) para implementação no âmbito do Projeto Cultivar do Programa 

Produtor de Água da ANA na sede do Programa Reflorestar; 

 Reunião para alinhamento sobre a implementação de modelos de 

Sistemas Agroflorestais (SAF) em Área de Preservação Permanente 

(APP) com representantes do IDAF e da TNC; 

 Oficina para elaboração de arranjos de SAFs com técnicos do INCAPER 

e TNC. 
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