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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

 

APRESENTAÇÃO  

O Consórcio Público Rio Guandu constitui-se de pessoa jurídica criada por lei e regido 

pela Lei 11.107/2005. É uma associação pública, de direito público, tem como 

finalidade executar a gestão associada de serviços públicos e implementar 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, Itaguaçu e Laranja da 

Terra, todos do Estado do Espírito Santo. 

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 receita do Consórcio Público Rio Guandu advém dos municípios consorciados e 

para isso são firmados Contratos de Rateio entre as partes, instrumento que permite 

o repasse de recursos financeiros dos municípios ao Consórcio. A execução das 

despesas do Consórcio Público atende às normas de direito financeiro aplicáveis às 

entidades públicas.  

O Consórcio Público Rio Guandu é fiscalizado nas áreas 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. Em 2019 o Consórcio participou do II Seminário de Ética, 

Controle e Transparência promovido pelo  TCEES e MPES1  e do Workshop sobre 

Prestação de Contas Anual (PCA) de Consórcios Públicos promovido pelo TCEES. 

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 administrativo 

(Chefe, Assistente e Auxiliar Administrativo).  

A Assembleia Geral como instância máxima deliberativa do Consórcio Público Rio 

Guandu, formada pelos chefes dos poderes executivos dos entes consorciados e 

                                                           
1 Ministério Público do Espírito Santo (MPES). 
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presidida pelo Sr. João do Carmo Dias, Prefeito de Brejetuba e o Vice-Presidente, Sr. 

Darly Dettmann. Em 2019 realizou duas reuniões ordinárias (março e agosto), que 

dentre outros assuntos, em março para apreciação da PCA 2018 e recomendação do 

seu envio ao TCEES, e em agosto para a deliberação do orçamento de 2020.  

O Conselho Fiscal responsável por exercer o controle da legalidade, legitimidade e 

economicidade da atividade patrimonial e financeira do Consórcio, composto por cinco 

membros, sendo um com formação em Contabilidade, reuniu-se três vezes em 2019, 

sendo a primeira para análise da Prestação de Contas do terceiro quadrimestre de 

2018 recomendando o envio da PCA 2018 ao TCEES, a segunda referente ao primeiro 

quadrimestre de 2019 e a terceira da Prestação de Contas do segundo quadrimestre 

de 2019.  

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 até agosto pela empresa Correta Contabilidade e a partir de 

setembro pela INOVA ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA. 

A Assessoria Jurídica realizada pela empresa SIMEY TRISTÃO DE SOUSA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA. Foram realizadas duas reuniões 

conjuntas com as assessorias contábil de jurídica, Inová e Tristão, com intuito de 

alinhar assuntos que envolvem ambas as assessorias. Também foram tratados 

assuntos estritamente contábeis com a empresa Correta Contabilidade referente a 

atuação da mesma.  

Em 2019, o Consórcio contou com a Assessoria e Consultoria para Gestão do 

Convênio Nº 858709/2017/MMA2/CAIXA e participação em novos editais para 

captação de recursos realizada pela empresa Muniz Decarli Assessoria e Consultoria 

Ltda.  

Considerando as mesmas prerrogativas da Administração Pública, o Consórcio 

compõe Comissão de Licitação nos casos de aquisição de bens e serviços que 

ultrapassem o limite do valor para Consórcios Públicos. Em 2019 foi designada 

Comissão Especial de Licitação para o Projeto Cultivar que realizou três tomadas de 

preço, ou seja, uma para cada município contemplado pelo Projeto: Baixo Guandu, 

Brejetuba e Laranja da Terra.  

A equipe de execução programática é composta por duas assessoras de projetos, 

dois gerentes de projetos e duas assistentes administrativas. Em 2019, dirigida pela 

Secretaria Executiva tal equipe participou de seis reuniões com intuito de alinhar 

                                                           
2 Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
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assuntos relevantes para o funcionamento do Consórcio, aperfeiçoar o planejamento 

das ações e fortalecer a comunicação entre os pares. 

O Consórcio tem como missão “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.” 

Firmado nos valores: Integração, Comprometimento, Persistência, Superação e 

Ética. Com a visão de “Ser reconhecido como agente articulador de integração de 

políticas públicas nos municípios de atuação até 2020.” 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

1. Articulação Institucional  

2. Comunicação Social  

3. Educação Ambiental  

4. Gestão Ambiental  

5. Recuperação Ambiental 

 

1. Articulação Institucional  

A instituição prima pelos interesses dos entes consorciados e busca por parcerias 

(técnica e financeira), bem como por apoio para o desenvolvimento das atividades. 

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. 

Nesse sentido, a articulação das ações envolve 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.  

Além disso, a articulação institucional está atrelada a representação nas instituições 

participativas (IPs)3 (conselhos e comitês) e apresenta-se como uma excelente 

estratégia de fortalecimento das ações ambientais e integração das políticas públicas. 

                                                           
3 Instâncias Participativas (IPs): formas diferenciadas de incorporação de cidadãos e associações da sociedade 
civil na deliberação sobre políticas (AVRITZER, 2008, p. 45). 
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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 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 nas questões relativas ao meio 

ambiente e de recursos hídricos.  

1.1 Representação e Representatividade: O Consórcio Público Rio Guandu 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 IPs que o Consórcio está representado são: 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH DOCE): Em 2019 participou 

de duas reuniões. O CBH Doce tem abrangência interestadual, Minas Gerais e 

Espírito Santo. É formado por membros que participam dos comitês dos rios 

afluentes do Rio Doce. Desta forma, como o Consórcio participa do CBH 

Guandu que é um comitê de rio afluente do Rio Doce na porção capixaba, 

justifica sua participação no CBH Doce. 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (CBH GUANDU): O Consórcio 

Público Rio Guandu atua como Secretaria Executiva do CBH Guandu e 

também tem representação no segmento Poder Público, em 2019 foram 

realizadas cinco reuniões. A diretoria reuniu-se uma vez na sede do Consórcio 

para tratar de assuntos de relevante interesse do comitê. Participou de uma 

reunião da Câmara Técnica de Programas e Projetos (CTPP) do CBH Guandu 

com a Fundação Renova. Representando o CBH Guandu participamos do 

Debate sobre efetividade dos Planos de Recursos Hídricos – Profágua4/ 

UFES5; 3º Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENECOB); 

Atividade de Elaboração do Diagnóstico Socioambiental Participativo para o 

Programa de Educação Ambiental (PEA) da Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH) São Luís; 3º Recursos Hídricos em Debate – ProfÁgua/UFES; Reunião 

sobre regularização de usuários de recursos hídricos e monitoramento da 

qualidade e quantidade da água na bacia do Rio Guandu com a equipe da 

Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH); Oficina de devolutiva do 

diagnóstico socioambiental participativo para o PEA da PCH São Luís. 

                                                           
4 Profágua: Programa de Mestrado profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. 
5 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
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  Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim (CBH ITAPEMIRIM): O 

Consórcio é suplente da Prefeitura de Conceição do Castelo e participou de 

quatro reuniões em 2019.  

 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 2019 participou em três 

reuniões. 

 Conselhos Municipais de Meio Ambiente e Saneamento Básico: O Consórcio 

Público Rio Guandu possui acento com um conselheiro titular e um suplente 

em todos os municípios consorciados, exceto Itaguaçu, porém, prestou apoio 

e informações em algumas reuniões, conforme solicitação do presidente do 

Conselho. O Consórcio exerceu sua função como membro, dos demais 

conselhos, conforme previsto no Regimento Interno dos referidos conselhos. 

Veja a participação do Consórcio: 

 

Conselho Município Nº de reuniões que participou. 

COMDEMASB6 Baixo Guandu 04 

COMDEMASB Brejetuba 02 

CONDEMAS7 Conceição do Castelo 04 

COMMA8 Itaguaçu 03 

COMMARSA9 Laranja da Terra 04 

 

Tabela 01: Participação nos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e Saneamento 

Básico.Vale destacar que a participação nos conselhos foi estimulada, especialmente, 

pela atuação do Consórcio no Licenciamento Ambiental, pois o pleno funcionamento 

dos mesmos é prerrogativa para a atuação na gestão ambiental municipal. 

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: 

 Reunião para tratativas sobre o processo de criação de Unidade de 

Conservação da Pedra dos 5 Pontões; 

 Adesão à Campanha de Conscientização sobre Segurança no trânsito – Maio 

Amarelo; 

 Reunião para criação e nomeação dos Conselheiros do Turismo de Brejetuba; 

                                                           
6 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento Básico (COMDEMASB). 
7 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento Básico (CONDEMAS). 
8 Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMMA). 
9 Conselho Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento Básico (COMMARSA). 
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 Reunião de articulação de ações de fortalecimento dos Consórcios Públicos 

com a diretoria da AMUNES; 

 Sessão Solene em Comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente na 

Câmara Municipal de Baixo Guandu; 

 Visita Técnica na Propriedade e Pousada Cantinho dos 3 Pontões – Afonso 

Cláudio; 

 Visita Técnica ao Parque Natural Municipal Berra Onça – Brejetuba; 

 Reunião com Ministério Público e vereadores de Baixo Guandu e Laranja da 

Terra sobre a situação de escassez hídrica nos municípios. 

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

parcerias em 2019, a saber: 

 Fundação Renova: O Consórcio recebeu a proposta pela Fundação para atuar 

na bacia do Rio Guandu na elaboração dos Projetos Individuais por 

Propriedade (PIPs) no âmbito do Programa 26. Para isso foram realizadas 

cinco reuniões para Elaboração do Plano de Trabalho e seus componentes. A 

Fundação apresentou a proposta de Acordo de Parceria durante a 1ª 

Assembleia Geral. O Consórcio participou da apresentação para Câmara 

Municipal e Ministério Público de Laranja da Terra e da reunião de 

apresentação do edital para lideranças de Laranja da Terra. Ao final de 2019 o 

Plano de Trabalho estava em fase de revisão, para ser submetido aos setores 

responsáveis da Renova para fins de aprovação. 

 Elaboração da proposta de projeto ao Edital 2019 de Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos (GRSU) do MMA e MJSP10: O Consórcio juntamente com 

representantes dos municípios consorciados e a assessoria de captação de 

recursos elaborou a proposta de Nº 044583/2019. Em novembro o MMA tornou 

público o resultado e informou que considerando o item 4 do edital priorizou 

municípios com até 200 mil habitantes. O projeto fica no banco de projetos do 

Consórcio para ser adequado em outras oportunidades. 

 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA): 

Durante o Seminário de Gestão Ambiental Municipal foram entregues um 

veículo, três notebooks e uma impressora pelo Governo do Estado aos 

Consórcios Públicos visando o fortalecimento da gestão ambiental. O 

Consórcio Público Rio Guandu recebeu um Fiat Strada e os demais 

equipamentos supracitados por meio da assinatura do Contrato de doação com 

a SEAMA. 

 

2. Comunicação Social 

                                                           
10 Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). 



 

Avenida  Presidente Vargas,121, Sala 101 , 1º Andar, Centro – Afonso Cláudio – E. Santo 
CEP: 29600-000 – Tel: (27) 3735-2140 –  Site: https://consorcioguandu.es.gov.br 

 
 

Área atribuída a divulgar as ações e atuação do Consórcio no âmbito de sua área de 

abrangência. Utilizamo-nos dos meios de comunicação, principalmente o site do 

Consórcio, dos municípios e dos parceiros, além das mídias sociais (Facebook e 

WhatsApp), entre outros. 

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. Porém, 

há pouco investimento nessa área tão importante, por consequência de orçamento 

insuficiente para tal.   

2.1 Site: O acesso www.consorcioguandu.es.gov.br apresenta a área de atuação, 

estrutura organizacional, histórico, e direciona para os sites dos municípios 

consorciados e parceiros. Com a utilização do site houve um avanço na divulgação 

das ações do Consórcio e ampliou a transparência de seus atos de gestão.  

2.2 Visitas de Benchmarking: Visita de referência para aprimoramento da área de 

atuação. O Consórcio recebeu visitas de Benchmarking por apresentar-se como 

referência como Consórcio Público no Estado, ser o pioneiro na atuação com o 

Licenciamento Ambiental e atuar no Programa Reflorestar desde sua criação.  

 Visita do Prefeito e representantes da Prefeitura Municipal de Ibitirama à sede 

do Consórcio; 

 Entrevista e visita técnica a 01 propriedade contemplada pelo Programa 

Reflorestar em atendimento a solicitação da mestranda Rita de Cássica 

Almeida da Costa do Profágua/UERJ11; 

 Visita da equipe do Consórcio Caparaó à Sede do Consórcio. 

Mas, também realizou visita de Benchmarking ao Consórcio Intermunicipal do 

Médio Vale do Itajaí (CIMVI) – Timbó – SC, pioneiro no Brasil na atuação no 

licenciamento ambiental, no intuito de buscar seu aprimoramento. 

 

3. Educação Ambiental 

O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA) iniciou suas atividades 

articulando juntamente com os órgãos estaduais e municipais de educação para 

inserir a reflexão sobre a temática resíduos sólidos na formação dos profissionais da 

Educação nos municípios consorciados, conforme a seguir: 

 Reunião para apresentação da Proposta de Trabalho de Educação Ambiental 

para equipe da Superintêndência Regional de Ensino (SRE) – Afonso Cláudio; 

                                                           
11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

http://www.consorcioguandu.es.gov.br/
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 Reunião para apresentação da proposta de Educação Ambiental à 

representante da Secretaria de Educação de Baixo Guandu; 

 Reunião para encaminhamentos da Proposta Trabalho de Educação Ambiental 

com representantes das Secretarias de Educação e de Agricultura de Laranja 

da Terra; 

 Reunião para apresentação da Proposta de Trabalho de Educação Ambiental 

à Secretária de Educação de Brejetuba; 

 Reunião com representantes da Comissão de Educação Ambiental de Baixo 

Guandu. 

Após tal articulação o Consórcio atendeu a demandas de alguns municípios 

participando dos momentos de iniciação do ano letivo, como: 

 Apresentação da Proposta de Trabalho de Educação Ambiental na reunião dos 

Gestores Escolares do município de Conceição do Castelo; 

 Apresentação da Proposta de Trabalho de Educação Ambiental na reunião de 

abertura do ano letivo 2019 em Brejetuba; 

 Formação de profissionais da Educação da rede municipal de ensino de 

Laranja da Terra; 

 Apresentação da Proposta de Trabalho de Educação Ambiental para diretores 

na SRE – Afonso Cláudio, que inclui os municípios de Brejetuba, Conceição do 

Castelo e Laranja da Terra. 

Além disso, o Consórcio participou de duas reuniões preparatórias para o Dia D em 

Conceição do Castelo. O Dia D foi realizado em março de 2019 com o intuito de 

mobilizar e sensibilizar a sociedade quanto a separação e destinação dos resíduos 

sólidos urbanos e a importância da coleta seletiva. O Consórcio participou também do 

Dia D Coleta Seletiva realizado pela Comissão de Educação Ambiental de Brejetuba, 

houve participação ativa das secretarias municipais de Meio Ambiente, Educação e 

Obras, além do envolvimento da Associação de Catadores de materiais recicláveis. 

O GTEA reuniu-se uma vez para avaliar e compartilhar as ações que estavam 

planejadas e em andamento nos municípios. E participou da reunião para elaboração 

da proposta de projeto ao Edital 2019 de GRSU do MMA e MJSP, oportunidade de 

captar recurso para estruturar os serviços de coleta dos resíduos sólidos urbanos e 

recicláveis nos municípios. 

Em 2019 o Consórcio lançou a Campanha Junho Verde em que consistiu na 

elaboração e distribuição de um calendário do mês de junho composto de uma ação 

ambiental por dia. Foi distribuído também um laço verde para ser usado como 

demonstração de adesão a campanha. A iniciativa buscou apoio das mídias sociais, 

além da microcomunicação com os atores estratégicos nos municípios consorciados. 
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Na oportunidade o Consórcio participou de entrevista na Rádio Mais FM sobre a 

idealização da Campanha Junho Verde. 

 

4. Gestão Ambiental 

Área de atuação das atividades técnicas e administrativas que envolvem a utilização 

dos recursos naturais, com destaque para o Licenciamento Ambiental Municipal, onde 

o Consórcio atua como suporte técnico aos municípios consorciados. Há também o 

apoio aos municípios na Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos no que tange as 

Autorizações Ambientais solicitadas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) 

para regularização das áreas de disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.  

4.1 Resíduos Sólidos: Seguem as atividades realizadas: 

 Vistoria as áreas de disposição final de resíduos sólidos desativadas para 

elaboração do PRAD – RSU de Itaguaçu; 

 Vistoria a área de transbordo de resíduos sólidos de Itaguaçu para orientação 

quanto a regularização da mesma; 

 Apoio no preenchimento das solicitações de Autorização Ambiental dos 

municípios de Brejetuba e Conceição do Castelo. 

4.2 Saneamento Básico: Sensibilização dos municípios para a leitura e apropriação 

do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) para abordagem nos Conselhos 

Municipais, bem como no acompanhamento da execução do Plano com vistas à 

revisão em atendimento aos prazos estabelecidos no mesmo. Para isso, o Consórcio 

elaborou um roteiro orientativo para leitura e promoveu uma reunião de apresentação 

dos pontos relevantes, como ponto de partida para abordagem nos conselhos. 

Em atendimento a demanda do município de Conceição do Castelo foi elaborada 

proposta de Projeto de Esgotamento Sanitário para o município. A proposta foi 

apresentada e para sua finalização aguarda retorno do município quanto a definições 

técnicas, jurídicas e orçamentárias. Para isso foi realizada articulação junto à 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para orientação técnica. 

4.3 Licenciamento Ambiental Municipal: A implementação e execução do 

Licenciamento Ambiental nos municípios consorciados é constante, pois apresenta-

se como processo dinâmico. Para isso, foram articuladas e realizadas ações para o 

fortalecimento da Gestão Ambiental, descritas a seguir: 

4.3.1 Momentos de formação: 

 Enquadramento e abertura de processos de Licenciamento Ambiental; 

 Curso de elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 
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 1ª Formação Continuada para atuação na Gestão Ambiental Municipal – 

Licenciamento Ambiental das atividades de impacto local e Fiscalização; 

 2ª Formação Continuada para atuação na Gestão Ambiental Municipal – 

Fabricação de cerâmicas e pátio de estocagem de rochas ornamentais; 

 3ª Formação Continuada – Valorização de resíduos industriais e Licenciamento 

Ambiental em Beneficiamento de Rochas Ornamentais; 

 Participação na Capacitação sobre licenciamento ambiental da atividade de 

avicultura e suinocultura – ESESP12/IEMA; 

 Participação no Seminário Gestão Ambiental Municipal. 

4.3.2 Participação em reuniões: 

 Reunião com proprietários de oficina mecânica, lanternagem, lavagem de 

veículos, Ministério Público e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente de Conceição do Castelo; 

 Cinco reuniões com o Ministério Público responsável pelos municípios de 

Brejetuba e Conceição do Castelo sobre uso e ocupação irregular do solo 

(loteamentos irregulares e construções em Áreas de Preservação Permanente 

(APP)). 

4.3.3 Reuniões de regulamentação e funcionamento: 

 Uma reunião de continuidade na preparação do município de Itaguaçu para o 

Licenciamento Ambiental Municipal; 

 Três assessoramentos na organização e andamento de processos de dispensa 

e Licenciamento Ambiental à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente de Conceição do Castelo; 

 Reuniões de avaliação do Licenciamento Ambiental: uma em Brejetuba 

(prefeito e equipe13); duas em Laranja da Terra (uma com a equipe e uma 

equipe e prefeito); uma em Baixo Guandu (equipe); 

 Reunião para revisão das taxas de licenciamento ambiental com equipe da 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Conceição do Castelo; 

 Quatro reuniões do Grupo de Trabalho do Licenciamento Ambiental Municipal 

(GTLAM); 

 Participação na reunião dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e 

Saneamento Básico, conforme tabela 01. 

4.3.4 Articulação de parceria: 

 Reunião com o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;  

 Reunião com o Diretor Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e 

Florestal do Espírito Santo (IDAF) sobre o Licenciamento Ambiental Municipal; 

                                                           
12 Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP). 
13 Equipe refere-se ao Secretário de Meio Ambiente e os profissionais envolvidos no Licenciamento. 
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 Reunião com Ministério Público de apresentação da atuação do Consórcio no 

Licenciamento Ambiental do município de Laranja da Terra; 

 Reunião de orientação com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico 

Nacional (IPHAN) do Estado do Espírito Santo; 

 Reunião sobre Gestão de Processos com equipe do IEMA. 

4.3.5 Arcabouço legal construído conjuntamente: 

 Estudo para atualização das taxas de licenciamento; 

 Justificativas para Projeto de Lei para alteração do Código de Meio Ambiente 

de Conceição do Castelo; 

 Resolução CONDEMAS para alteração do Código de Meio Ambiente de 

Conceição do Castelo; 

 Modelo de Licença Municipal Sonora; 

 Elaboração do formulários de Relatório de Caracterização do Empreendimento 

(RCE): Extração de areia; Serviço de saúde e afins; Triagem e armazenamento 

temporário de resíduos recicláveis. 

4.3.6 Atendimento aos requerimentos de Licenciamento Ambiental14: As tabelas 

abaixo expressam a dinâmica do Licenciamento Ambiental nos municípios 

consorciados e o desempenho do processo para emissão das licenças ambientais. É 

possível observar a arrecadação de cada município com as taxas de licenciamento. 

Municípios 
Início do 

licenciamento 

Nº de proc. 

licenciamento 

Nº de 

proc. 

atendidos 

Nº de 

licenças 

emitidas 

Arrecadação de 

taxas 

Baixo 

Guandu 

nov/18 63 63 32 62.011,55 

Brejetuba jul/18 25 24 21 34.929,36 

Conceição set/18 50 48 33 31.867,04 

Itaguaçu jan/19 22 22 18 10.386,77 

Laranja da 

Terra 

dez/18 10 10 04 9.622,05 

 

Tabela 02: Número de atendimentos aos requerimentos de Licenciamento ambiental. 

Além das taxas arrecadadas, vale ressaltar que o licenciamento das obras públicas 

municipais que enquadram-se como atividade de impacto local o município deixa de 

                                                           
14 Dados referentes ao ano de 2019. 
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pagar, dessa forma podemos observar uma economia, ou seja, contribuindo para o 

pagamento no valor do rateio ao Consórcio. 

Municípios Taxa de 

licenciamento + 

economia com 

Licenciamento 

de Obras 

Públicas 

Valores do 

Rateio 

Contribuição 

das taxas de 

Licenciamento 

para os valores 

do Rateio 

Baixo Guandu 62.011,55 146.919,85 84.908,30 

Brejetuba 42.035,56 82.644,48 40.608,92 

Conceição 34.189,52 82.644,48 48.454,96 

Itaguaçu 21.581,38 82.644,48 61.063,10 

Laranja da Terra 13.358,55 82.644,48 69.285,93 

 

Tabela 03:  Contribuição das taxas de Licenciamento para os valores do Rateio. 

4.3.7 Apoio à Fiscalização Ambiental: Embora o poder de polícia é de competência do 

município, o Consórcio presta orientação e apoio à fiscalização com intuito de 

contribuir para o fortalecimento da Gestão ambiental nos entes consorciados. 

No sentido de informar e sensibilizar da necessidade de regularização ambiental, 

foram realizadas abordagens em alguns empreendimentos passíveis de 

licenciamento, também chamada de “ronda de fiscalização”. A princípio a abordagem 

teve caráter educativo, mas também acompanhada de notificações com prazo para 

que os empreendimentos buscassem a formalização da atividade. A ação foi proposta 

e acompanhada pelo Consórcio. A tabela 04 demonstra as vistorias realizadas: 

Município Nº vistorias realizadas em empreendimentos passíveis 

de Licenciamento Ambiental. 

Baixo Guandu 18 

Brejetuba 15 

Conceição do 

Castelo 

22 

Itaguaçu 18 

Laranja da Terra 15 

 

Tabela 04: Participação do Consórcio nas vistorias realizadas em empreendimentos 

passíveis de Licenciamento Ambiental. 

Além das vistorias, o Consórcio acompanhou o técnico do município de Conceição do 

Castelo em 01 auto de multa e intimimação e em 01 fiscalização em Baixo Guandu. 
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O acompanhamento em tais atividades é resultado da demanda apresentada pelos 

respectivos municípios. 

 

5. Recuperação Ambiental 

Articular a promoção da restauração ecológica é o carro chefe do Consórcio desde 

sua criação, com o foco na produção e manutenção da água no ambiente. 

Destacamos aqui os projetos elaborados e executados ou em execução pelo 

Consórcio, como o Projeto Cultivar. Além de atuar como executor de programas e 

projetos governamentais como o Programa Reflorestar e a elaboração do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) nos municípios consorciados. 

Contamos com parcerias com o Governo do Estado do Espírito Santo por meio da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, da TNC, da ANA, do Instituto Terra, entre 

outros. Além da articulação de metas de compensação ambiental com demandas de 

recuperação ambiental, ou seja, estabelecer o elo entre o empreendedor e o produtor 

rural. 

O Projeto Cultivar executado por meio de Convênio com a Caixa Econômica Federal 

com recurso do MMA que tem como objetivo desenvolver ações de conservação de 

água e solo em propriedades rurais dos municípios de Baixo Guandu, Brejetuba e 

Laranja da Terra. E associar a restauração florestal com as práticas mecânicas de 

solo (caixa seca, barraginha, terraceamento em nível e adequação de estradas rurais). 

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

o Programa Reflorestar, em 2019 participamos e desenvolvemos o seguinte: 

5.1.1 Participação em cursos e reuniões:  

 Reunião de Alinhamento Técnico e Operacional do Programa Reflorestar para 

o ano de 2019 promovida pelo Bandes; 

 Reunião de alinhamento sobre atuação no Programa Reflorestar como 

consultor do Bandes. 

5.1.2 Execução: 

 Vistoria para elaboração do projeto técnico no âmbito do Programa Reflorestar 

como parceiro do Instituto Terra em 01 propriedade em Afonso Cláudio; 

 Monitoramento da execução de 69 projetos técnicos no âmbito do Programa 

Reflorestar como consultor do BANDES; 6 notificações; 3 cancelamentos; 46 

consultas e comunicado de prazos por telefone e e-mail; 

 Acompanhamento da equipe do Programa Reflorestar em propriedades 

contempladas pelo programa para visita de encerramento dos Contratos; 
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 Vistoria das áreas de intervenção do Programa Reflorestar referente ao Acordo 

de Cooperação com a TNC; 

 Mobilização do Programa Reflorestar na comunidade de Rancho Dantas – 

Brejetuba; 

 Reunião sobre o Programa Reflorestar com SAAE de Itaguaçu; 

 Elaboração do projeto técnico no âmbito do Programa Reflorestar como 

consultor do BANDES no município de Conceição do Castelo: 

Cadastros 13 

Habilitados 11 

Projetos elaborados 09 

Contratos assinados 07 

Tabela 05: Atendimentos do Programa Reflorestar em Conceição do Castelo. 

Para elaboração dos projetos técnicos em Conceição do Castelo, após a mobilização, 

foram necessárias vistorias nas propriedades dos cadastros habilitados e 

apresentação do projeto para validação pelo produtor. 

5.2 Cadastro Ambiental Rural (CAR): Foram articulados momentos de orientações 

para elaboração do CAR no escritório local do IDAF de Afonso Cláudio para a 

Assessora de Projetos, Sandriane e dos gerentes de projetos Jailson e Marília. Foi 

elaborado um cadastro para produtor do município de Conceição do Castelo. 

5.3 Projeto Cultivar: Em 2019 foi realizado processo licitatório para contratação da 

empresa para executar os Projetos Individuais de Propriedades (PIPs) e foi dada a 

ordem de serviço em novembro de 2019. A empresa Agroplant Consultoria iniciou os 

trabalhos de cercamento nos municípios de Brejetuba e Laranja da Terra. 

5.3.1 Participação: 

 Treinamento o Programa Produtor de Água da ANA – Brasília – DF. 

5.3.2 Execução: 

 Vistoria pela Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal 

(GIGOV/CAIXA) à 14 propriedades contempladas  com o Projeto Cultivar – 

Brejetuba, Laranja da Terra e Baixo Guandu; 

 Reunião com consultores do Projeto Cultivar para análise da comunicação de 

pendências da GIGOV/CAIXA; 

 Entrega dos PIPs à GIGOV/CAIXA para atendimento ao Comunicado de 

Pendências; 

 Vistorias para ajustes e ampliação de 06 PIPs do Projeto Cultivar – Laranja da 

Terra; 

 Evento de entrega dos PIPs – Laranja da Terra, Baixo Guandu e Brejetuba; 
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 Vistoria em propriedades do Projeto Cultivar para marcação das caixas secas 

– Baixo Guandu; 

 Encontro com produtores do Projeto Cultivar de início da execução; 

 Formação Continuada em Noções de Operação de Máquinas agrícolas, 

máquinas pesadas e de Terraplanagem (NOMAPT) para 40 operadores dos 

municípios consorciados. 

5.3.3 Articulação de parceria: 

 Reunião com o Bandes para resgatar o apoio ao fomento do Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA) Municipal; 

 Reunião com Programa Reflorestar para alinhamento da parceria no Projeto; 

 Reunião de articulação de parceria com Instituto Federal do Espírito Santo 

(IFES) Campus Santa Teresa – para realização de Formação Continuada com 

operadores de máquinas agrícolas dos municípios consorciados. 
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