
PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
Planejamento Estratégico

2021-2024

O Plano de Gestão Ambiental da SEMEIA tem como base os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e as 10 Diretivas do Programa Município VerdeAzul (PMVA) da Secretaria do Meio Ambiente do Estado
de São Paulo, onde cada gestão no Planejamento possui seus fundamentos, ações, projetos, como serão
realizados, o período do quadriênio e quais ODS está relacionado, sendo as gestões:
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PROGRAMA DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEIO AMBIENTE JAÚ

• AÇÃO 1: Incentivar a realização de trabalhos técnicos e científicos através
da produção do conhecimento com a execução da gestão e divulgação em
eventos técnicos-científicos.

SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

"DIVERSIDADE, 
FARTURA E JUSTIÇA 
SOCIOAMBIENTAL”

• AÇÃO 1: Fomentar a criação de um cinturão verde, visando a produção de
alimentos por pequenos e médios produtores rurais e o abastecimento
local, organizando uma rede de produção e consumo alimentar.

• AÇÃO 2: Desenvolver hortas orgânicas nas escolas municipais, organizando
dentro do Planejamento Escolar o desenvolvimento de ações de Educação
Ambiental em hortas.

AGROECOLOGIA DO 
SABER "VIDA 

SAUDÁVEL E FELIZ"

• AÇÃO 1: Estimular um modelo agroecológico de produção rural no
município, fomentando e capacitando produtores rurais a produzir no
sistema agroecológico.

• AÇÃO 2: Fomentar circuitos agroecológicas com a produção de produtos
para o agroturismo, organizando redes de produção e consumo e
integração com circuitos de agroturismo.

JAUENSES LEGAIS

• AÇÃO 1: Facilitar o acesso a licenciamentos junto aos órgãos responsáveis,
orientando e apoiando os munícipes que tiverem a necessidade de fazer
processos de licenciamento ambiental.

• AÇÃO 2: Estabelecer programas em parceria com órgãos de fiscalização
ambiental ligados ao Governo de Estado, articulando e formalizando
parcerias com tais órgãos de comando e controle.

PMMA JAÚ

• AÇÃO 1: Elaborar e aprovar a Política Municipal de Meio Ambiente
(PMMA), organizando debates e consultas públicas para a criação da
PMMA, como: Plano Municipal de Arborização Urbana, Plano Municipal de
Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Educação Ambiental, Plano Municipal
de Pagamentos por Serviços Ambientais, Plano Municipal de Agroecologia e
Plano Municipal de Macrodrenagem.

COMPRAS 
SUSTENTÁVEIS

• AÇÃO 1: Criar Política Pública de Compras Sustentáveis, como madeira
certificada, produtos agroecológicos e produtos em geral certificados.

CICLOATIVISMO
• AÇÃO 1: Criar uma Rede de Ciclovias, implementando redes cicloturísticas,

esporte e lazer e funcionais.

FMMA
• AÇÃO 1: Criar o Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA), autuações

revertidas para o meio ambiente, realizando consultas públicas e minuta da
Lei.
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MATA VIVA “CASA 
PRÓPRIA”

• AÇÃO 1: Estruturar um “banco de áreas” contemplando todos os lotes
particulares com vegetação em estágio médio e avançado para a compensação
ambiental de empreendimentos no Município, acompanhando os processos
desses empreendimentos e pareceres técnicos.

• AÇÃO 2: Verificar junto aos incorporadores imobiliários de empreendimentos
consolidados a regularização de áreas de supressão de vegetação nativa nos
projetos de urbanização, acompanhando os processos desses
empreendimentos e pareceres técnicos.

FLORESTA VIVA
• AÇÃO 1: Ampliar a fiscalização sobre corte ilegal de vegetação nativa e a devida

punição dos infratores nos rigores da Lei de Crimes Ambientais, melhorando a
estrutura de fiscalização e parceria com a Polícia Civil e Militar.

MAIS FLORESTAS

• AÇÃO 1: Fomentar a adequação ambiental das propriedades rurais inseridas,
sensibilizando e capacitando produtores rurais e por meio de intercâmbio com
projetos de restauração florestal.

• AÇÃO 2: Criar banco de área bem como estabelecer projeto base para a
implantação de Termos de Compromisso de Recuperação (TCRA’s), por meio da
criação e organização de um banco de dados de APPs a serem restauradas no
Município de Jaú.

• AÇÃO 3: Diminuir o déficit de matas ciliares nas APP’s hídricas das microbacias
do Município consideradas de “muito alta” e “alta prioridade”, seguindo o Plano
Diretor de Restauração Florestal de APP do CBH-TJ; por meio da identificação e
sensibilização dos produtores rurais para obtenção dos termos de anuência e
elaboração de projetos executivos de Restauração de APP para obtenção de
recursos à fundo perdido junto ao CBH-TJ/FEHIDRO.

FLORESTAS DOS 
SONHO

• AÇÃO 1: Conservar e recuperar a cobertura vegetal do Município, por meio da
sensibilização e capacitação de produtores rurais e a conservação de
fragmentos florestais.

ESPÉCIES EXÓTICAS 
INVASORAS “AQUI 

NÃO”

• AÇÃO 1: Estruturar um Programa de Combate as Espécies Exóticas invasoras,
por meio de seu controle tanto da fauna quanto da flora.

NOSSO RIO JAÚ 
PROTEGIDO

• AÇÃO 1: Atuar junto aos órgãos competentes para a recuperação da Bacia
Hidrográfica do Rio Jaú, articulando com programas de governo, CBH-TJ, cidades
da bacia e órgãos ambientais.

BICHO QUE TE 
QUERO LIVRE

• AÇÃO 1: Implantar um sistema de apoio a animais silvestres feridos ou
capturados, encaminhando-os para os estabelecimentos credenciados.

ABELHAS NATIVAS 
“SEJAM BEM 

VINDAS”

• AÇÃO 1: Implantar um sistema de proteção e reprodução de abelhas nativas
sem ferrão, por meio da criação de um Programa de Educação Ambiental,
sensibilização e capacitação dos munícipes para a criação particular em seus
jardins, chácaras e sítios.

ORQUIDÁRIO 
PÚBLICO

• AÇÃO 1: Reestruturar e restaurar o Orquidário Público, reformando suas
estruturas físicas, identificando as espécies e elaboração de um Programa de
Educação Ambiental com visitas públicas, mantendo a unidade do Museu e
criação de uma nova unidade no Horto.

MÃOS DADAS 
“MAIS FLORESTA”

• AÇÃO 1: Mobilizar a iniciativa privada e a sociedade civil para a recuperação de
áreas degradadas e nascentes que afetam Jaú e região, articulando e apoiando
empresas, entidades ambientalistas e rurais do Município.

JARDIM BOTÂNICO 
PÚBLICO

• AÇÃO 1: Organizar debates e estruturação para a criação do Jardim Botânico de
Jaú, mobilizando discussão pública e captação de recursos.



A
R

B
O

R
IZ

A
Ç

Ã
O

U
R

B
A

N
A

INVENTÁRIO DA 
ARBORIZAÇÃO 

URBANA DE 
JAÚ

• AÇÃO 1: Realizar inventário quantitativo e qualitativo da arborização urbana do
Município em parceria com a FATEC-JAHU, formalizando a cooperação técnica com
a mesma.

• AÇÃO 2: Definir estratégias para o manejo de arborização de bairros consolidados,
por meio da continuidade da realização do inventário com a FATEC.

PROGRAMA  DE 
ARBORIZAÇÃO 

URBANA DE 
JAÚ

• AÇÃO 1: Fiscalizar os trabalhos de recuperação das Áreas Verdes em novos
empreendimentos imobiliários, melhorando a estrutura e fiscalização.

• AÇÃO 2: Ampliar a fiscalização ambiental nessas áreas, principalmente pelo
descarte de lixo e entulho, vandalismo e controle de queimadas, através do
melhoramento de processos da gestão, capacitação dos funcionários e a abertura
de comunicação com a população (disque denúncia).

• AÇÃO 3: Realizar a revitalização de praças já urbanizadas em parceria com a
iniciativa privada, diagnosticando as praças.

• AÇÃO 4: Realizar projeto técnico para a recuperação, proteção e conservação das
Áreas Verdes municipais, definindo estratégias de recuperação e manutenção.

• AÇÃO 5: Implantar projeto de plantio de mudas para a arborização de bairros
consolidados, priorizando as regiões com maior déficit de árvores, estruturando a
logística, a equipe de plantio e de Educação Ambiental para mobilização de
proprietários de imóveis para o plantio no calçamento.

• AÇÃO 6: Estabelecer diretrizes quanto ao padrão de mudas e espécies apropriadas
para a arborização do Município, definindo-as a partir de decisão técnica e
produção de documentos orientadores.

• AÇÃO 7: Fiscalizar a implantação e manutenção da arborização urbana em novos
loteamentos e condomínios, estruturando procedimentos e processos de
fiscalização.

• AÇÃO 8: Realizar cursos sistemáticos para a capacitação e profissionalização de
podadores, organizando, mobilizando e realizando cursos bimestrais para
jardineiros.

• AÇÃO 9: Ampliar a fiscalização de supressão ilegal, poda drástica, envenenamento,
vandalismo, etc., melhorando a estrutura de fiscalização, os processos de gestão,
capacitação dos funcionários e abertura de um canal de comunicação com a
população (disque denúncia).

• AÇÃO 10: Implantar projeto de adequação da arborização em prédios públicos por
meio de mapeamento.

• AÇÃO 11: Criar incentivos para munícipes que adotarem boas práticas de plantio e
manejo das árvores em suas calçadas, organizando debates e consultas públicas
para criação de instrumentos legais de incentivo

• AÇÃO 12: Produzir mudas de árvores das espécies nativas sugeridas pelo Censo
Arbóreo realizado em parceira com a FATEC, garantindo a infraestrutura necessária
ao Horto Municipal para a produção de mudas adequadas a arborização urbana
(2,5 m de altura, 2,0 m de fuste e 0,03-0,05 de DAP)

• AÇÃO 13: Zerar o déficit de árvores da UDP 01 estimado em cerca de 2.000 árvores
pelo Censo Arbóreo e adequar o tamanho dos canteiros, realizando parcerias com
o Sincomércio, ACIJ, CIESP, OAB, e outros, para o plantio de árvores e reforma de
canteiros na região central da cidade tendo em vista o enquadramento do
Município com MIT.
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TRATADO 
“COMO 

ESTAMOS”

• AÇÃO 1: Monitorar a qualidade do esgoto tratado por meio de boletins públicos
educativos mensais com dados dos relatórios da concessionária do tratamento.

• AÇÃO 2: Elaborar estudos de necessidade da ampliação da rede de coleta e
tratamento de esgoto de Jaú em área urbana e rural através de um diagnóstico
situacional.

DISQUE 
DENÚNCIA 

ESGOTO

• AÇÃO 1: Estruturar um sistema de denúncia para fiscalização de agentes poluentes nos 
cursos d’água e no solo.
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CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE

• AÇÃO 1: Organizar e executar anualmente a Conferência Municipal de Meio
Ambiente de Jaú.

JAÚ CONSCIENTE 
MEIO AMBIENTE 

SAUDÁVEL

• AÇÃO 1: Realizar trabalhos de Educação Ambiental junto à comunidade inserida,
desenvolvendo palestras sobre as Diretivas do VerdeAzul (Município Sustentável,
Biodiversidade, Arborização, Esgoto Tratado, Gestão das Águas, Resíduos
Sólidos).

• AÇÃO 2: Realizar atividades de conscientização e educação ambiental com
produtores rurais, por meio de palestras e cursos sobre adequação ambiental,
saneamento rural, conservação do solo e agricultura sustentável.

• AÇÃO 3: Estruturar projetos de Educação Ambiental no ensino formal do
Município em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, criando um
Programa de Educação Ambiental no ensino formal.

PARQUES VIVOS 
SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL AO 

AR LIVRE

• AÇÃO 1: Estruturar o Uso Público dos parques, praças e horto municipal,
elaborando e executando o Programa de Visitação no Horto Municipal, Parque do
Rio Jaú, Museu, Lago do Silvério, Orquidário Público e praças históricas.

PEROBANDO
• AÇÃO 1: Estruturar e dar continuidade ao projeto de resgate e sensibilização da

Peroba Rosa.

AGENDA VERDE 
AZUL JAÚ

• AÇÃO 1: Estabelecer a Agenda Ambiental do Município por meio da elaboração
de um Plano de Comunicação das Ações de Gestão da SEMEIA.

CONEXÃO 
SOCIOAMBIENTAL

• AÇÃO 1: Estruturar a integração e interdisciplinariedade das ações entre as
diretivas de gestão da SEMEIA e entre outras Secretarias Municipais.

NASCENTE 
MODELO

• AÇÃO 1: Promover campanhas sensibilização para o uso racional dos recursos
hídricos (mananciais de abastecimento público e o Aquífero Guarani).
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TERRA ROCHA                     
"O SOLO QUE 

EU PRESERVO"

• AÇÃO 1: Ampliar a fiscalização ambiental de atividades agropecuárias e conservação
do solo, fiscalizando, orientando e sensibilizando o produtor rural a adotar práticas
de conservação do solo.

CONTROLE DE 
DESPERDICIO 

DE ÁGUAS

• AÇÃO 1: Monitorar a Concessionária de Água sobre perdas nos sistemas de
abastecimento, analisando os relatórios de perdas de água e tomando medidas de
gestão e fiscalização.

CHUVA BOA 

• AÇÃO 1: Definir diretrizes específicas para a drenagem adequada de novos
empreendimentos habitacionais, fiscalizando os empreendimentos e emitindo
pareceres técnicos orientadores.

• AÇÃO 2: Estabelecer diretrizes para obras residenciais visando ampliar as áreas
permeáveis por unidade habitacional, produzindo um documento técnico
orientador baseado em instrumentos legais estabelecidos e anexando aos processos
de licenciamento.

• AÇÃO 3: Fomentar o desenvolvimento de sistemas de reuso de água e
aproveitamento de água de chuva, organizando debates públicos para fomento de
tecnologias de reuso da água.

• AÇÃO 4: Fomentar a elaboração do Plano Municipal de Macrodrenagem,
promovendo debates públicos e articulando a elaboração do Plano, implantando
também instrumentos de infraestrutura verde em regiões com alagamentos (jardins
filtrantes, despermebialização de calçamentos, praças, etc.).

MANANCIAIS 
DE JAÚ

• AÇÃO 1: Monitorar, recuperar e preservar os mananciais do Município, elaborando
um programa de Recuperação e Educação Ambiental para os Mananciais.

MARAMBAIA                           
"PATRIMÔNIO 

PAULISTA"

• AÇÃO 1: Recuperação e proteção da Marambaia, elaborando política de
recuperação e proteção da Marambaia através de debates públicos.
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L COMDEMA
• AÇÃO 1: Promover os instrumentos legais de nomeação dos membros do COMDEMA,

fornecendo a estrutura necessária ao funcionamento do COMDEMA, secretariá-lo e
presidi-lo caso a SEMEIA seja eleita pelos conselheiros para tal.

CBH Tietê-
Jacaré

• AÇÃO 1: Indicar o Prefeito Municipal como representante titular da Plenária e indicar
técnicos do Município como membros de pelo menos 3 Câmaras Técnicas, indicando ao
CBH-TJ até o início de fevereiro de 2021 os representantes e participando de todas as
reuniões plenárias e das Câmaras Técnicas.

• AÇÃO 2: Indicar técnico concursado do Município para participar do Curso de
Especialização (Pós-Graduação Lato Sensu) em Gestão de Recursos Hídricos e Manejo
de Bacias Hidrográficas (360 horas) oferecido gratuitamente pelo CBH-TJ, financiado
com recurso do FEHIDRO.
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PROGRAMA 
COLETA SELETIVA 

JAÚ

• AÇÃO 1: Criar um Plano de Coleta Seletiva com 100% do Município atendido.
• AÇÃO 2: Fomentar a criação e estruturar cooperativas de coletores de materiais

recicláveis, por meio de diagnóstico situacional da estrutura coletiva, da
organização e capacitação de coletores e empresas de materiais recicláveis.

• AÇÃO 3: Profissionalizar os catadores para torná-los agentes ambientais, por
meio do cadastramento e realização de cursos de capacitação e integrando-os
aos programas de coleta seletiva.

• AÇÃO 4: Adequar os resíduos potencialmente contaminados, implementando
campanhas de Educação Ambiental para coleta de materiais potencialmente
contaminantes, como pilhas, lixo eletrônico, lâmpadas, etc.

ATERRO 
SANITÁRIO JAÚ

• AÇÃO 1: Realizar estudos técnicos locacionais para a implantação do aterro
municipal por meio de diagnóstico ambiental e de viabilidade econômica.

LIXO IRREGULAR 
ZERO

• AÇÃO 1: Ampliar a fiscalização sobre o descarte irregular de lixo e entulho, por
meio de diagnóstico dos pontos de depósitos irregulares e o melhoramento da
estrutura de fiscalização e processos de autuações.

• AÇÃO 2: Criar Postos de Entrega Voluntária de Resíduos da Construção Civil
(RCC), Inservíveis e Recicláveis, realizando o diagnóstico de pontos de depósito,
melhorando a estrutura de fiscalização e processos de autuações e a realização
de estudos logísticos e definição de estratégias locais para receber tais resíduos.

QUANDO A PILHA 
ACABA

• AÇÃO 1: Criar o Programa de Coleta de Pilhas e Lixo Eletrônico, implantando
pontos de coleta público e comerciais.

COLETA DE 
RESÍDUOS LEGAL

• AÇÃO 1: Monitorar a coleta dos resíduos sólidos, acompanhando a execução de
serviços terceirizados.

GALHO SECO, 
ADUBO VIVO

• AÇÃO 1: Criar o Programa de Compostagem Pública, adquirindo um triturador
de galhos e realizando a compostagem do material.

LOGÍSTICA 
REVERSA JAÚ

• AÇÃO 1: Monitorar o funcionamento da logística reversa por meio de articulação
com os responsáveis pela própria logística reversa e discutir seu funcionamento.
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"QUEIMADA ZERO" 
PLANO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE AOS 
INCÊNDIOS URBANOS E 

RURAIS 

• AÇÃO 1: Desenvolver campanhas de comunicação, atividades de
educação ambiental, ações de fiscalização e de combate à incêndios
urbanos e rurais, formando uma brigada de incêndio público/privada,
estruturando o combate com equipamentos e caminhão pipa,
intensificando a fiscalização e com campanhas educativas contínuas.

FUMAÇA PRETA ZERO  
FROTA MUNICIPAL

• AÇÃO 1: Estruturar um programa de controle de emissão de poluentes da
frota municipal, criando protocolos de manutenção e prevenção de
poluentes emitidos pela frota municipal.

CONHECENDO NOSSO AR
• AÇÃO 1: Monitorar a qualidade do ar sistematizando e divulgando os

relatórios da CETESB produzidos em Jaú.
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GESTÃO PÚBLICA 
LEGAL

• AÇÃO 1: Melhorar a estrutura administrativa adquirindo computadores, móveis
de escritório e demais demandas.

• AÇÃO 2: Buscar e organizar a nova Sede, procurando prédio público ou
compatível com o orçamento municipal.

• AÇÃO 3: Implantar Sistema de Gestão Administrativa de processos e controles,
organizando todos os processos e controles em banco de dados digitais.

• AÇÃO 4: Melhorar a estrutura operacional, adquirindo equipamentos de campo
(roçadeiras, perfuradores, enxadas, etc.).

• AÇÃO 5: Reforma da casa do Horto Florestal, elaborando projetos e captação
de recursos via TAC/TCRA.

• AÇÃO 6: Restruturação do Horto Municipal, organizando a produção de mudas
arbóreas e ornamentais.

• AÇÃO 7: Melhorar a estrutura da frota de veículos, implementando controle de
manutenção e uso e adquirindo um novo caminhão para coleta seletiva,
verificando as demanda de novos veículos.

• AÇÃO 8: Atualizar relação Patrimonial, investigando-o e organizando em um
banco de dados digital.

GESTÃO PÚBLICA 
EFICIENTE, 

TRANSPARENTE, 
IMPARCIAL e 
IMPESSOAL 

• AÇÃO 1: Propor estrutura enxuta e adequada para as demandas ambientais do
Município.

• AÇÃO 2: Elaborar organograma da SEMEIA e definir carreira e número de
técnicos concursados, definindo quadro técnico concursado necessário e
realizar concurso público.

HORTO 
SUSTENTÁVEL

• AÇÃO 1: Instalação de modelo de sustentabilidade, elaborando um projeto de
reforma das estruturas do Horto Florestal com a adequação.

COMITÊ DE CRISE 
SOCIOAMBIENTAL

• AÇÃO 1: Estruturar um Comitê de Crise para catástrofes e acidentes ambientais.

Para mais informações:

3621-6989

semeiajahu@gmail.com


