ESTRUTURA AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O município de Sebastianópolis do Sul
possui estrutura Ambiental?
Qual o servidor responsável pelo setor?

Qual a formação do Coordenador de
Meio Ambiente?
Existem outros servidores no setor de
Ambiente ou áreas afins?
A Educação ambiental está instituída
nas Escolas Municipais?
Quantas Escolas Municipais há no
município?
Há um local para divulgação de
assuntos relacionados ao Meio
Ambiente?

Sim, Divisão Municipal de Meio
Ambiente
Edivaldo Domingos Borges –
Coordenador da Divisão de Meio
Ambiente
Graduado em Geografia
Sim, Gláucia Maria de Souza,
escriturária e interlocutora do
Programa Município Verde Azul.
Sim, através da Lei Municipal
1.319/2009.
01 Escola de Ensino Fundamental
02 Escolas de Ensino Infantil
Sim, Centro de Educação Ambiental,
localizado na Biblioteca Municipal José
Peres Casado.

RESÍDUOS SÓLIDOS
O município já elaborou o Plano de
Resíduos Sólidos?
Existe algum projeto diferenciado dos
resíduos especiais?

O município realiza Coleta Seletiva?

Existe algum projeto que incentive a
participação da população na coleta
seletiva?

Sim, o PMGIRS foi elaborado e aprovado
no ano de 2015.
Sim, Campanhas de coleta logística
reversa (pneus, pilhas, baterias e lixo
eletrônico) e contratos com empresas
para tratamento de resíduos da saúde.
Sim, o município realiza coleta seletiva
porta a porta, as quintas feiras, e
entrega voluntária no Barracão de
Reciclagem .
Projeto Troca Premiada em Parceria
com a Usina COFCO na distribuição de
cupons e prêmios.

Qual a quantidade média de recicláveis
coletadas semanalmente?
Qual a destinação do Lixo Domiciliar
coletado?
Qual a média aproximada de lixo
domiciliar coletado mensalmente?
A Prefeitura executa serviço de Coleta
de Resíduos da Construção?

700 quilos
O lixo é encaminhado para o aterro
controlado em Meridiano (Proposta
Ambiental)
70 toneladas/Mês
Sim, a Prefeitura executa gratuitamente
a coleta de RCC, e disponibiliza
caçambas aos moradores, basta fazer a
solicitação ao responsável pelo setor de
Estradas e Urbanismo.

CONSELHO AMBIENTAL
Há Conselho Municipal de Meio
Ambiente?
Atualmente o Conselho está em
funcionamento?
Qual é a formação do Conselho?
Foi realizada alguma Resolução pelo
CMMA no ano de 2017?

Sim, criado através da Lei Municipal
1.313/2009
Sim, nomeado através do Decreto nº
15/2017
16 membros, sendo 50% da sociedade
Civil e 50% do Poder Público
Não

BIODIVERSIDADE
A população tem conhecimento da
fauna silvestre municipal?
Há relatos de invasões dos animais
silvestres no perímetro urbano?

Sim, através de publicações no Jornal e
Site e cartilhas que podem ser retiradas
na Prefeitura Municipal.
Sim. Tamanduá, cobras e aves.

GESTÃO DE ÁGUAS
O serviço de abastecimento de água é
realizado é municipal ou por
concessionária?

O serviço de abastecimento de água é
realizado pela SABESP

O abastecimento de água é por
manancial ou subterrâneo?

Capacitação de águas subterrâneas ,
POÇO localizado na Estrada Municipal
para Felício.
186.362m³ (base ano 2016)

Volume médio anual captado
(milhões/ano)?

QUALIDADE DO AR
São realizadas avaliação de fumaça
preta nos veículos da frota municipal?

SIM, por escala Ringelmann, pelo menos
uma vez ano.

Existe alguma legislação sobre
queimada urbana?
Há capacitação de servidores no
combate a queimadas?

Sim, Lei Municipal 1477/2013 – proíbe
a queimada em área urbana.
Sim, anualmente é realizada Operações
de Corta Fogo, com a participação de
pelo menos 4 funcionários.
Não, o Caminhão Pipa necessita de
substituição, porém a Prefeitura
adquiriu um Tanque com capacidade de
4.200 litros para auxiliar no trabalho de
combate a incêndios.

Há veiculo adequado para o combate de
queimadas vegetais no município?

USO DO SOLO
Existem no município áreas
contaminadas ou com risco de
contaminação?
Foi feito alguma ação para recuperação
dessas áreas?
O município realiza ações de prevenção
de erosão?

Sim, antigo terreno de depósito de RCC
(Resíduo da Construção Civil)
Foram plantadas 500 mudas de arvores
do terreno, visando a restauração do
solo e vegetação local
Através do setor de Estradas o
município realiza curvas de nível,
melhoramento das estradas rurais e
melhorias na drenagem rural.

ARBORIZAÇÃO URBANA
Existem leis que regulamentam a
arborização urbana do município de

Sim, Lei municipal 1317/2009 e
Decreto 007/2001.

Sebastianópolis do Sul?
Qual a área urbana do município?
Qual a cobertura vegetal na área
urbana?
Os podadores municipais são
capacitados regularmente?
Existe alguma orientação sobre
arborização urbana aos moradores?

0,749 Km²
0,074km²
No ano de 2017 - Capacitação em
Parceria com o SENAR.
Sim, o município disponibilizou no site
a Cartilha de Arborização, visando
planejar melhor a arborização urbana.

ESGOTO TRATADO
O serviço de tratamento do esgoto é
realizado pela prefeitura ou
concessionária?
Qual a destinação final dos resíduos?
Qual a quantidade de resíduos gerados
por h?
Há monitoramento do tratamento de
esgoto pela Prefeitura Municipal?

O Serviço é realizado pela agencia
SABESP
Aterro sanitário
14,0m³/ hora
Sim, visita e monitoramento por parte
da prefeitura.

