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FALA DOS PRESIDENTES

Presidente da FGM e prefeito de PanamáPresidente da CNM

Prefeitos e prefeitas

Nos últimos anos, os Municípios sofreram com diver-
sas questões que impactaram diretamente as adminis-
trações locais: queda da arrecadação, difi culdades po-

líticas e fi nanceiras, atrasos nos repasses constitucionais, entre 
outras. Para superar essas difi culdades, a Federação Goiana de 
Municípios (FGM), em parceria com a Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM), lança os Cadernos de Capacitação 
Técnica, destinados aos 246 Municípios goianos.

A coletânea possui 13 cartilhas destinadas às seguintes 
áreas: Assistência Social, Saúde, Turismo, Desenvolvimento 
Rural, Educação, Economia, Gestão, Governo Digital, Meio 
Ambiente, Mobilidade Urbana, Cultura, Jurídico e Planeja-
mento Social.

Além de orientações e dicas para uma gestão efi ciente e 
sustentável, as publicações retratam a realidade de Goiás, 
apontando os principais problemas que impactam a adminis-
tração local e exemplos e caminhos que devem ser seguidos 
pelos próximos quatro anos.

Esperamos que os novos gestores aproveitem ao máximo 
o conteúdo deste material e desejamos que as novas gestões 
sejam exemplos para o progresso do nosso estado.

Boa leitura.

Paulo Roberto Ziulkoski Divino Alexandre da Silva
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O meio ambiente, nos últimos anos, vem sendo exaustivamen-
te discutido em função da degradação da natureza e consequente 
decadência da qualidade de vida, tanto nas cidades como no cam-
po. Essa situação decorre, entre outras razões, do mau gerencia-
mento ambiental advindo do setor público e privado.

Segundo publicações da Federação das Associações de Muni-
cípios do Rio Grande do Sul (FAMURS, 1998), é necessário que 
a Administração Municipal crie unidades específicas para o trato 
das questões envolvendo o meio ambiente, a fim de verificar a 
quantidade de problemas causados pela falta de um planejamento 
adequado, ou seja, de políticas que contemplem o impacto am-
biental gerado pelos seus projetos.

Conciliar desenvolvimento econômico e social com sustenta-
bilidade deve ser o objetivo dos novos gestores, pois possuem 
a oportunidade de rever tudo que já foi feito no Município, re-
começar e planejar as ações da nova gestão com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente. Para isso, reali-
zar a gestão ambiental municipal requer compreender primeiro o 
contexto jurídico e geográfico em que o Município está inserido, 
partindo de conhecimento e análise das políticas federais e es-
taduais, aplicando-as ao espaço local. A partir disso, os novos 
gestores necessitam conhecer quais são as obrigações ambientais 
e em saneamento que devem ser priorizadas, de modo a buscar 
estabelecer, recuperar e/ou manter o equilíbrio entre a natureza e 
sociedade, por meio de uma gestão ambiental integrada.

Esse é um dos maiores desafios que os novos gestores irão 
enfrentar, pois, em um cenário de crise financeira e política como 
vivemos atualmente, as políticas públicas ambientais não devem 
ser deixadas de lado. Por isso, é importante conhecer quais as 

INTRODUÇÃO
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obrigações municipais urgentes e quais os procedimentos que 
visam à harmonização entre as atividades antrópicas e o meio 
ambiente que poderão contribuir para o desenvolvimento da so-
ciedade e da qualidade ambiental.

Em razão disso, neste trabalho foram desenvolvidos mecanis-
mos e orientações com a intenção de estruturar, fortalecer e capa-
citar o órgão ambiental municipal, de forma que a administração 
dos Municípios possa desenvolver todos os planos e os proje-
tos propostos com segurança jurídica e ambiental, preservando o 
meio ambiente e possibilitando o desenvolvimento sustentável. 
Além disso, ainda se encontra nesta publicação um panorama da 
realidade ambiental em Goiás.
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1. GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

1.1. O que é a Gestão Ambiental Municipal?

Por sistema municipal de gestão ambiental entende-se o conjunto 
de organizações governamentais locais e instituições voltadas à con-
servação e uso sustentável dos recursos naturais e à garantia da qua-
lidade ambiental nas áreas urbanas e rurais dos Municípios. As orga-
nizações governamentais incluem órgãos executivos – tipicamente, 
as secretarias municipais de meio ambiente – e deliberativos – em 
geral, os conselhos municipais de meio ambiente. As instituições in-
cluem a legislação local, normas formais ou informais, práticas de 
consulta e participação popular, mecanismos de coordenação entre 
os diversos órgãos envolvidos com a gestão ambiental e práticas de 
cooperação com órgãos de natureza privada.

Segundo Schneider, entende-se por gestão ambiental:

A preocupação ecológica passou a ser uma variável importan-
te a ser considerada pelas administrações públicas. As pressões 
das organizações internacionais, do governo e da sociedade em 
relação à demanda por uma maior qualidade ambiental, têm le-
vado o poder público municipal a buscar respostas para estas 
exigências. Durante muito tempo a responsabilidade pelas polí-
ticas do meio ambiente estava centralizada nas mãos dos órgãos 
estaduais e federais. A partir da resolução nº 237/97 do CONA-
MA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, a avaliação dos im-
pactos ambientais locais, causados pelos empreendimentos, pas-
saram a ser competência do município. No entanto, a principal 
responsabilidade do governo municipal é coordenar as ações e 
desenvolver, em conjunto com a sua comunidade, um pensamento 
ambiental coerente, visando a implantação de normas que per-
mitam controlar a deterioração ambiental e buscar a necessária 
reabilitação das áreas mais afetadas. Para isso, deve assumir in-
tegralmente a sua missão de guiar o desenvolvimento sustentável 
de sua comunidade, com base em critérios de equidade social, 
desenvolvimento econômico e proteção ambiental (SCHNEIDER, 
2001).
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1.2. Visão Constitucional Ambiental nos Municípios1

Os Municípios não figuram no caput do art. 24 da Constituição 
Federal, o que gera dúvida sobre a possibilidade de legislarem em 
matéria ambiental. Compete aos Municípios legislar sobre assuntos 
de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que 
couber, conforme o art. 30, incisos I e II da Constituição Federal.

A possibilidade de os Municípios legislarem sobre meio ambiente 
é uma unanimidade doutrinária, especialmente suplementando a legis-
lação federal e estadual, mas o alcance dessa possibilidade constitu-
cional é restrito ao interesse local.

Para Freitas, “a competência municipal existe e pode ser exercida, 
porém não com o alcance atribuído à União e aos Estados. Realmente, 
esta intenção não teve o constituinte, pois, expressamente, excluiu os 
Municípios do poder concorrente previsto no art. 24 da Lei Maior”.

Porém, segundo o art. 23 da Lei Maior, que trata das competên-
cias executivas, todos os entes políticos da federação podem e devem 
exercer as atividades previstas, no referido artigo, entre as quais se in-
clui a fiscalização ambiental. Neste caso de competência comum aos 
três entes, deve-se empregar o princípio da subsidiariedade. Este pre-
ga que as decisões serão tomadas pelo nível político mais baixo, por 
aqueles que estão mais próximos da situação potencialmente lesiva. 
Trata-se de um processo de descentralização política e administrativa 
associado ao fortalecimento do poder local.

Vejamos jurisprudência do STJ neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - AMBIENTAL - MUL-
TA - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES COMUNS - OMISSÃO DE 

1 Texto dos ítens 1.2 e 1.3. construídos com base nas considerações produzidas pela 
Assessoria Jurídica do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do MP/GO. 
Disponível em: http://www.mpgo.mp.br/portal/system/resources/W1siZiIsIjIwMT-
MvMDQvMTUvMTVfMjBfMDhfNDIwX09zX211bmljaXBpb3NfZV9hX2dl-
c3Rhb19hbWJpZW50YWwucGRmIl1d/Os%20municipios%20e%20a%20ges-
tao%20ambiental.pdf
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ÓRGÃO ESTADUAL - POTENCIALIDADE DE DANO AM-
BIENTAL A BEM DA UNIÃO - FISCALIZAÇÃO DO IBAMA - 
POSSIBILIDADE.

1. Havendo omissão do órgão estadual na fiscalização, mesmo 
que outorgante da licença ambiental, pode o IBAMA exercer o 
seu poder de polícia administrativa, pois não há confundir com-
petência para licenciar com competência para fiscalizar.

2. A contrariedade à norma pode ser anterior ou superveniente à 
outorga da licença, portanto a aplicação da sanção não está ne-
cessariamente vinculada à esfera do ente federal que a outorgou.

3. O pacto federativo atribuiu competência aos quatro entes da 
federação para proteger o meio ambiente através da fiscalização.

4. A competência constitucional para fiscalizar é comum aos ór-
-gãos do meio ambiente das diversas esferas da federação, inclu-
-sive o art. 76 da Lei Federal n. 9.605/98 prevê a possibilidade de 
atuação concomitante dos integrantes do SISNAMA.

5. Atividade desenvolvida com risco de dano ambiental a bem da 
União pode ser fiscalizada pelo IBAMA, ainda que a com-petência 
para licenciar seja de outro ente federado. (STJ, Agra-vo Regimen-
tal no Recurso Especial nº 711.405 – PR, 2ª Turma, Rel. Ministro 
Humberto Martins, julgado em 28/04/2009, DJ de 15/05/2009).

Por conseguinte, denota-se que o Município tem competência le-
gislativa (editar normas) e executiva (poder de polícia), quando se 
trata de matéria ambiental.

1.3. Municípios como Entes Inseridos na Política 
Ambiental1

Para que haja o aceleramento da construção do chamado pacto 
federativo relativo às questões ambientais, devemos nos pautar pela 
articulação entre os governos federal, distrital, estaduais e munici-
pais, o que é imperativo para a eficácia do SISNAMA.

Diante disto, para desempenhar seu papel de gestor do meio am-
biente, os Municípios devem estar organizados. O Poder Público 
municipal deve preocupar-se em instituir o Sistema Municipal do 



14 
9 - MEIO AMBIENTE | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

Meio Ambiente (SISMUMA), relativamente dentro dos mesmos pa-
drões do Sistema Nacional do Meio Ambiente. O SISMUMA pode ser 
“considerado um conjunto de estrutura organizacional, diretrizes nor-
mativas e operacionais, implementação de ações gerenciais, relações 
institucionais e interação com a comunidade”.

Não se trata, por conseguinte, de meros dispositivos político-ad-
ministrativos isolados, mas de uma ação integrada de largo espectro, 
destinada a transcender o âmbito local para interagir com outras esfe-
ras da gestão ambiental, como as estaduais e a federal.

As intervenções feitas pelos municípios devem adequar-se ao trata-
mento correto da questão ambiental e ao tratamento do meio ambiente 
como patrimônio da coletividade, por meio de mecanismos gerenciais 
que lhe garantam legitimidade, eficiência e eficácia

Neste contexto, devem os Municípios cuidar da disciplina do uso 
do solo, que abrange todas as atividades exercidas no espaço urbano, 
incluindo, pois, aquelas que, de alguma forma, provocam alterações no 
meio ambiente. Cumpre, assim, mencionar a importância do Plano Di-
retor, previsto no artigo 182, §2°, da Constituição Federal de 1988, um 
dos alicerces da política de desenvolvimento e de expansão urbana que, 
juntamente com as consequentes leis de uso do solo, contribui para a 
efetivação da proteção do meio ambiente por buscar articular e coorde-
nar a matéria ambiental com os demais assuntos de interesse local.

O Plano Diretor não é mera lei de uso do solo, mas instrumento 
definidor de toda a política de desenvolvimento, em todo o território 
municipal e não apenas na área urbana. É de desejar que seja incorpo-
rada a ótica do desenvolvimento sustentável.

No mesmo sentido, verifica-se que os Municípios são, inclusive in-
ternacionalmente, reconhecidos como peças chaves na gestão ambien-
tal. Por conseguinte, tem-se que um dos mais importantes instrumentos 
desta gestão é o processo de licenciamento ambiental. Os Municípios 
devem, pois, se estruturar de forma a poder fazer uso deste tão impor-
tante instrumento da tutela preventiva do meio ambiente.
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1.4. Agenda 21 Local

A Agenda 21 é um instrumento de planejamento para a construção de 
sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia 
métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.

A Agenda 21 Local é o processo de planejamento participativo de 
um determinado território, que envolve a implantação, ali, de um 
Fórum de Agenda 21. Composto por governo e sociedade civil, 
o Fórum é responsável pela construção de um Plano Local de 
Desenvolvimento Sustentável, que estrutura as prioridades locais 
por meio de projetos e ações de curto, médio e longo prazos. No 
Fórum são também definidos os meios de implementação e as 
responsabilidades do governo e dos demais setores da sociedade 
local na implementação, acompanhamento e revisão desses pro-
jetos e ações (BRASIL, 2016).

É importante que a noção de “processo contínuo” esteja associada 
à Agenda 21, que não deve ser entendida como um único aconteci-
mento, documento ou atividade.

Diante da importância de tal instrumento, a seguir, destaca-se a 
realidade dos municípios goianos perante a Agenda 21 Local, com 
base na Munic 2015 que pesquisou sobre o processo de elaboração 
da Agenda 21 Local e em que estágio se encontrava no momento da 
coleta dos dados, assim como a realização de reuniões do Fórum.

Os resultados da Munic 2015 apontaram que 16% dos Municípios 
goianos iniciaram o processo de elaboração da Agenda 21, 72% não 
iniciaram e 12% desconhecem o que seja o instrumento. Destaca-se 
que a maior parte dos Municípios que não iniciaram ou desconhe-
cem o instrumento se encontram na faixa populacional com menos 
de 50.000 habitantes, como se observa no Quadro 1.
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Para que a Agenda 21 seja implementada de formar eficaz, é re-
comendável que siga alguns passos, os quais estão citados a seguir, 
segundo o Ministério do Ambiente (BRASIL, 2005):

• 1º Passo - Mobilizar para Sensibilizar Governo e Sociedade.

• 2º Passo - Criar o Fórum da Agenda 21 Local.

• 3º Passo - Elaborar o Diagnóstico Participativo.

• 4º Passo - Elaborar Plano Local de Desenvolvimento Sustentável.

• 5º Passo - Implementar o Plano Local de Desenvolvimento Sus-
tentável.

• 6º Passo - Monitorar e Avaliar o Plano Local de Desenvolvimento 
Sustentável.

A Munic 2015 pesquisou em qual estágio estava o processo de ela-
boração do instrumento. Diante disso, verificou-se que em relação ao 
estágio atual, dos Municípios que iniciaram o processo de elaboração 

Faixa habitacional Total
Agenda 21 Local

Sim Não Desconhece o que seja 
Agenda Local

1 - Até 5000 96 11 76 9

2 - 5001 até 10000 59 4 42 13

3 - 10001 até 20000 38 6 29 3

4 - 20001 até 50000 31 8 21 2

5 - 50001 até 
100000 12 6 4 2

6 - 100001 até 
500000 8 3 4 1

7 - Maior que 
500000 2 2 0 0

Total 246 40 176 30

Quadro 1 - Panorama da Agenda 21 Local nos municípios goianos

Fonte: elaborado pelo autor, 2016
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da Agenda 21 Local, 55% estão no primeiro passo, o qual é Mobili-
zar para Sensibilizar Governo e Sociedade (Quadro 2).

Quadro 2 - Estágio Atual

Estágio atual Total
Não respondeu 206
Definição de diagnóstico e metodologia 6
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável 7
Implementação de ações da Agenda 21 em políticas públicas 5
Sensibilização/mobilização 22

Fonte: elaborado pelo autor, 2016

1.5. Desenvolvimento Local Sustentável

Historicamente, vem se afirmando o conceito de sustentabilidade, 
em amplo escopo, ou seja, de um tipo de desenvolvimento das socie-
dades que agreguem durabilidade e justiça social. Ou seja, economi-
camente viável, ecologicamente o mais equilibrado possível, capaz 
de propiciar às pessoas condições básicas para o bem viver, o respei-
to à diversidade cultural, bem como o pleno exercício da cidadania.

A evolução, entretanto, do conceito de sustentabilidade ou socie-
dades sustentáveis – conforme descrito no Tratado Internacional de 
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabili-
dade Global, firmado por instituições e redes da sociedade civil de 
diferentes países, durante a Rio 92 – passa pela noção de Desenvol-
vimento Sustentável, mais largamente reconhecida, embora alvo de 
controvérsias em razão da diversidade de significados atribuídos.

Existem diversos conceitos para esse termo, derivados da expres-
são ecodesenvolvimento, sistematizada nos trabalhos do economista 
Ignacy Sachs. Um dos enunciados mais difundidos é o da Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, por meio do 
relatório Nosso Futuro Comum (Relatório Brundtland) de 1987. De 
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acordo com esse documento, o desenvolvimento sustentável é “aquele 
que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibili-
dade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” 
(MILARÉ, 2014, p. 17).

Ainda que programas de combate ao desmatamento dos biomas, de 
gestão da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, de participa-
ção social, como as Conferências de Meio Ambiente, e de transferên-
cia de renda tenham sido bem-sucedidas, com efeitos socioambientais 
positivos, ainda há muitos problemas.

Não há desenvolvimento real sem o bem-estar social, num ambien-
te sadio. Assim, o conceito de sustentabilidade procura deixar mais 
claro que as pessoas, especialmente as menos favorecidas, e o meio 
em que vivem devem estar em primeiro plano.

2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

2.1. Conceito

Inicialmente, deve-se distinguir o licenciamento ambiental da li-
cença administrativa. A licença é uma espécie de ato administrativo 
unilateral e vinculado, pelo qual a administração faculta àquele que 
preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade. A licença 
é, portanto, um ato declaratório e vinculado. 

O licenciamento ambiental é o complexo de etapas que compõe o 
procedimento administrativo, que objetiva a concessão de licença am-
biental. Dessa forma, não é possível identificar isoladamente a licença 
ambiental, porque esta é uma das fases do procedimento.

A Resolução Conama 237/1997 define, no seu Art. 1º, I, licencia-
mento ambiental como
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procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental compe-
tente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos am-
bientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares 
e as normas técnicas aplicáveis ao caso (BRASIL, 1997). 

No Art. 1º, II, também definiu licença ambiental como o:

Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente esta-
belece as condições, restrições e medidas de controle ambiental 
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 
jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendi-
mentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais con-
sideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, 
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental (BRA-
SIL, 1997). 

O Licenciamento ambiental é dividido em três etapas distintas e 
insuprimíveis: 

• Licença Prévia (LP) – a licença prévia vem enunciada no art. 
8º, I, da Resolução Conama 237/1997, como aquela concedida na 
fase preliminar do planejamento da atividade ou empreendimento, 
aprovando a sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionamentos 
a serem atendidos nas próximas fases de implementação. A Licença 
prévia tem prazo de validade de até cinco anos, conforme art. 18, I, 
da mesma resolução.

• Licença de Instalação (LI) – a licença de instalação, obrigatoria-
mente precedida pela licença prévia, é aquela que autoriza a instalação 
do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações cons-
tantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas 
de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem mo-
tivo determinante, conforme art. 8º, II, da Resolução Conama n. 237/97.
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• Licença de Operação (LO) – a licença de operação, também cha-
mada de licença de funcionamento, sucede a licença de instalação e 
tem por finalidade autorizar a operação da atividade ou empreendi-
mento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 
licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicio-
nantes determinados para a operação, Art. 8º, III, da mesma resolução.

Nas licenças ambientais, são estabelecidas as condições para que 
o empreendedor, pessoa física ou jurídica, de direito privado ou de 
direito público, implante, amplie ou opere o empreendimento sob sua 
responsabilidade. O licenciamento ambiental envolve, potencialmen-
te, um enorme campo de iniciativas humanas, de graus de complexi-
dade bastante diferenciados. 

Destaca-se que a licença ambiental não tem caráter definitivo, que 
há previsão normativa de prazo de validade para cada tipo de licença, 
bem como de monitoramento permanente do empreendimento. 

Após a expedição de quaisquer das licenças, o cumprimento das con-
dições estabelecidas, em tese, tem acompanhamento sistematicamente e 
pode ser cobrado por via administrativa ou judicial. Se não forem obser-
vados os compromissos constantes da licença ambiental, esta poderá ser 
suspensa ou mesmo cancelada. A frequência das ações de fiscalização e 
monitoramento serão realizadas de acordo com a natureza da atividade 
e dos cronogramas de planejamento, implantação e operação.

2.2. Procedimentos e Competências

A Resolução Conama 001/1986, nos seus art. 2º e 3º, estabelece a 
competência para o licenciamento ambiental, atribuindo-a aos órgãos 
estaduais e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), supletivamente, de fora, possibilitar 
que os Municípios envolvidos fizessem a mesma exigência, se a situa-
ção local reclamasse. A Resolução Conama 237/1997 alterou as regras 
de competência para o licenciamento, fixando, em seu Art. 7º, que os 
empreendimentos e as atividades serão licenciados em um único nível 
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de competência.

Temos, no art. 4º da Resolução Conama 237/1997, que as licenças 
ambientais deverão ser expedidas pelo IBAMA para os empreendi-
mentos e as atividades com significativo impacto ambiental de âm-
bito nacional ou regional. 

O IBAMA, por sua vez, deverá considerar o exame técnico pro-
cedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios que abri-
garão a atividade ou o empreendimento. Além disso, sendo a ativi-
dade potencialmente causadora de significativo impacto ambiental 
em âmbito regional, será possível ao IBAMA delegar aos Estados a 
competência para o licenciamento.

Caberá aos Estados e ao Distrito Federal o licenciamento ambien-
tal de atividades e empreendimentos quando estes estiverem loca-
lizados, ou seja, desenvolvidos em mais de um Município ou em 
unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 
em florestas e demais formas de vegetação natural de preservação 
permanente; quando os impactos ambientais diretos ultrapassarem 
os limites territoriais de um ou mais Municípios; e por derradeiro, 
na hipótese de delegação da União aos Estados ou Distrito Federal, 
mediante instrumento legal ou convênio.

A Lei Complementar n. 140, de 08 dezembro de 2011, fixa nor-
mas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 
único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do 
meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e 
à preservação das florestas, da fauna e da flora.

O Art. 9º da Lei Complementar n. 140 define que são ações admi-
nistrativas dos Municípios:

I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas 
Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacio-
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nais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente;

II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas 
atribuições;

III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de 
Meio Ambiente;

IV - promover, no Município, a integração de programas e ações 
de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e 
municipal, relacionados à proteção e à gestão ambiental;

V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio

às Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente;

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados 
à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre 
Meio Ambiente;

VIII - prestar informações aos Estados e à União para a formação 
e atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações 
sobre Meio Ambiente;

IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;

X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem espe-
cialmente protegidos;

XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;

XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de téc-
nicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimen-
tos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for 
cometida ao Município;

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos pre-
vistas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambien-
tal das atividades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito lo-
cal, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Esta-
duais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, poten-
cial poluidor e natureza da atividade; ou

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Muni-
cípio, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
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XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos pre-
vistas nesta Lei Complementar, aprovar:

a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de con-
servação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs); e

b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, am-
bientalmente, pelo Município.

2.3. Critérios para Descentralização do Licenciamento 
Ambiental

De acordo com a resolução n. 24/2013, do Conselho Estadual do 
Meio Ambiente de Goiás, os Municípios goianos devem se creden-
ciar junto ao Conselho para procederem às atividades de licencia-
mento ambiental. Vejamos os art. 1º, 2° e 5º, da citada resolução:

Art. 1º - Os Municípios do Estado de Goiás deverão credenciar-
-se junto ao CEMAm para a emissão de licenças ambientais das 
atividades de impacto local listadas no anexo único desta Resolu-
ção, devendo o credenciamento ser divulgado em sítio oficial do 
órgão ambiental de meio ambiente do Estado de Goiás na rede 
mundial de computadores a fim de dar a devida publicidade.

Art. 2º - O Município que pretender credenciar-se junto ao CEMAm 
para a realização do licenciamento ambiental das atividades consi-
deradas de impacto local deverão atender aos seguintes requisitos:

I - ter implantado Fundo Municipal de Meio Ambiente, através 
de lei, dotação orçamentária e conta bancária, com o objetivo de 
desenvolver projetos que visem ao uso racional e sustentável de 
recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recupe-
ração da qualidade ambiental, no sentido de elevar a qualidade 
de vida da população, bem como estruturar ou propiciar as ações 
do órgão municipal de meio ambiente;

II - ter implantado, mediante promulgação de lei, e em funciona-
mento, Conselho Municipal de Meio Ambiente ou Conselho misto 
que tenha entre suas atribuições institucionais a proteção e con-
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servação do meio ambiente, com caráter deliberativo, tendo em sua 
composição, no mínimo, 50% de entidades não governamentais;

III - possuir nos quadros do órgão municipal do meio ambiente, ou 
a disposição deste, profissionais legalmente habilitados para a re-
alização do licenciamento ambiental investidos, mediante aprova-
ção em concurso público, em cargos de provimento efetivo criados 
em lei compatíveis com o desempenho desta função;

IV - possuir servidores municipais com competência para o exer-
cício da fiscalização ambiental investidos, mediante aprovação em 
concurso público, em cargos de provimento efetivo, criados em lei, 
compatíveis com o desempenho desta função;

V - possuir legislação administrativa para aplicação do licenciamento 
ambiental e com as sanções administrativas pelo seu descumprimento;

VI - possuir o levantamento das atividades potencialmente poluido-
ras e/ou degradadoras no Município;

 § 3° O CEMAm dará ciência ao órgão de meio ambiente do Estado 
de Goiás e ao Município solicitante da conclusão de sua delibera-
ção quanto ao credenciamento.

§4° O Conselho Municipal de Meio Ambiente, quanto ao número 
mínimo de membros, deverá ser composto da seguinte forma:

a) 5 (cinco) membros para os Municípios com menos de 20 mil 
habitantes;

b) 7 (sete) membros para os Municípios com população entre 20 
mil e 50 mil habitantes;

c) 9 (nove) membros para os Municípios com população entre 50 
mil e 100 mil habitantes;

d) 11 (onze) membros para os Municípios com população entre 100 
mil e 200 mil habitantes;

e) 12 (doze) membros para os Municípios com população entre 200 
mil e 500 mil habitantes;

f) 14 (quatorze) membros para os Municípios com população com 
mais de 500 mil habitantes

Art. 5º O Município que depois de credenciado para a realização 
do licenciamento ambiental das atividades consideradas de impac-
to local vier a descumprir a legislação ambiental ou o disposto nes-
ta Resolução, poderá ser descredenciado pelo CEMAm, assumindo 
a SE-MARH o licenciamento das atividades, dentro do exercício da 
competência supletiva (GOIÁS, 2013).
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2.4. Panorama do Licenciamento em Goiás

Como se observa no Gráfico 1, o percentual de Municípios que 
realizaram licenciamento ambiental era diretamente proporcional à 
classe de tamanho dos Municípios, havendo apenas uma variação 
naqueles de 100.001 a 500.000 habitantes.

Gráfico 1 - Percentual de Municípios que realizaram 
licenciamento ambiental 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016

Com relação às regiões de planejamento, chama a atenção a Re-
gião do Nordeste Goiano, onde apenas 01 município realiza o licen-
ciamento ambiental e a Região do Oeste Goiano que de 41 municípios 
somente 07 realizam o procedimento, como se observa na Quadro 3.



26 
9 - MEIO AMBIENTE | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

Quadro 3 - Panorama do licenciamento ambiental  por regiões 
de planejamento

Regiões de Planejamento Total
Licenciamento ambiental

Sim Não

Região Metropolitana de Goiânia 20 9 11

Região Centro Goiano (Eixo BR 153) 31 12 19

Região Norte Goiano 26 15 11

Região Nordeste Goiano 20 1 19

Região do Entorno do DF 19 10 9

Região Sul Goiano 26 10 16

Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro) 22 4 18

Região Sudoeste Goiano 26 7 19

Região Noroeste Goiano 13 5 8

Região Oeste Goiano 41 7 36

Fonte: elaborado pelo autor, 2016

3. CONSÓRCIOS

O reconhecimento, por meio da Constituição Federal do Brasil de 
1988, do Município como ente federado foi o ponto de partida para o 
crescimento da importância destes entes federativos na esfera pública 
nacional. Essa definição constitucional foi acompanhada de descen-
tralização fiscal e de políticas públicas sem precedentes na história do 
país. Em seu Art.1º, o texto constitucional afirma que: “A República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito [...]” (BRASIL, 2016).

A coordenação e a cooperação federativas fazem parte da organiza-
ção dos entes federados. Os problemas sociais e urbanos concentrados 
em algumas regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, microrre-
giões podem ser agravados pela falta de cooperação federativa. Dessa 
forma, articulações de cooperação horizontais (Município-Município) 
e verticais (Estado-Município, União-Estado-Município) se tornam 
necessárias para a viabilidade do desenvolvimento de diferentes polí-
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ticas públicas.

Os consórcios públicos surgem, assim, como uma forma de so-
lução, de modo colegiado, em um novo arranjo institucional para 
a gestão municipal e como instrumentos de planejamento regional 
para uma possível solução de problemas comuns, na gestão de ativi-
dades específicas. Constituem alternativa importante para melhorar 
a eficiência da prestação de serviços públicos e têm possibilitado a 
discussão de um planejamento regional em quesitos como a amplia-
ção da oferta de serviços por parte dos Municípios, a racionalização 
de equipamentos, a ampliação de cooperação regional, a flexibiliza-
ção dos mecanismos de aquisição de equipamentos e de contratação 
de pessoal, entre outras vantagens.

A Lei de Consórcios Públicos (Lei n. 11.107, de 06 de abril de 
2005) dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para 
a realização de objetivos de interesse comum. A Lei e o seu regula-
mento (Decreto n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007) não instituíram 
os consórcios públicos ou a gestão associada de serviços públicos, 
pois estes já estavam previstos na Constituição Federal. O papel que 
desempenham é de apenas adaptar a legislação federal à realidade da 
cooperação federativa, eliminando dificuldades que impediam que 
tais institutos fossem realizados com segurança jurídica.

Os consórcios públicos passam a ser entendidos tanto como ins-
trumentos de cooperação horizontal como instrumentos de coopera-
ção vertical. Entretanto, a União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os Estados em cujos 
territórios estejam situados os Municípios consorciados.

Considerando, então, o papel proeminente dos consórcios pú-
blicos como instrumento de articulação para o desenvolvimento de 
políticas públicas, destaca-se, a seguir, a Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais – Munic 2015. Nesta foi observada a existência 
de consórcios públicos pactuados entre os entes federativos – União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios –, realizados pelos adminis-
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tradores municipais nas áreas de Meio Ambiente, Saneamento Básico 
e Manejo de resíduos sólidos.

3.1. Meio ambiente

Os consórcios de meio ambiente surgem como alternativa para 
solução de problemas que afetam mais de um Município, tornando 
possível às administrações municipais formarem alianças para tornar 
exequíveis projetos de maior porte ou de abrangência regional que 
exigiam soluções de parceria.

Em Goiás, os consórcios de Meio Ambiente são somente na esfera 
intermunicipal e apenas nas regiões Metropolitana de Goiânia, Cen-
tro, Norte, Sul e Noroeste Goiano existe algum consórcio.

Conforme exposto na Quadro 4, observa-se que, em média, 25% 
dos municípios de cada região fazem parte de um consórcio intermu-
nicipal de Meio Ambiente.

Quadro 4 - Panorama do consórcio de Meio Ambiente em Goiás

Regiões de Planejamento Total

Meio ambiente

Total
Intermunicipal Estado União

Sim Não Sim Não Sim Não

Região Metropolitana de Goiânia 20 5 5 0 0 5 0 5

Região Centro Goiano (Eixo BR 
153) 31 10 10 0 0 10 0 10

Região Norte Goiano 26 10 10 0 0 10 0 10

Região Nordeste Goiano 20 0 0 0 0 0 0 0

Região do Entorno do DF 19 0 0 0 0 0 0 0

Região Sul Goiano 26 8 8 0 0 8 0 8

Região Sudeste Goiano (Estrada 
de Ferro) 22 0 0 0 0 0 0 0

Região Sudoeste Goiano 26 0 0 0 0 0 0 0

Região Noroeste Goiano 13 3 3 0 0 3 0 3

Região Oeste Goiano 41 3 3 0 0 3 0 3

Fonte: elaborado pelo autor, 2016
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3.2. Saneamento básico

Segundo o art. 3º da Lei 11.445/2007, saneamento básico é o 
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais que 
envolvem os quatro componentes: abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e manejo de resí-
duos sólidos. Entender o que a lei estabelece como serviços de sanea-
mento é imprescindível para a correta elaboração do PMSB, de modo 
que contemple todos os requisitos para o planejamento e execução 
de tais serviços. A seguir, estão reunidos os conceitos e as descrições 
dos serviços de saneamento básico estabelecidos pela lei (art. 3º, Lei 
11.445/2007) e pelo decreto (art. 4º, 9º, 12 e 15, Decreto 7.217/2010).

• Abastecimento de Água Potável

São atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abas-
tecimento público de água potável, desde a captação até as ligações 
prediais e os respectivos instrumentos de medição.

• Esgotamento Sanitário

Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações opera-
cionais de coleta (inclusive ligação predial, dos esgotos sanitários), 
transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sa-
nitários e dos lodos originários da operação de unidades de trata-
mento coletivas ou individuais, inclusive fossas sépticas, até o seu 
lançamento final no meio ambiente.

• Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

Conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacio-
nais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutiliza-
ção ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e dis-
posição final dos resíduos domésticos e de limpeza pública. Além 
disso, são de responsabilidade do Município os resíduos originários 
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de atividades comerciais, industriais e de serviços, em quantidade e 
qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do 
titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais 
resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos 
da norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de 
ajustamento de conduta. Cabe esclarecer que são considerados servi-
ços públicos de limpeza pública urbana os serviços de varrição, ca-
pina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros pú-
blicos; asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários 
públicos; raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais 
depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos; desobstru-
ção e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e limpeza de 
logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos 
de acesso aberto ao público.

• Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

Conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 
de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou re-
tenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e dispo-
sição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Diante da dificuldade de solucionar problemas que afetam mais de 
um Município, surgem os consórcios cuja finalidade é a gestão asso-
ciada de serviços públicos.

Conforme exposto no Quadro 5, observa-se que a quantidade de 
Municípios que fazem parte de um consórcio é muito pequena, che-
gando a ter consórcio apenas entre dois municípios.
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Quadro 5 - Panorama do consórcio de Saneamento Básico em Goiás

Regiões de Planejamento Total

Saneamento básico

Total
Intermunicipal Estado União

Sim Não Sim Não Sim Não

Região Metropolitana de Goiânia 20 2 2 0 0 2 0 2

Região Centro Goiano (Eixo BR 153) 31 5 5 0 0 5 0 5

Região Norte Goiano 26 3 3 0 0 3 0 3

Região Nordeste Goiano 20 0 0 0 0 0 0 0

Região do Entorno do DF 19 0 0 0 0 0 0 0

Região Sul Goiano 26 0 0 0 0 0 0 0

Região Sudeste Goiano (Estrada de 
Ferro) 22 0 0 0 0 0 0 0

Região Sudoeste Goiano 26 0 0 0 0 0 0 0

Região Noroeste Goiano 13 0 0 0 0 0 0 0

Região Oeste Goiano 41 1 1 0 0 1 0 1

Fonte: elaborado pelo autor, 2016

3.3. Resíduos Sólidos2

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – (Lei nº. 
12.305/2010) estabelece em seu art. 8º um rol de instrumentos neces-
sários para o alcance dos objetivos da política, sendo que os planos de 
resíduos sólidos são um dos principais e mais importantes instrumen-
tos, podendo ser elaborados a nível nacional, estadual, microrregio-
nal, de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, intermunici-
pal, municipal, bem como a nível dos geradores descritos no art. 20.

Com as novas definições, diretrizes e exigências introduzidas pela 
PNRS, os planos de resíduos sólidos foram instituídos como instru-
mentos de planejamento para a estruturação do setor público na gestão 

2 Portal do Ministério do Meio Ambiente: Planos Municipais de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos. Disponível em: http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/
residuos-solidos/instrumentos-da-politica-de-residuos/planos-municipais-de-ges-
t%C3%A3o-integrada-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
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dos resíduos sólidos. Esses planos trazem como inovação, que o esco-
po de planejamento não deve tratar apenas dos resíduos sólidos urba-
nos (domiciliares e limpeza urbana), e sim de uma ampla variedade de 
resíduos sólidos, que são os descritos no art. 13 da Lei: domiciliares; 
de limpeza urbana; de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços; dos serviços públicos de saneamento; industriais; de servi-
ços de saúde; da construção civil; agrossilvopastoris; de serviços de 
transportes e de mineração.

Os planos de resíduos sólidos devem abranger o ciclo que se ini-
cia desde a geração do resíduo, com a identificação do ente gerador, 
até a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, passando 
pela responsabilização do setor público, titular ou concessionário, do 
consumidor, do cidadão e do setor privado na adoção de soluções que 
minimizem ou ponham fim aos efeitos negativos para a saúde pública 
e para o meio ambiente em cada fase do “ciclo de vida” dos produtos.

O conteúdo mínimo dos Planos Municipais de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos está previsto no art. 19, incisos I a XIX, da PNRS. 
Cabe salientar, ainda, que os Planos Municipais de Saneamento Bási-
co, disciplinados pela Lei n. 11.445/2007, podem contemplar o conte-
údo mínimo estabelecido pela PNRS para o eixo de resíduos sólidos, 
de modo a otimizar a integração entre a Lei de Saneamento Básico e a 
PNRS, bem como para aumentar a escala de Municípios que tenham 
um planejamento mais abrangente e orientado pelas diretrizes da Lei 
n. 12.305/2010.

Além disso, a PNRS estabelece a possibilidade que o PGIRS tenha 
conteúdo simplificado para Municípios de pequeno porte, com menos 
de 20.000 habitantes (apurado com base no censo mais recente do 
IBGE), sendo que tal condição não se aplica aos municípios: integran-
tes de áreas de especial interesse turístico; inseridos na área de influ-
ência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional; e cujo território abranja, 
total ou parcialmente, Unidades de Conservação. Desse modo, o De-
creto n. 7.404/2010, que regulamenta a PNRS, disciplina o conteú-
do mínimo exigido para um Plano Municipal Simplificado de Gestão 
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Integrada de Resíduos Sólidos (PSGIRS), em seu artigo 51, § 1º, 
incisos I a XIV.

Importante mencionar, ainda, que a PNRS, por meio de seu art. 
18, combinado com o art. 55, estabeleceu que a elaboração de Pla-
no Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, até 02 de 
agosto de 2012, é condição para o Distrito Federal e os Municípios 
terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados 
a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao 
manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incenti-
vos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

Coerentemente com as diretrizes da legislação, com o incentivo 
aos Estados para que promovam sua regionalização e aos Municí-
pios para que se associem, terão prioridade no acesso aos recursos 
da União:

• os Municípios que optarem por soluções consorciadas intermu-
nicipais para a gestão dos resíduos sólidos;

• os Municípios que se inserirem de forma voluntária nos planos 
microrregionais estaduais;

• os Municípios que implantarem a coleta seletiva com a parti-
cipação de cooperativas ou associações de catadores formadas por 
pessoas físicas de baixa renda;

• e os Consórcios Públicos, constituídos na forma da Lei n. 
11.107/2005 para realização de objetivos de interesse comum.

Os Municípios que optarem por soluções consorciadas intermuni-
cipais para gestão dos resíduos sólidos estarão dispensados da elabo-
ração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
desde que o plano intermunicipal atenda ao conteúdo mínimo pre-
visto no Art. 19 da Lei n. 12.305 (um único plano atendendo a vários 
municípios associados).
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No entanto, a existência do plano concluído, aprovado e que es-
teja em conformidade com o conteúdo mínimo previsto na Lei n. 
12.305/2010 é condição necessária, mas não suficiente para formular 
o pedido por recursos. É essencial, por exemplo, que o objeto do pleito 
esteja contemplado pelo plano.

Dessa forma, sob a ótica do órgão concedente de recursos públi-
cos (por exemplo: Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Ci-
dades, Funasa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES 
etc.), os pleitos deverão ser apreciados pelo órgão federal acionado 
que, amparado pelos princípios da discricionariedade, conveniência e 
oportunidade, verificará, no plano de gestão do proponente (além do 
atendimento do conteúdo mínimo previsto na lei), se:

• o objeto do pleito está identificado no plano;

• há previsão de atender a essa necessidade;

• há definição clara das responsabilidades; e

• há condições operacionais e previsão de recursos financeiros para 
a manutenção e/ou continuidade da atividade.

Os Municípios que optam por soluções consorciadas intermuni-
cipais para gestão dos resíduos sólidos têm maiores prioridades ao 
pleitear um recurso junto à União. Diante disso, essa solução é tão 
importante.

Em Goiás, os consórcios de Manejo Resíduos Sólidos são somente 
na esfera intermunicipal e apenas os municípios da região do Sudoeste 
Goiano não participam de algum consórcio.

Conforme exposto na Quadro 6, observa-se que, em média, 40% 
dos Municípios de cada região fazem parte de um consórcio de mane-
jo de resíduos sólidos.
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Quadro 6 - Panorama do consórcio de Manejo de Resíduos 
Sólidos em Goiás

Regiões de Planejamento Total

Manejo de resíduos sólidos

Total
Intermunicipal Estado União

Sim Não Sim Não Sim Não

Região Metropolitana de Goiânia 20 8 8 0 0 8 0 8

Região Centro Goiano (Eixo BR 153) 31 17 17 0 0 17 0 17

Região Norte Goiano 26 12 12 0 0 12 0 12

Região Nordeste Goiano 20 13 13 0 0 13 0 13

Região do Entorno do DF 19 12 3 9 9 3 0 12

Região Sul Goiano 26 10 10 0 0 10 0 10

Região Sudeste Goiano (Estrada de 
Ferro) 22 8 8 0 0 8 0 8

Região Sudoeste Goiano 26 0 0 0 0 0 0 0

Região Noroeste Goiano 13 6 6 0 0 6 0 6

Região Oeste Goiano 41 10 10 0 0 10 0 10

4. RECURSOS PARA GESTÃO

Com o aumento das atribuições municipais, a ampliação das com-
petências tributárias e das responsabilidades de gastos municipais, 
os municípios vêm implementando uma série de processos de mo-
dernização e racionalização de suas máquinas administrativas, cujo 
objetivo maior é garantir o efetivo cumprimento das suas crescentes 
funções e a maior sustentabilidade financeira.

4.1. Taxas 

A instituição de cadastros, cobranças de taxas e a adoção de me-
canismos de incentivo à implantação de empreendimentos são ins-
trumentos que vêm sendo utilizados pelos Municípios com a fina-
lidade de garantir maior autonomia financeira. Esses instrumentos 
foram levantados pela Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016
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– Munic – e podem auxiliar as questões que permeiam a análise da 
sustentabilidade financeira dos municípios goianos.

Entre os 246 Municípios goianos, 143 não cobram taxa de coleta de 
lixo e 153 não cobram taxa de limpeza urbana, conforme Gráfico 02. 
Esse panorama serve de alerta aos gestores municipais.

Gráfico 2: Taxa de coleta de lixo e taxa de limpeza urbana

Ainda fazendo a análise em relação à cobrança das taxas, é possí-
vel verificar que a maioria dos municípios que não cobram as taxas 
de coleta de lixo e limpeza urbana se encontram na faixa populacio-
nal com até 100.000 habitantes (Quadro 7).

Quadro 7 - Relação das taxas em função da faixa habitacional

Faixa habitacional Total
Taxa de coleta de lixo Taxa de limpeza urbana 

Sim Não - Sim Não -

1 - Até 5000 96 8 55 33 7 56 33

2 - 5001 até 10000 59 8 43 8 5 46 8

3 - 10001 até 20000 38 7 20 11 7 20 11

4 - 20001 até 50000 31 12 15 4 8 19 4

5 - 50001 até 100000 12 5 7 0 5 7 0

6 - 100001 até 500000 8 6 2 0 4 4 0

7 - Maior que 500000 2 1 1 0 1 1 0

Total 246 47 143 56 37 153 56

Fonte: elaborado pelo autor, 2016

Fonte: elaborado pelo autor, 2016
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Em relação às regiões de planejamento, destacam-se as regiões 
Metropolitana de Goiânia, Entorno do DF, Norte, Nordeste, Sul, Su-
deste e Oeste Goiano as quais apresentam mais de 50% de Municípios 
que não cobram taxa de coleta de lixo e limpeza urbana (Quadro 8).

Quadro 8 - Panorama da cobrança das taxas de coleta de lixo e 
limpeza urbana

Regiões de Planejamento Total
Taxa de coleta de lixo Taxa de limpeza 

urbana 
Sim Não - Sim Não -

Região Metropolitana de 
Goiânia 20 5 14 1 4 15 1

Região Centro Goiano (Eixo 
BR 153) 31 2 15 14 13 14 4

Região Norte Goiano 26 4 18 4 3 19 4

Região Nordeste Goiano 20 2 12 6 1 13 6

Região do Entorno do DF 19 7 10 2 5 12 2

Região Sul Goiano 26 4 17 5 4 17 5
Região Sudeste Goiano (Es-
trada de Ferro) 22 4 15 3 2 17 3

Região Sudoeste Goiano 26 9 10 7 8 11 7

Região Noroeste Goiano 13 3 6 4 1 8 4

Região Oeste Goiano 41 7 26 8 6 27 8

Fonte: elaborado pelo autor, 2016

4.2. ICMS Ecológico

4.2.1. O que é?

O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que possibilita aos 
municípios acesso a parcelas maiores que aquelas que já têm direito, 
dos recursos financeiros arrecadados pelos Estados por meio do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em razão 
do atendimento de determinados critérios ambientais estabelecidos 
em leis estaduais.
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4.2.2. Como ter Acesso?

Para um município requerer o ICMS Ecológico é necessário aten-
der aos seguintes artigos da Lei Complementar n. 90/2011:

Art. 1º Por esta Lei Complementar são contemplados os Municípios 
que abriguem em seus territórios unidades de conservação am-
biental, ou que sejam diretamente por elas influenciados ou, ainda, 
aqueles possuidores de mananciais para abastecimento público.

Art. 3º Por Municípios possuidores de mananciais para abasteci-
mento público entendem-se aqueles em cujos territórios se situam 
bacias hidrográficas, no todo ou em parte, com mananciais abaste-
cedores de Municípios confrontantes.

São consideradas unidades de conservação ambiental, para fins dos 
recursos que aludem à Lei Complementar n. 90/2011:

Unidades de Conservação

• Áreas de preservação ambiental;
• Parques;
• Reservas florestais;

• Florestas;
• Hortos Florestais;
• Áreas de relevante interesse 

ecológico.

Após atender a algum dos dois artigos supracitados, os Municípios 
deverão preencher um questionário disponibilizado no site da Secreta-
ria Estadual do Meio Ambiente (SECIMA) e enviar ao mesmo órgão.

Na Figura a seguir, encontra-se o fluxograma de como se dá o pro-
cedimento para ter acesso ao repasse do ICMS Ecológico. É impor-
tante ressaltar que os municípios devem estar atentos à legislação e 
atender a todos requisitos estabelecidos.
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Repasse do ICMS Ecológico aos 
Municípios Goianos

Cria a unidade de 
conservação (UC) 
e cadastra a UC na 
SECIMA

Consulta leis e 
decretos relativos ao 
ICMS Ecológico no 
site da SECIMA

Baixa, responde e 
envia o questionário 
ao e-mail indicado no 
site da SECIMA

Recebe e analisa os 
questionários dos 
Municípios com uni-
dades cadastradas 
na SECIMA

Identifica Municípios 
inaptos a receberem 
o ICMS Ecológico

Identifica e enquadra 
os Municípios aptos 
a receberem o ICMS 
Ecológico

Notifica o Município 
inapto

Envia lista de 
Municípios aptos 
a fazerem o ICMS 
Ecológico à SEFAZ

Recebe lista nominal 
dos Municípios aptos 
a receberem o ICMS 
Ecológico

Efetua o repasse do 
ICMS Ecológico aos 
Municípios aptos a 
receberem
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4.2.3. Critérios

De acordo com o Art. 4º da Lei Complementar n. 90/2011, as par-
celas de receita pertencentes aos Municípios serão creditadas confor-
me os seguintes critérios:

I - 85% (oitenta e cinco por cento), na proporção do valor adicio-
nado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

II - 10% (dez por cento), em quotas iguais entre todos os Municípios;

III - 5% (cinco por cento), na proporção do cumprimento de exi-
gências estabelecidas nesta Lei Complementar, relacionadas com a 
fiscalização, defesa, recuperação e preservação do meio ambiente.

Parágrafo único. A partilha dos 5% (cinco por cento) é condicio-
nada ao preenchimento dos critérios indicados no inciso III do 
“caput” deste artigo e será feita percentualmente aos Municípios, 
da seguinte forma:

I - 3% (três por cento) para os Municípios que possuírem gestão am-
biental condizente com os padrões de desenvolvimento sustentável e 
conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, aproximan-
do-se do que seria ideal quanto ao abordado nas alíneas abaixo, com 
efetivas providências para solução de, pelo menos, seis delas:

a) ações de gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive lixo hospi-
talar e resíduos da construção civil – coleta, transporte e destina-
ção dos resíduos sólidos, aterro sanitário, incineração, reciclagem 
e compostagem;

b) ações efetivas de educação ambiental, na zona urbana e rural, 
nas escolas e grupos da sociedade organizada, instituídas por in-
termédio de lei municipal e/ou programas específicos;

c) ações de combate e redução do desmatamento, com a devida 
fiscalização e comprovação da efetiva recuperação de áreas de - 
gradadas – reflorestamento;

d) programas de redução do risco de queimadas, conservação do 
solo, da água e da biodiversidade;

e) programa de proteção de mananciais de abastecimento público;

f) identificação de fontes de poluição atmosférica, sonora e visual, 
e comprovação das medidas adotadas para a minimização dessas 
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práticas;

g) identificação das edificações irregulares, bem como a com - pro-
vação das medidas adotadas para sua adequação às normas de uso 
e ocupação do solo;

h) programas de instituição e proteção das unidades de conservação;

i) elaboração de legislação sobre a política municipal de meio am-
biente, incluindo a criação do Conselho Municipal do Meio Ambien-
te e do Fundo Municipal do Meio Ambiente, obedecidas as peculia-
ridades locais, respeitadas as legislações federal e estadual sobre o 
assunto.

II - 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) para 
os Municípios que já tenham regulamentado e colocado em prática, 
pelo menos 4 (quatro) das providências do inciso I do parágrafo 
único deste artigo;

III - 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) para os Muni-
cípios que já tenham regulamentado e colocado em prática, pelo 
menos 3 (três) das providências do inciso I, do parágrafo único deste 
artigo.

Art. 5º Para fins de fixação dos índices de participação dos Municí-
pios na receita do ICMS, anualmente a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos fornecerá ao Conselho Delibe-
rativo dos Índices de Participação dos Municípios – COÍN-DICE/
ICMS –, presidido pelo Secretário da Fazenda, relação nominal dos 
Municípios goianos com os percentuais de cada um, alcançados na 
forma estabelecida no inciso III e no parágrafo único do art. 4º desta 
Lei Complementar.

Art. 6º A distribuição do percentual de que trata o inciso III do §1º 
do art. 107 da Constituição Estadual entre os Municípios contem-
plados, conforme os critérios definidos nesta Lei, se dará de forma 
gradativa, respeitando-se, para tanto, o seguinte escalo-namento 
por exercício financeiro:

I -1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento), em 2012;

II - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), em 2013;

III - 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento), em 
2014;

IV - 5% (cinco por cento), em 2015.

Parágrafo único. Nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, a parcela 
da receita que restar para completar os 5% (cinco por cento) de 
que trata o inciso III do § 1º do art. 107 da Constituição Estadual 
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será distribuída igualitariamente entre todos os Municípios goia-
nos (GOIÁS, 2011).

4.2.4. ICMS Ecológico em Goiás

Segundo dados da SECIMA, em 2015, 44% dos Municípios goia-
nos estavam aptos a receberem esse mecanismo tributário. Conforme 
se verifica no Gráfico 3.

Gráfico 3 - Situação dos Municípios goianos em relação ao ICMS 
Ecológico

Fonte: elaborado pelo autor, 2016

Dos Municípios contemplados pelo ICMS Ecológico, 13 atenderam 
a pelo menos 3 critérios; 13 atenderam a pelo menos 4 critérios e 83 
atenderam a pelo menos 6 critérios (Quadro 9). Porém, a quantidade de 
municípios que ainda não recebem o ICMS Ecológico ultrapassa 50%, 
demonstrando que a questão ambiental ainda não é vista como alterna-
tiva de arrecadação municipal.

Quadro 9 - Municípios x Critérios
Critérios Municípios

Atenderam pelo menos 3 critérios 13
Atenderam pelo menos 4 critérios 13
Atenderam pelo menos 6 critérios 83
Não atenderam nenhum critério ou não enviaram o questionário 137

Fonte: elaborado pelo autor, 2016
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Espera-se que o uso de instrumentos econômicos, como o ICMS 
Ecológico, juntamente com os instrumentos de comando e controle, 
permitirá que a gestão ambiental saia de ações mitigadoras ou repara-
doras das perdas ambientais para atuar de forma preventiva e indutora 
de usos compatíveis com a preservação, podendo também gerar recei-
tas para a implementação de atividades sustentáveis

As experiências do ICMS Ecológico implantadas no Brasil indi-
cam que, para muitos municípios que estão em regiões onde predo-
minam áreas protegidas e que por isso possuem restrições para as ati-
vidades econômicas, esses recursos fazem um papel compensatório e 
participam significativamente na receita local, sendo fonte importante 
de recursos para a economia municipal.

Além do papel compensatório, a aplicação desse instrumento, com 
a finalidade de estimular a conservação e o uso sustentável de recursos 
ambientais, tem sido uma experiência promissora. O ICMS Ecológi-
co, agregando valor econômico a atividades de proteção ambiental, 
tem contribuído para ampliar as iniciativas dos Municípios na conser-
vação de espaços naturais e no saneamento ambiental, bem como para 
desenvolver e articular a gestão ambiental municipal e estadual.

Embora o ICMS Ecológico seja um instrumento interessante, não se 
deve pensar que ele resolverá todos os problemas ambientais. Ele deve 
ser entendido como mais um instrumento a ser utilizado e que contribuirá 
para a melhoria do quadro ambiental geral e, dessa forma, para a melhoria 
na qualidade de vida dos moradores dos Municípios beneficiados.

4.2.5. Dificuldade dos municípios goianos em pleitear o ICMS 
Ecológico

A Federação Goiana de Municípios (FGM) destaca que no estado 
de Goiás a grande dificuldade dos Municípios em pleitearem o ICMS 
Ecológico é o cumprimento do Art.1 da Lei Complementar n. 90/2011. 
O qual estabelece que se o Município não possuir manancial de abaste-
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cimento confrontante, este deve ter uma Unidade de Conservação (UC).

Surge, assim, o desafio para os municípios, o qual consiste na 
criação das Unidades de Conservação. Com o objetivo de auxiliar os 
gestores a solucionar esse desafio, que os impede de receber recurso 
financeiro, a seguir está exposto um roteiro básico de criação das UCs.

Todo processo de criação de unidade de conservação municipal 
deve seguir rigorosamente o Capítulo IV da Lei n. 9.985/2000 e o 
Capítulo I do Decreto n. 4.340/2002, considerando que esses capítulos 
tratam dos procedimentos para criação de unidades de conservação.

Da criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação

Art. 22 As unidades de conservação são criadas por ato do Poder 
Público.

A maioria das unidades de conservação municipais são criadas por 
ato do poder executivo, ou seja, decreto do prefeito. Apesar de raro, 
o Poder Legislativo (Câmara dos Vereadores) pode criar unidades de 
conservação por meio de lei. Para tanto, em cumprimento à Lei do 
SNUC, é necessário que o projeto de lei venha acompanhado de estu-
dos técnicos que indiquem a categoria a ser criada. Em todos os casos, 
se a categoria proposta exigir, é necessário promover consulta pública, 
que pode ser realizada numa reunião aberta à população em local, dia 
e horário previamente divulgado.

§ 2º A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida 
de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a 
localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, 
conforme se dispuser em regulamento.

Antes de iniciar os estudos, é recomendável realizar o levantamen-
to de informações disponíveis na literatura (publicações, relatórios, 
monografias, teses etc.) e na Rede Mundial de Computadores (Inter-
net), evitando a duplicidade de estudos, diminuindo custos e agili-
zando o processo de criação. Cabe ressaltar que algumas unidades 
de conservação foram criadas com base em estudos já existentes, que 
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foram realizados por instituições ambientalistas e de pesquisas.

Etapas para se criar uma unidade de conservação

1º - Abertura do processo

A abertura do processo de criação de uma unidade de conservação 
se inicia por meio da apresentação de uma demanda (ofício, carta, me-
morando etc.), protocolado na instituição com indicação da área a ser 
proposta para criação de uma unidade de conservação, acompanhado 
ou não de estudos técnicos.

2º - Avaliação da demanda de criação

Após a formalização da demanda de criação de uma unidade con-
servação na sede da prefeitura, Secretaria Municipal de Meio Am-
biente ou órgão do SISNAMA, é necessário que o técnico da insti-
tuição avalie se a área demandada tem potencial para criação de uma 
unidade, caso este considere pertinente a proposta, a instituição dará 
prosseguimento solicitando a abertura do processo. Caso o técnico 
não conheça a área, é recomendável realizar uma vistoria prévia.

3º - Realização de estudos técnicos

O estudo técnico consiste no levantamento e na caracterização dos 
meios biológicos, físicos e socioeconômicos da área a ser proposta 
para criação da unidade de conservação. Ressalta-se que tal estudo 
deve ser elaborados por profissionais competentes e com Anotação de 
Responsabilidade Técnica.

4º - Definição da categoria e da proposta de limite preliminar

Concluídos os estudos, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente 
ou órgão do SISNAMA deverão propor a categoria mais apropriada.
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5º - Consulta aos órgãos e instituições

 A consulta aos órgãos públicos se faz necessária para que pre-
feitura, Secretaria de Meio Ambiente ou órgão do SISNAMA identi-
fique possíveis conflitos de interesses (por exemplo: na área proposta 
para criação da UC o INCRA pretende implantar um Projeto de As-
sentamento). Caso os técnicos tenham conhecimento que não existe 
nenhum outro projeto proposto para área, esta etapa poderá ser supri-
mida.

6º - Realização da consulta pública

 A consulta pública é um processo conduzido, em geral, por 
uma reunião pública e consultas formais a diversas instituições pú-
blicas. Na consulta pública, a prefeitura tem o dever de apresentar a 
proposta de criação da unidade, fornecendo informações adequadas e 
inteligíveis à população local e a todos os interessados. Além disso, 
tem que mencionar as implicações para a população residente no inte-
rior e no entorno da unidade proposta, de modo claro e em linguagem 
acessível. A consulta pública para a criação de unidade de conserva-
ção não tem caráter deliberativo, sua finalidade é subsidiar a definição 
da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a uni-
dade. A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão 
ambiental competente, outras formas de oitiva da população local e de 
outras partes interessadas.

7º -  Procedimento posterior à consulta pública

Esta etapa compreende os seguintes itens: análise e elaboração de 
Nota Técnica referente às demandas da consulta pública; elaboração 
do Mapa final da proposta de criação; elaboração de Parecer Técnico 
(acompanhado de minuta de ofício, minuta de exposição de motivos, 
minuta do ato de criação da UC).
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8º - Elaboração do Parecer Jurídico

Antes da publicação do ato de criação da unidade de conservação, 
a Assessoria Jurídica emitirá um parecer informando se o processo 
atendeu aos requisitos legais exigidos pela Lei n. 9.985/2000 e pelo 
Decreto n. 4.340/2002 e, caso necessário, corrigindo/alterando as mi-
nutas de ofício, exposição de motivos e ato de criação.

 Após a criação da unidade de conservação, a Secretaria de 
Meio Ambiente ou Órgão do SISNAMA deverá realizar o cadas-
tro da unidade no Ministério do Meio Ambiente.
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