Banco de Dados Ambiental Municipal

Município Sustentável
SIM

NÃO

Edificação pública modelo
Estudo de drenagem
Edificação publica com
energia solar

Projeto com materiais
reciclados e campanhas
de Logística Reversa:

OBSERVAÇÕES

Fase de estudo
Fase de elaboração
Fase de estudo
O Natal Sustentável, parceria do
Departamento de Cultura e Departamento
de Agricultura e Meio Ambiente na
campanha Natal Luz, para reutilização de
garrafas pets como matéria-prima na
realização da decoração natalina e a
confecção de brinquedos que serão
entregues para as crianças no final do ano
confeccionadas com materiais recicláveis.
São realizadas no município campanhas
de Logística Reversa através do
recolhimento de pilhas, baterias, lâmpadas,
tubo de pasta de dente vazia, escova de
dente usadas, embalagens de vazias de
creme dental, embalagens de escova de
dente, esponja de lavar louça e óleo de
cozinha usado.

X

Estrutura e Educação Ambiental
SIM

Estrutura Municipal do
Meio Ambiente
Diretor Municipal de Meio
Ambiente nos últimos
anos.
Diretor no ano de 2017

Formação da equipe do
Departamento de
Agricultura e Meio
Ambiente

NÃO

OBSERVAÇÕES

X

Rua: Sete de Setembro, 1077 – Centro de
Magda-SP. Ponto de referência: Correios

X

Adriano Quirino de Oliveira

X

Valter Filiar

X

Valter Filiar
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente
Emanuel Gonçalves Lóis- Médico
Veterinário
Leandro Rodrigues- Engenheiro Agrônomo

Práticas de oficinas
relacionado ao tema meio
ambiente no ensino
infantil formal

Todos professores da rede municipal de
ensino trabalham de acordo com o
Programa Municipal de Educação
Ambiental, seja no ensino infantil, e ensino
fundamental, no município existe a
transversalidade na educação.

X

São 3 escolas, sendo duas municipais EM
Waldomiro Lojúdice e EMEI Dirce Souza
Trindade Lessi e escola estadual EM
Manoel dos Santos

Número de escolas no
município de Magda
atualmente

Conselho Ambiental
SIM

Entidades de classe que
participam do conselho

Departamento da Saúde e Saneamento,
Departamento da Educação e Cultura,
Departamento de Agricultura e Meio
Ambiente, Representantes da Câmara
Municipal, Representantes da sociedade
civil organizada através: Associação de
Produtores Rurais de Magda – APRUMA,
Associação Comunitária de
Desenvolvimento Social de Magda –
ACODES, Associação de Pais e MestresAPM das escolas Estaduais.

X

Em 2016 o conselho
estava ativo

OBSERVAÇÕES

NÃO

X

Foi retomada as atividades em 2017

Biodiversidade
SIM

Há invasão de animais
silvestres no município e
algumas espécies já
foram resgatadas.
ONGs, grupos ou
organizações para
preservar e proteger os
animais
Área total do município

OBSERVAÇÕES

NÃO

X

Porco do mato e capivara

X

ONG SOS Rio São Jose dos Dourados e
Amigos dos Animais

X

10.27ha

Gestão das Águas
SIM

Número de nascentes
pertencente ao município
Gestor que fornece água
e trata o esgoto

NÃO

OBSERVAÇÕES

X

Estima-se 96 e o cadastramento está no
plano de nascente.

X

SABESP

Nascente modelo do
município ainda se
encontra protegida
Fornecimento de água
para a SABESP e o
Município
Número de nascentes
hoje o município tem
cadastrada com projeto
de recuperação

X

Existe visita periódica

X

Através de poços subterrâneos
Uma, mas existe estudo para recuperação
de todas gradativamente.

Qualidade do Ar
SIM

Número de aferição
veicular realizada ao ano
Leis municipais que
promovem melhoria da
qualidade do ar
Número de fabricas e/ou
empresas que possuem
emissão de carbono e/ou
outra fonte que possa ser
poluidora, localizadas no
distrito industrial
São realizadas aferição
veicular com a escala
Rilgemann no município
periodicamente

OBSERVAÇÕES

NÃO

X

Uma vez por ano de acordo com a lei 764
de 13 de agosto de 2009

X

Lei 764 de 13 de agosto de 2009 e 767 de
13 de agosto de 2009. Proíbe a queimada
urbana em lotes e dá outras providências.

X

Nenhuma fábrica ou empresa emitem
essas substâncias mencionadas.

Através da interlocutora do município
VerdeAzul e chefe de transporte municipal
Enivaldo Aparecido Ribeiro

X

Focos de queimada
urbana fiscalizados em
2016

X

A fiscalização ocorreu através da polícia
ambiental do batalhão de Votuporanga e
através do mapeamento dos focos de calor
realizados pela interlocutora do Programa
Município VerdeAzul Marcillei Duarte dos
Santos que tem formação em engenharia
ambiental e sanitária

Uso do Solo
SIM

Número de propriedades
rurais cadastradas no
município

X

OBSERVAÇÕES

NÃO

341, conforme a CATI.

Arborização Urbana
Tipo de espécie
predominante no
município

OITI com cerca de 40%.

Capacitação de
podadores em 2017
Número de autorizações
de supressão de árvores
na arborização foram
concedidas em 2017 e se
houve replantio número
deles.
Espécies mais indicadas
atualmente para compor a
arborização do município

X

Última capacitação de arborização urbana
foi realizada em 04 DE AGOSTO DE 2017

X

Foram autorizadas 6 supressões de
árvores, houve replantio pelos proprietários
de árvores, mesma quantidade conforme
lei municipal.

X

Jambo do Norte, Magnólia, Dedaleiro, Pau
Ferro, frutíferas, Pata de Vaca

Esgoto Tratado
SIM

Funcionamento da ETE
Número auto
monitoramentos foram
efetuados em 2017
Número de ETE no
município

OBSERVAÇÕES

NÃO

X

Existe no mínimo uma visita anual pelos
alunos das escolas do munícipio.

X

10

X

1

Resíduos Sólidos
SIM

Número de produção
média diária de resíduos
domésticos
Barracão de coleta
seletiva no município

X

NÃO

OBSERVAÇÕES

3 toneladas

Sim, em funcionando desde 12 de fevereiro
de 2008
Os resíduos são encaminhados para Aterro
Local de destino final dos
X
Sanitário Proposta Engenharia Ambiental
resíduos sólidos
no município de Meridiano.
Legislação Ambiental Municipal:
X

LEI Nº 660, DE 25 DE MAIO DE 2007 - Cria o Departamento Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente e dá providências correlatas. LEI Nº 661, DE 25 DE MAIO DE 2007 Estabelece a Política Municipal do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, institui o Fundo
Municipal do Meio Ambiente e dá outras providencias. LEI Nº. 761, DE 13 DE AGOSTO
DE 2009 -Regulamenta o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
previsto no art. 205 da Constituição Estadual e dá outras providências. LEI N. º 762, DE
13 DE AGOSTO DE 2009 - Estabelece e disciplina o código de arborização urbana,
praças e jardins, uso e ocupação dos logradouros públicos e institui a arvore símbolo do
município de Magda– SP e dá outras providências. LEI Nº 763, DE 13 DE AGOSTO DE
2009 -Institui a Política Municipal de Educação Ambiental e dá outras providências. LEI
Nº 764, DE 13 DE AGOSTO 2009 -Dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle da
poluição atmosférica, por meio da avaliação da emissão de fumaça preta de veículos e
máquinas movidos a diesel, conforme regulamentação específica e adota outras
providências. LEI Nº 765, DE 13 DE AGOSTO DE 2009 - Institui o Calendário de Datas
Comemorativas associadas a Temas Ambientais do Município de Magda. LEI Nº 766, DE
13 DE AGOSTO DE 2009 - Estabelece normas e diretrizes sobre arborização urbana nos
projetos de parcelamento do solo, na forma de loteamento ou arruamento. LEI Nº 767,
DE 13 DE AGOSTO DE 2009 - Proíbe a realização de queimadas nos lotes urbanos do
Município, e dá outras providências. LEI Nº 768, DE 13 DE AGOSTO DE 2009 - Dispõe
sobre a Obrigatoriedade do Uso de Madeira Legalizada no Município de Magda e dá
outras providências. Lei Municipal n°992, de 24 de Outubro de 2012, que aprova o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Magda. Lei 1.235, de 11 de
outubro de 2017 que Institui a obrigatoriedade de Implantação do Espaço Árvore nos
novos loteamentos, parcelamentos de solo, prédios públicos locais e instalações públicas
municipais e no viário carroçável em áreas consolidadas ou não, do Município de magda
e dá outras providências.
Iniciativas pontuais para a gestão ambiental do Município:
Acompanhamento/Fiscalização da Estação de Tratamento de Esgoto - Ações de
Drenagem no perímetro urbano - Acompanhamento da qualidade de Tratamento dos
efluentes - Fomento a coleta seletiva municipal - Monitoramento da qualidade do Aterro
Sanitário - Destinação adequada para pneus inservíveis através de convênio
intermunicipal - Recuperação de APPs - Ação conjunta intermunicipal em gestão de
resíduos sólidos e Recuperação de área degradada - Ampliação da Arborização Urbana
- Execução de Ações de Educação Ambiental em todas as diretivas do PROGRAMA
MUNICÍPIO VERDEAZUL - Elaboração das Edificações públicas modelo - Utilização de
papel reciclado na administração pública - Realização de atendimento de animais
domésticos por veterinário da prefeitura – Campanha de Guarda Responsável de Cães e
Gatos- Levantamento e combate as perdas no sistema de abastecimento de água Fiscalização das queimadas na área Urbana - Realização do treinamento da Brigada de
incêndio junto ao Corpo de Bombeiros - Participação em capacitações sobre a gestão
Ambiental - Acompanhamento das atividades da concessionária Responsável pela água Avaliação e Fiscalização dos F70 quanto a emissão de fumaça preta - Melhoria da
Estrutura disponível para as questões ambientais - Realização das reuniões ordinárias do
CMMA - Apoio aos proprietários rurais para Cadastro no SICAR - Cadastro e Inserção de
Dados no SIDEC - Ações para redução do uso da água - Ações de Melhoria na
mobilidade Urbana – Criação do Espaço de Educação Ambiental- Ações para a
conservação da fauna Silvestre. Participação nas Câmaras técnicas da Bacia Baixo Tietê.
Outros dados do Município:

CAR

Imóveis inscritos
com até 4
módulos fiscais
de área

274

Imóveis inscritos
com mais de 4
módulos fiscais
de área

16

TOTAL DE
INSCRITOS

290

