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PROJETO BÁSICO PARA O FORTALECIMENTO DE GESTÃO

AMBIENTAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

1 . OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

CoNTRATAÇÃO DE PESSOA JURTDTCA, ESPECTLTZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS GESTÃO AMBIENTAL, PARA CAPACITAÇÁO DOS SERVIDORES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE SAO MIGUEL DO GUAMA,
VISANDO FORTALECER A GESTÂO AMBIENTAL MUNICIPAL.

2 - EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sáo Miguel do Guamá.

3 - DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃOT

É sabido que a Constituição Federal de 1988, trouxe capítulo em seu ordenamento,

destinado, especificadamente, ao bem ambiental, trazendo, ainda, de forma expressa, previsão

que inovou a gestão ambiental municipal, disposta no Art. 23, da referida Carta, que assim dispôe:

Art. 23. É competência comum da União. Cos Estados, do Distrito Federat e dos

Municípios:

()
Vl - protegêÍ o meio ambiente e combater a poluiçâo êm qualqueÍ de suas íormas;

(.)

Muito embora se reconheça as grandes diferenças regionais e locais do Brasil, é

importante identificar que o referido dispositivo não converge a proteçáo para cenários

específicos, mas em qualquer de suas formas. Tal premissa assegura força

implernentadora, quando se destaca o que ccorre na instência mais próxima de atuação e

da realidade dos problemas dos cidadãos, que são os Municípios.

A descentralizaçâo da gestão ambiental dos órgãos estaduais aos municipais,

para fins de melhor executar planos, programas e projetos afetos a governânça ambiental,
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mercado empresarial utilizador de recursos naturais, necessitando, para tanto, do uso de

ferramentas de gestão adequadas, compatíveis e seguras, além de profissionais



capacitados e conectados com o cenário global potencial, para dar repo§ta as demandas

emergentes.

Com o Advênto da Lei Ccrnplernentâi' 14At2411, mais uma vez o papel dos

municípios foi reaÍirmado e as incertezas acerca da competência do ente municipal como

esfera de poder no âmbito da gestão ambiental, acabou por ser expressamente definida,

tendo em vista que que tais competências de comum responsabilidade entre as três

esferas do poder, foram impulsionadas, ou sêja, concedidas aos municípios, competências

próprias em matéria ambiental.

Sob tal aspecto, passamos a identificar a real importância dos municípios na

execução de uma agenda estratégica e de extrema importância ao executivo local, pelo
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envolve gestâo ambiental, social e econômica.

Contudo, não basta só reagir, ou ter manifesto interesse na implementaçáo de

uma agenda municipal sólida, unindo forças ao Estado ou União, necessário se faz criar

ambiente adequaCo, fcrtaleciCc, com profissicnais devidarnente capacitadcs e

formalmente investido no cargo ou funÉo de agentes atuantes na agenda ambiental aíeta

municipalidade, ou seja, é cada vez mais importante que os municípios tenham

capacidade de organização e gestão de seu sistema ambiental e, além disso, tenham uma

ôêtr' 't',râ aaaaz áa imnlaman+rr a nnlí+ina amhian+al nôlê ÂviêtôntÉrvuyq4 ee ,,,,t,,v,,,e,,.s, q yv"L,vq

Assim como muitos municípios do Brasil, São Miguel do Guamá possui economia

com foco em desenvolvimento de atividades produtivas, baseada na Fabricação de Ttjolos

e Telhas, no qual existem em média cerca de 50 Indústrias, produzindo aos mês cerca de

30 i-riiihões de Tüolos e I nriihões de telhas, vendidas parô todas as Regiões do País, ai 'nre

de outras atividades passiveis de licencimento ambiental, regulamentadas pela Lei de taxas

municipal.

Sua localizaçâo insere-se na mesorregião Sudeste do Pará, contando com

estimativas, segundo IBGE, de 50.925 habitantes, distribuídos em área territorial de

8.246,634 km2.

No ano de 2014, o Município de São Miguel do Guamá recebeu certificado, por

oarte do Estado do Pará, através da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAS, o título de

Município Habilitado para o exercício da gestão ambiental local, fundamentado em

diagnóstico realizado pelo ente estadual, o qual se posicionou pela aptidão dos trabalhos

da pasta ambiental que poderia ser executada pelo Município, nos termos da Lei

Complementai" 14C12011, Lei 7.38912010 e Resolução do Conselho Estadual de lvleio

Ambiente - COEMA no 12012015.

A demanda visa não só resguardar o exercício de atividades regulamente

licenciadas nos limites do território do municÍpio, mas assegurar o potencial ambiental
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Por meio da Lei no 333/2016, a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá,

instituiu a Política Municipal de Meio Ambiente visando medidas para preservar, proteger,
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exercício da Ordem econômica, em busca de uma cidade próspera, cujo objetivo é o
ordenamento de açóes governamêntais e articulação de parcerias com o setor privado e

sociedade civil organizada, para promoção do desenvolvimento sustentável do Município.
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Municipal de Meio Ambiente, além dos demais instrumentos legais necessários pra o

desenvolvimento da Gestão Ambiental segura e responsável.

Contudo, como ocorre no cenário nacional, quando falamos de Órgãos ambientais,

trazemos a discussão o quesito, quadro de pessoa! capacitado, pe!"â sômar aos

esforços da gestão eficiente.

Sabemos da dificuldade em formarmos equipe sólida, com profissionais que

conheçam as particularidades da Gestão Ambiental no Pais, e que refletem diretamente

nas açÕes Cesenvclvidas pelcs ltlunicípios, quanda falamcs em llcenciamentc ambiental,

Íiscalização ambiental, competência em matéria ambiental, além de outros atributos de

ordem técnica e jurídica, capâzes de serem implementados no cenário local, por

profissionais que integram equipes municipais.
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mais diversas demandas recebidas, pelas mais variadas particularidades processuais,

procedimentais e cunho decisório, que precisam náo só de motivação, mas fundamento

capaz de demonstrar a eficiência nos atos emitidos.
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responsável pela Gestão das mais diversas agendas, como nos últimos meses, vem

desenvolvendo êsforços para compatibilizar efetivação na Agenda de Gerenciamento de

Resíduos Sólidos Municipais.

l.,lêste sentido, nccessário se faz a eontÍarêção de Ccnsultor3a Ambiental

para o treinamento e capacitação dos profissionais da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente de São Miguel do Guamá, para fortalecer e melhor desenvolver a Gestão

Ambiental local, nas agendas de Competência êm licenciamento ambienteÍ,

fiscalização ambíental, com treinamento prático em cempo para levratura de Autos

de lnfração, legislação ambiêntel, fluxo administretivo procêssual e gestão em Meio

Ambiente.

Por último, deve levar êm consideração que o contrato, pera surtir melhor
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profissional que tênha habilidade de atuação nâa árêes solicitadas, principalmêntê

êm Gestão Ambiental no Estado do Pará.

2 - II4ETAS DE TRABALHO E PRODUTOS ALTJIEJADOS,



2.1 - O presente projeto visa fortalecer a Gestão Ambiental Local, por meio do treinamento

e capacitação de equipe, assegurando a eficiência nos atos administrativos da SEMMA,
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com quatro grandes metas a serem seguidas para sua implantação:

2.1,2_META I- REALIZAR DIAGNOSTICO DE GESTÃO DAATUAÇÃO MUNICIPAL DE

SÃo MIGUEL Do GUAMA, NO ÂMBITo DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

É /-tr) \,\-IvtTE I tr ryvr/'1i> f\lJV \lJA\) L,fl LEt \,\_,4vtr LE tvlEr y r/\r\ t+vlzv t t

2,1.3 _ META II - TREINAR E CAPACITAR EQUIPE DA SEMMA, NAS DIFERENTES

AGENDAS DE ATUAÇÃO: LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E

G ESTA.C ADM I IT.I I STR,\TIVA,

2,1.4 . META III - REVISAR E IMPLEMENTAR FLUXO PROCESSUAL E

PROCEDIMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO

It"4IGUEL DO GUA},4A,

2.1,5 _ META IV _ TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES PMTICAS
I t/1^n^c 
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2.1.6. A EMPRESA RESPONSÁVEL

TRABALHOS REALIZADOS E A

ULJI\ULUõI V U.

3 - PRODUTOS ESPERADOS

DEVERA ELABORAR RELATÓRIO GERAL DOS

SEREM SEGUIDOS, COM DIAGNOSTICO

ÂlÁm rla a{in;Ânaia nac +rahclhac Àê +rôirlârhên+., ô /".ânâ^i+âôã^ .lô i^.{â a anrrina da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá, em atendimento ao

objeto da presente proposta de contratação, necessário se faz que sejam entregues os

respectivos relatórios referentes a cada METfuPRODUTOS esperados.

4 - DA INFR,AESTRUTURA A SER UTILIZADA:

A contratada podêrá utilizar a infraestrutura da Prefeitura Municipal de Sáo Miguel

do Guamá, durante todo o tempo de vigência do contrato, levando em consideraçáo os
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5 - FONTE DE DESPESAS

í1 ^k;^r^ -^^..^.A ^^ À^+^^ã^ t, ,t.rÀv uelçr!, r rq evravÉliJ ,.. r..i.

São Miguel do Guamá, 02 de setembro de 2019.
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Ana Cristh/a Pêixoto Bestos
Secretária Adjunta Municipal de Meio Ambiente

Decreto no 1OS|2O17 .
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