
CENSO NACIONAL DOS ÓRGÃOS GESTORES
MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE

Tempo estimado de preenchimento: 15 minutos

Por meio desse breve questionário, procuramos conhecer um pouco mais da gestão
ambiental nos municípios do Brasil. Dada a grande diversidade de realidades em um
país continental, a ANAMMA busca, por meio desse formulário, entender os projetos,
ações, demandas e a prática dos órgãos municipais para melhor direcionar a sua
atuação.

*Obrigatório

0. Introdução
O Questionário ANAMMA foi estruturado para ser respondido de maneira rápida e
objetiva. Todas as questões são de múltipla escolha, e em raros casos são solicitadas
informações quantitativas.

Mesmo assim, de modo a preparar o responsável pelo preenchimento, elaboramos abaixo
um checklist das principais informações que serão solicitadas e que eventualmente possam
requerer levantamento prévio, antes de prosseguir com o questionário.

Pedimos que avalie os temas abaixo e, se necessário, contate as áreas responsáveis pelas
informações para subsidiar as respostas. Lembramos que todas as perguntas são
obrigatórias.

Obrigado por participar desse importante processo!

0.1. Principais informações necessárias para o preenchimento do questionário
As informações solicitadas são de preenchimento obrigatório apenas quando o item for
aplicável ao município

Número de funcionários da estrutura ambiental (por área de formação ou atuação)
Conhecimento de parcerias para o desenvolvimento de ações ambientais
Recebimento de recursos para o desenvolvimento de ações ambientais
Principais entraves/dificuldades da estrutura ambiental
Número de Unidades de Conservação e a área total em hectares
Funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente
Informações sobre políticas e planos ambientais em âmbito municipal
Ações de Educação Ambiental desenvolvidas
Iniciativas sobre Mudanças Climáticas
Existência de empreendimentos de fauna silvestre

ATENÇÃO: ESTE É APENAS UM DOCUMENTO DE APOIO PARA O
LEVANTAMENTO DOS DADOS A SEREM INFORMADOS. A RESPOSTAAO
QUESTIONÁRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADA EXCLUSIVAMENTE PELO

FORMULÁRIO ELETRÔNICO.



Informações cadastrais

1. Informações do município

1.1. Município * __________

1.2. Estado * ___________

1.3. Número de habitantes do município *
Marcar apenas uma oval.

Até 5.000
Entre 5.000 e 10.000
Entre 10.000 e 20.000
Entre 20.000 e 50.000
Entre 50.000 e 100.000
Entre 100.000 e 200.000
Entre 200.000 e 500.000
Entre 500.000 e 1.000.000
Maior que 1.000.000

2. Responsável pelo preenchimento

2.1. Nome completo *
Sem abreviações

2.2. Telefone com DDD *
Contato principal (celular ou fixo)

2.3. Email *
Insira um endereço de email válido

2.4. Cargo/Função *

3. Responsável pela área ambiental



(Secretário / Diretor / Coordenador / Chefe de Setor / Assessor etc.)

3.1. Nome Completo *
Sem abreviações

3.2. Telefone com DDD * _______________
Contato principal (celular ou fixo)

3.3. Email *

Insira um endereço de email válido

3.4. Cargo/Função *

4. Informações da estrutura ambiental

4.1. O município possui órgão ambiental instituído? *
(Secretaria / Departamento / Coordenadoria / Setor etc.)
Marcar apenas uma oval.

Sim, criado por lei/decreto e em funcionamento
Sim, em funcionamento mas não instituído por lei/decret
Em processo de criação ou de instituição
Não possui

4.2. Como se caracteriza o órgão ambiental dentro da prefeitura? *
Marcar apenas uma oval.

Secretaria
Departamento / Diretoria
Coordenadoria
Setor
Outro:

4.3. O órgão ambiental municipal é dividido / compartilhado / comum a outro órgão? *
(Ex: Secretaria de Agricultura, Planejamento, ou outros)
Marcar apenas uma oval.

Sim Ir para a pergunta 4.4.
Não Ir para a pergunta 4.5..

4.4. Com qual órgão é compartilhado? *
(Ex: Secretaria de Agricultura,



Planejamento, ou outros)

4.5. Qual o nome formal da estrutura ambiental? *
◙ i) Informar o nome do órgão ambiental instituído (secretaria, departamento
ou coordenadoria);
◙ ii) Informar o nome do órgão da administração pública municipal com o qual
o órgão ambiental é dividido/compartilhado/comum (para os casos que não se
tratar de órgão exclusivo de meio ambiente) (Ex: Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Departamento de Meio Ambiente)

4.6. Qual o número de funcionários envolvidos na estrutura ambiental (por área de formação ou
atuação)? *

Biólogo ( )

Engenheiro Ambiental ( )

Engenheiro Agrônomo ( )

Engenheiro Florestal ( )

Engenheiro Civil ( )

Engenheiro Sanitarista ( )

Ecólogo ( )

Geólogo ( )

Arquiteto ( )

Oceanógrafo ( )

Geógrafo ( )

Agente de Fiscalização ( )

Administrativo / Expediente ( )

Financeiro ( )

Outros ( )



5. Licenciamento
5.1. Na sua cidade, existe Licenciamento Ambiental municipalizado? *

Marcar apenas uma oval.

Sim Ir para a pergunta 5.2.

Não Ir para a pergunta 6.1.
Não, mas pretendemos implementar Ir para a pergunta 6.1.

5.2. Qual o nível de impacto local das obras e atividades licenciadas em âmbito municipal? *
Marque todas que se aplicam.

Alto impacto ambiental
Médio impacto ambiental
Baixo impacto ambiental

5.3. Existe instrumento celebrado com o órgão de meio ambiente estadual para delegação de
competência no licenciamento ambiental? *

Marcar apenas uma oval.

Sim Ir para a pergunta 5.3.1.

Não Ir para a pergunta 5.4.

5.3.1. Qual instrumento foi celebrado com o órgão de
meio ambiente estadual para delegação de
competência no licenciamento ambiental? *

5.4. O município dispõe de algum software para o gerenciamento dos processos de
licenciamento? *

Marcar apenas uma oval.

SimIr para a pergunta 5.4.1.

Não Ir para a pergunta 6.1.

5.4.1. Qual software é utilizado para o
gerenciamento dos processos de licenciamento? *



6. Fiscalização
6.1. O município realiza fiscalização ambiental? *

Marcar apenas uma oval.

Não Ir para a pergunta 7.1.
Sim, pelo próprio órgão ambiental municipal Ir para a pergunta 7.1..
Sim, mas a fiscalização é realizada por outro órgão Ir para a pergunta 6.1.1.

6.1.1. Qual órgão/setor municipal responde pela fiscalização em questões ambientais? *

7. Articulações institucionais

7.1. A prefeitura possui parcerias para o desenvolvimento de ações ambientais? *
Marque todas as opções aplicáveis

Não
Sim, com instituições de ensino
Sim, com ONGs, associações ou outras instituições do terceiro setor
Sim, com empresas
Outro:

7.1.1. Como essa parceria é realizada? *
Marque todas as opções aplicáveis

Não possuímos parcerias
Informalmente
Formalmente, via convênio/consórcio sem remuneração
Formalmente, via convênio/consórcio com remuneração
Outro:



7.2. A prefeitura já recebeu recursos para o desenvolvimento de ações ambientais?
*
Marque todas as opções aplicáveis

Não
Sim, de fundos internacionais
Sim, de fundos federais
Sim, de fundos estaduais
Sim, de consórcios intermunicipais
Sim, por meio de doações
Outro:

7.3. Qual os principais entraves/dificuldades da estrutura ambiental? *
Marque as opções de acordo com a sua avaliação da relevância
Marcar apenas uma oval por linha.

Irrelevante
Pouco

Relevante
Muito

relevante relevante
Insuficiência de recursos
financeiros
Insuficiência de recursos
humanos
Capacitação técnica da equipe
Falta de apoio institucional em
âmbito municipal
Dificuldades em aplicar
a legislação
Entraves burocráticos com
outras esferas de governo
Dificuldade de articulação com
outras pastas municipais
Insuficiência de participação
social

7.4. O setor de meio ambiente possui algum canal de comunicação com a
população? *

Marque todas as opções aplicáveis

Não possui
Disque denúncia
Site
Redes sociais
E-mail
Telefone
Atendimento presencial

Outro:



7.5. O município integra algum dos colegiados federais? *
Marque todas as opções aplicáveis

O município não integra nenhum colegiado federal
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGEN
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA
Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA

Outro:

8. Capacitação

8.1. A prefeitura apoia o treinamento/capacitação dos agentes públicos da estrutura
ambiental? *

Marque todas as opções aplicáveis

Não
Sim, por meio de capacitação interna
Sim, por meio de cursos externos
Sim, por meio do incentivo ao servidor para pós-graduação/especialização
Outro:

8.2. A equipe atual do município necessita de capacitação básica sobre gestão
ambiental? *

Marcar apenas uma oval.

Sim
Não

8.3. Em relação à capacitação na área ambiental, marque até três prioridades para a atual
equipe do município: *

Marque uma, duas, ou três das opções abaixo. Se preferir, use o campo "Outros".

Licenciamento ambiental
Recursos hídricos
Gestão de resíduos
Cadastro Ambiental Rural
Unidades de Conservação
Outro:



9. Conselho de Meio Ambiente
9.1. No município existe conselho municipal de meio ambiente? *

Marcar apenas uma oval.

Sim, criado por lei e em funcionamento Ir para a pergunta 9.2.

Sim, criado por lei mas ainda não regulamentado ou em funcionamento Ir para a
pergunta 9.2.

Não possui Ir para a pergunta 10.1.

9.2. O conselho municipal da sua cidade é: *
Marcar apenas uma oval.

Consultivo
Deliberativo

9.3. Qual a frequência das reuniões do conselho? *
Marcar apenas uma oval.

Semanal
Quinzenal
Mensal
Trimestral
Semestral
Anual
Outro:

10. Fundo de Meio Ambiente

10.1. O município possui fundo municipal ligado ao meio ambiente? *
Marcar apenas uma oval.

Sim, criado por lei e em funcionamento Ir para a pergunta 10.1.1.
Sim, criado por lei mas ainda não regulamentado ou em funcionamento Ir para a

pergunta 10.1.1.
Não possui Ir para a pergunta 11.1.

10.1.1. Como é definida a destinação dos recursos? *
Marque todas as opções aplicáveis

Pelo prefeito do município
Pelo responsável da área ambiental
Pela equipe técnica da área ambiental
Pelo conselho do fundo
Pelo conselho municipal do meio ambiente
Outro:



11. Planejamento ambiental e base legal
11.1. O município possui Política de Educação Ambiental? *

Marcar apenas uma oval.

Sim, criado por lei e implementada
Sim, criado por lei mas ainda não regulamentada ou implementada

Está em fase de elaboração
Não possui
Outro

11.2. O município possui Plano de Saneamento Básico? *
Marcar apenas uma oval.

Sim, com instrumento normativo já publicado ou promulgado
Sim, com texto já enviado à câmara de vereadores

Está em fase de elaboração
Não realizou o plano
Outro

11.3. No município há lei municipal que institua o Programa de Pagamento por Serviços
Ambientais? *

Marcar apenas uma oval.

Sim, criado por lei e em funcionamento
Sim, criado por lei mas ainda não regulamentado ou em funcionamento
Está em fase de elaboração
Não possui
Outro

11.4. O município possui Política de Recursos Hídricos? *
Marcar apenas uma oval.

Sim, criada por lei e implementada
Sim, criada por lei mas ainda não regulamentada ou implementada
Está em fase de elaboração
Não possui
Outro

11.5. O município possui Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PMGIRS)? *

Marcar apenas uma oval.

Sim, com instrumento normativo já publicado ou promulgado
Sim, com texto já enviado à câmara de vereadores

Está em fase de elaboração
Não realizou o plano
Outro

11.6. O município possui Plano Municipal de Mata Atlântica? *
Marcar apenas uma oval.

Sim, com instrumento normativo já publicado ou promulgado
Sim, com texto já enviado à câmara de vereadores



Está em fase de elaboração
Não realizou o plano
O município não está no bioma Mata Atlântica
Outro

11.7. As propriedades rurais do seu município já fizeram o Cadastro Ambiental Rural (CAR)? *
Marcar apenas uma oval.

Sim, 100% das propriedades já fizeram o CAR
Sim, entre 80% e 99% das propriedades já fizeram o CAR
Sim, entre 50% e 79% das propriedades já fizeram o CAR
Sim, menos de 50% das propriedades já fizeram o CAR
O município não possui essas informações

11.8. O Município possui Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE)? *
Marcar apenas uma oval.

Sim Ir para a pergunta 11.8.1.
Não Ir para a pergunta 12.1.

11.8.1. De que ano é o Zoneamento Ecológico Econômico? *



12. Prática de Gestão Ambiental

12.1. O município realiza ações de educação ambiental? *
Marcar apenas uma oval.

Sim Ir para a pergunta 12.1.1.
Não Ir para a pergunta 12.2.

12.1.1. Identifique em quais áreas as ações são desenvolvidas: *
Marque todas as opções aplicáveis
.

Agenda 21
Agricultura e Desenvolvimento Rural
Agrotóxicos
Água/Bacias Hidrográficas/Recursos Hídricos
Arborização Urbana
Biodiversidade
Cidades Sustentáveis/Cidades Inteligentes
Consumo responsável
Energia
Gestão Ambiental
Legislação Ambiental e Políticas Públicas
Meio Ambiente Urbano
Mobilidade
Mudanças Climáticas
Populações Tradicionais e Extrativistas
Povos Indígenas
Qualidade do ar
Questões de inclusão/acessibilidade
Recursos Marinhos
Resíduos Sólidos/Lixo
Saneamento Básico
Tecnologias Alternativas
Unidades de Conservação
Outro:

12.2. Existem programas que incentivem o uso racional da água? *
Marque todas as opções aplicáveis

Não
Sim, por meio de legislação
Sim, por meio de campanhas educativas junto à população
Sim, por ações de reduções de perdas no sistema de abastecimento
Sim, por medidas de reúso de água
Outro:



12.3. Identifique as iniciativas voltadas às questões de mudanças climáticas
existentes no município. *

Marque todas as opções aplicáveis

Não há iniciativas referentes a mudanças climáticas
Melhoria da mobilidade urbana e investimento em mobilidade sustentável
Elaboração de Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa
Incentivo à adoção de fontes de energia alternativas
Medidas de prevenção e adaptação a eventos climáticos extremos
Incentivo à adoção de critérios de sustentabilidade em edificações e instalações
Incentivo a práticas agropecuárias sustentáveis
Medidas de melhorias em eficiência energética
Medidas de prevenção a queimadas e/ou de redução do desmatamento
Campanhas de sensibilização e engajamento da sociedade
Fomento à inovação, pesquisa e transição à economia de baixo carbono
Planejamento sustentável do uso do solo
Gestão sustentável de resíduos sólidos
Fortalecimento da resiliência da cidade face às mudanças climáticas
Medidas de proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos
Outro:

13. Caracterização do município

13.1. Quais tipos de áreas verdes existem em seu município? *
Marque todas as opções aplicáveis

Praças
Parques
Fragmento de vegetação
Bosques
Bens naturais tombados e/ou em estudo de tombamento
Unidades de Conservação de Uso Sustentável
Unidades de Conservação de Proteção Integral

Outro:

13.1.1. Se houver Unidades de Conservação, informe o número de unidades, a área total em
hectares e o número das leis municipais que criam as unidades. *

Se não houver, escreva "Não há Unidades de Conservação no município".



13.2. Identifique as infraestruturas de saneamento básico (distribuição de água e
captação de esgoto) existentes no seu município: *

Marque todas as opções aplicáveis

ETE - Estação de Tratamento de Esgoto
ETA - Estação de Tratamento de Água
Não possui

Outro:

13.3. O município realiza coleta seletiva de resíduos? *
Marcar apenas uma oval.

Sim, abrangendo a totalidade do município
Sim, em parte do município
Não

13.4. Existem no município empreendimentos de fauna silvestre? *
Marque todas as opções aplicáveis

Não possui
Zoológico
Aquário
Centros de triagem de animais silvestres (CETAS)
Centros de reabilitação de animais silvestres (CRAS)
Área de soltura e monitoramento de fauna (ASM)
Outro:

14. Considerações finais

14.1. Considerações finais
Insira aqui demais comentários que julgar relevantes.


