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I-Amb - Índice Municipal do Meio Ambiente
Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][Nome]
Vanesa Madureira dos Santos
Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][email]
seama.iuiu@gmail.com
Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][Cargo]
Coordenadora
Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][Telefone]
7736822121
1. Sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) – Lei nº 12.305/2010 –, informe:
Não realizou o plano [A4]
2. A prefeitura municipal realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos?
NÃO [A3]
3. A prefeitura municipal possui Plano de Resíduos da Construção Civil que aborde itens tais como coleta, transporte e
destinação final?
NÃO [A3]
4. A prefeitura adota na rede escolar municipal algum programa ou ação de educação ambiental?
Não [N]
5. A prefeitura municipal estimula entre seus órgãos e entidades de sua responsabilidade projetos e/ou ações que promovam o
uso racional de recursos naturais? (ex.: implantação de dispositivos para uso racional da água, coleta seletiva, reuso ou
reciclagem de material entre outros)?
NÃO [A3]
6. A prefeitura possui ou participa de algum programa ou ação que promovam a melhoria continua da qualidade ambiental no
município?
Não [N]
7. A prefeitura possui alguma estrutura organizacional para tratar de assuntos ligados ao Meio Ambiente Municipal?
Sim [Y]
8. A prefeitura participou de treinamento oferecido pelo Corpo de Bombeiros para brigadas antifogo ou planos para desastres
naturais ou ações de contingência ou similares (privilegiando a participação de membros da Guarda Municipal, Defesa Civil, Tiro
de Guerra, brigadistas de indústrias, usinas e empresas etc, inclusive para os municípios que possuem Unidades de Corpo de
Bombeiros)?
NÃO [A4]
9. O município possui seu Plano Municipal de Saneamento Básico?
Não [N]
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11. Qual o percentual da população do município abrangida pelo serviço de fornecimento de água tratada? [Outros]
40
12. Qual o percentual da população do município abrangida pelo serviço de coleta de esgotamento sanitário? [Não possui
registro]
12. Qual o percentual da população do município abrangida pelo serviço de coleta de esgotamento sanitário? [Outros]
60
13. Qual o percentual de tratamento do esgotamento sanitário? [Não possui registro]

13. Qual o percentual de tratamento do esgotamento sanitário? [Outros]
80
14. Existem ações e medidas de contingenciamento para os períodos de estiagem?
Sim [Y]
14.1.Descreva quais as ações e medidas:
Armazenamento de água em barreiros comunitários, poços artesianos, adutora de transposição do rio São Francisco.
15. Existem ações e medidas de contingenciamento para provisão de água potável e de uso comum para a Rede Municipal de
Ensino?
Não [N]
16. Existem ações e medidas de contingenciamento para provisão de água potável e de uso comum para a rede municipal da
Atenção Básica da Saúde?
Não [N]
17. Há um plano emergencial com ações para fornecimento de água potável à população em caso de sua escassez?
Sim [Y]
17.1.Descreva quais as ações e medidas:
Através de decreto de emergência, o município é assistido pelo programa operação PIPA do governo do estado.
18. O município participa do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC)?
Não [N]
19. O município está habilitado junto ao CEPRAM - Conselho Estadual do Meio Ambiente para licenciar os empreendimentos de
impacto local?
Não [N]
20. Por que motivo a prefeitura municipal ainda não possui Plano de Resíduos da Construção Civil implantado?
Plano em fase de elaboração [A2]
21. A prefeitura participa de alguma instância de planejamento e gestão regional (tais como comitê de bacia, conselho
regional/metropolitano, conselho gestor de APA - Área de proteção Ambiental), que promova a melhoria continua da gestão
ambiental municipal e da região em que está inserida?
Não [N]
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11. Qual o percentual da população do município abrangida pelo serviço de fornecimento de água tratada? [ Não possui registro]

