
i-Ambiente 2021
O Índice Municipal do Meio Ambiente mede o resultado das ações relacionadas ao meio ambiente que 
impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. Este índice contém informações sobre resíduos 
sólidos, saneamento básico, educação ambiental, estrutura ambiental e conselho ambiental.



Olá Cristiane, quando enviar este formulário, o seu nome e endereço de email serão exibidos para o proprietário do

formulário.

* Obrigatória

Sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Lei nº 12.305/10, informe: 

q1 * 1.

q1r1 - Instrumento normativo publicado ou promulgado

q1r2 - Submissão do texto à câmara de vereadores

q1r3 - Está em outras fases de elaboração

q1r4 - Não realizou o plano

A prefeitura municipal realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos?  

# A meta 12.5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

q2 * 2.

q2r4 - Sim

q2r3 - Não

Caso a resposta da questão q2 seja Sim: Descreva o processo de destinação:

q2a3.



Insira sua resposta

Caso a resposta da questão q2 seja Sim: Informe o número de domicílios atendidos pela coleta seletiva em 2020:

q2b4.

Insira um número maior ou igual a 0

Informe o número total de domicílios existentes no município em 2020:

q2c * 5.

Insira um número maior ou igual a 0

A prefeitura possui Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil elaborado e implantado de acordo com a 
resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações?

q3 * 6.

q3r1 - Sim

q3r3 - Não

Caso a resposta da questão q3 seja Sim: Informar a lei:

q3a7.

Insira sua resposta

Sobre programa ou ação de educação ambiental na rede escolar municipal, informe, o número de escolas dos Anos 
Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) que adotam programa ou ação de educação ambiental:

q4 * 8.

Insira um número maior ou igual a 0



A prefeitura municipal estimula entre seus órgãos e entidades de sua responsabilidade projetos e/ou ações que 
promovam o uso racional de recursos naturais? 

# Exemplo: implantação de dispositivos para uso racional da água, coleta seletiva, reuso ou reciclagem de material 
entre outros

q5 * 9.

q5r1 - Sim, para todos os órgãos e entidades

q5r2 - Parcialmente

q5r3 - Não

Caso a resposta da questão q5 seja Sim ou Parcialmente: Descreva sucintamente:

q5a10.

Insira sua resposta

A prefeitura possui ou participa de algum programa ou ação que promovam a melhoria continua da qualidade 
ambiental no município? 

q6 * 11.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q6 seja Sim: Qual?

q6a12.

Insira sua resposta

Caso a resposta da questão q6 seja Sim: Descreva sucintamente:

q6b13.



Insira sua resposta

A prefeitura possui alguma estrutura organizacional para tratar de assuntos ligados ao Meio Ambiente Municipal?

q7 * 14.

Y - Sim

N - Não

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)? 

q8 * 15.

q8r1 - Sim, integralmente (100%)

q8r2 - Sim, na maior parte (de 50% a 99%)

q8r3 - Sim, na menor parte (de 1% a 49%)

q8r4 - Não (0%)

O município possui seu Plano Municipal de Saneamento Básico? 

q9 * 16.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q9 seja Sim: Informe os instrumentos normativos que tratam do Plano Municipal de 
Saneamento Básico: 
Lei(s)

q10a17.



Insira sua resposta

Caso a resposta da questão q9 seja Sim: Informe os instrumentos normativos que tratam do Plano Municipal de 
Saneamento Básico: 
Decreto(s)

q10b18.

Insira sua resposta

Caso a resposta da questão q9 seja Sim: Informe os instrumentos normativos que tratam do Plano Municipal de 
Saneamento Básico: 
Outros. Quais?

q10c19.

Insira sua resposta

Qual o percentual da população do município abrangida pelo serviço de fornecimento de água tratada? 

# Caso não possua registro da informação, marque a opção “Não possui registro”; 

# Caso possua registro da informação, preencha a opção "Outra" com o percentual na faixa de valores de 0 a 
100%. Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  
     1) 34,25 % deve ser preenchido como: 3425 
     2) 50,00 % deve ser preenchido como: 5000

q11 * 20.

Não possui registro

Outra

q12 * 21.



Qual o percentual da população do município abrangida pelo serviço de coleta de esgotamento sanitário?  

# Caso não possua registro da informação, marque a opção “Não possui registro”; 

# Caso possua registro da informação, preencha a opção "Outra" com o percentual na faixa de valores de 0 a 
100%. Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  
     1) 34,25 % deve ser preenchido como: 3425 
     2) 50,00 % deve ser preenchido como: 5000

Não possui registro

Outra

Qual o percentual de tratamento do esgotamento sanitário?  

# Caso não possua registro da informação, marque a opção “Não possui registro”; 

# Caso possua registro da informação, preencha a opção "Outra" com o percentual na faixa de valores de 0 a 
100%. Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  
     1) 34,25 % deve ser preenchido como: 3425 
     2) 50,00 % deve ser preenchido como: 5000

q13 * 22.

Não possui registro

Outra

Existem ações e medidas de contingenciamento para os períodos de estiagem? 

q14 * 23.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q14 seja Sim: Descreva quais as ações e medidas:

q14a24.

Insira sua resposta



Existem ações e medidas de contingenciamento para provisão de água potável e de uso comum para a Rede 
Municipal de Ensino? 

q15 * 25.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q15 seja Sim: Descreva quais as ações e medidas:

q15a26.

Insira sua resposta

Existem ações e medidas de contingenciamento para provisão de água potável e de uso comum para a rede 
municipal da Atenção Básica da Saúde? 

q16 * 27.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q16 seja Sim: Descreva quais as ações e medidas:

q16a28.

Insira sua resposta

Há um plano emergencial com ações para fornecimento de água potável à população em caso de sua escassez? 

q17 * 29.

Y - Sim

N - Não



Caso a questão q17 seja Sim: Descreva o plano:

q17a30.

Insira sua resposta

O município participa do programa estadual / regional de gestão ambiental, se houver?

q18 * 31.

Y - Sim

N - Não

A - Não se Aplica

O município está habilitado junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, se houver, para licenciar os 
empreendimentos de impacto local? 

q19 * 32.

Y - Sim

N - Não

A - Não se Aplica

Por que motivo a prefeitura municipal ainda não possui Plano de Resíduos da Construção Civil implantado?  

# Verificar coerência com a questão q3

q2033.

q20r1 - Plano enviado para aprovação legislativa

q20r2 - Plano em fase de elaboração

q20r3 - Elaboração do plano não iniciada

q21 * 34.



Este conteúdo foi criado pelo proprietário do formulário. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário. A
Microsoft não é responsável pela privacidade ou práticas de segurança de seus clientes, incluindo aqueles do proprietário deste
formulário. Nunca forneça sua senha.

Da plataforma Microsoft Forms | Política de privacidade | Condições de uso

Enviar

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? 

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q21 seja Sim: Descreva quais as ações e medidas:

q21a35.

Insira sua resposta

O município ainda lança, a céu aberto (lixões), seus resíduos sólidos? 

# Art. 47, Lei nº 12.305/10 

q22 * 36.

Y - Sim

N - Não
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