
Conceitos e Procedimentos
3ª Edição

ambientacao@meioambiente.mg.gov.br





Conceitos e Procedimentos
3ª Edição

Belo Horizonte, julho de 2015

48 -



3. ed.
2015.

48



N
as últimas décadas, diante de vários problemas ambientais vivenciados pela humanidade e do aumento 
considerável do desenvolvimento industrial, a sociedade se viu obrigada a rever conceitos e atitudes em relação 
ao meio ambiente.

O Brasil, através da Lei Federal nº 6.938/81, definiu a educação ambiental como princípio da Política Nacional do Meio 
Ambiente, visando assegurar no país conscientização e participação popular na preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental. Esta previsão também recebeu resguardo em nossa legislação estadual e na própria Constituição 
Federal, que atribuiu ao Poder Público o dever de promoção da educação ambiental.

A população, em geral, já possui conhecimentos básicos acerca das condutas coerentes para com a proteção ambiental. 
Reciclagem, uso racional da água, economia de energia elétrica, prevenção de queimadas, proteção de espécies em 
risco de extinção, são exemplos de ações que cabem também a todos nós, mas que precisam sempre ser fomentadas. 

É neste contexto de oportunidade e de “dever” que surgiu o Programa Ambientação, lançado em dezembro de 2003 pela 
Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – SEMAD, por meio da Coordenação de Educação e Extensão Ambiental.

Após 10 anos, os resultados apresentados nos trazem a obrigação de celebrar, reconhecendo o excelente trabalho 
exercido pela equipe responsável pelo programa e pelas instituições parceiras. 

No ano de 2013, como exemplo de resultados, destaca-se o encaminhamento de 328.986,44 quilos, ou 49%, dos 
resíduos sólidos gerados nas instituições para a reciclagem por meio de doação a organizações de catadores. Na Cidade 
Administrativa houve uma economia de 2.935.926 unidades de copos descartáveis, num total de 4.753.242 de bebidas 
servidas, gerando economia estimada de R$ 88.000,00. Além disso, 441.940 folhas de papel foram recolhidas para 
reaproveitamento e 7.895 blocos confeccionados. Isso significa 884 resmas de papel reaproveitadas e economia de R$ 
15.000,00. 

Ainda que o nível de consciência ambiental venha aumentando gradativamente, com a colaboração da mídia, das 
instituições de ensino, dos programas desenvolvidos pelo Poder Público, pelo trabalho de ONGs, dentre outros, para que 
a Educação Ambiental seja, de fato, contínua, também são necessárias atitudes individuais e coletivas. Assim, o 
compromisso e envolvimento das instituições parceiras e de cada um singularmente, praticando a educação ambiental, 
são essenciais. Por este motivo o Programa Ambientação ganha fôlego para muitos e muitos anos. Somente assim a 
Educação Ambiental cumprirá seu papel transformador, essencial para se alcançar um meio ambiente equilibrado para 
benefício das presentes e futuras gerações.  Esse é um processo ainda em evolução!

Dep. Sávio Souza Cruz
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD

II – CABERÁ AO PARTÍCIPE 2:

a) capacitar a Comissão Setorial e Grupo de Facilitadores e acompanhar o desenvolvimento do Programa na instituição;

b) realizar palestra de sensibilização para os funcionários e servidores do PARTÍCIPE 3, visando a adoção do Programa;

c) auxiliar o PARTÍCIPE 3 na realização do seu diagnóstico ambiental e de caracterização de resíduos sólidos;

d) auxiliar a identificação de pontos de coleta de resíduos, bem como a definição do quantitativo de recipientes e contêineres necessários ao correto 

acondicionamento dos resíduos;

e) compartilhar experiências e conhecimentos técnicos sobre educação ambiental, métodos de mobilização e abordagem junto aos funcionários públicos, na 

implementação do programa Ambientação;

f) viabilizar, mediante disponibilidade financeira e orçamentária, a distribuição de material de apoio às campanhas do Programa Ambientação;

g) incentivar a excelência da gestão ambiental visando melhorar a qualidade de vida;

h) contribuir para o estabelecimento de critérios ambientais nos processos de aquisição de bens e na contratação de serviços terceirizados.

PARÁGRAFO ÚNICO – Somente a coordenação do Programa Ambientação – PARTÍCIPE 2, poderá apresentá-lo em congressos, seminários, concursos e 
premiações, por serem detentores do acervo de suas informações, ou autorizar outra instituição para fazê-lo, uma vez que o Programa Ambientação – 
Educação Ambiental em Prédios Públicos de MG foi criado no âmbito do Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

Este Termo de Adesão vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos, contados da data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato, 

podendo ser prorrogado por igual período de acordo com o interesse dos partícipes. Os partícipes deverão manifestar formalmente o interesse em desfazer a 

adesão, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de trinta dias, sem ônus para ambas as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS

O presente Termo não prevê a transferência de recursos financeiros entre os partícipes, sendo que cada partícipe deverá aplicar seus próprios recursos, ou 

aqueles obtidos em outras fontes externas, para o cumprimento deste instrumento.

§1º – Quando as ações referidas no caput desta cláusula envolverem transferência de recursos financeiros entre os partícipes, estas serão oficializadas por 

meio de Convênios específicos;

§2º – Caso o PARTÍCIPE 3 busque patrocínio de empresas, deverá consultar previamente o Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA, para verificar o 

licenciamento ambiental da mesma, como requisito para formalização da parceria.

CLÁUSULA SEXTA – DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
o oNos termos do artigo 67, da Lei n  8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n  8.883, de 8 de junho de 1994, fica designado um representante do 

PARTÍCIPE 2 para acompanhar a fiel execução do presente Termo de Adesão. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

Caberá ao PARTÍCIPE 2 providenciar a publicação deste Termo de Adesão em extrato, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, até o quinto dia útil do mês 
oseguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de vinte dias a contar daquela data, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n  8.666, 

de 1993. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
Os casos omissos do presente Termo de Adesão serão resolvidos pelos partícipes, ficando eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, capital do Estado de 
Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para que produza, entre si, os efeitos legais na 
presença das testemunhas, que também o subscrevem.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

Caberá ao PARTÍCIPE 2 e ao PARTÍCIPE 3 implementarem ações conjuntas convergindo esforços com vistas à consecução do objeto do presente Termo de 

Adesão.

I – CABERÁ AO PARTÍCIPE 3:

a) disponibilizar recursos para aquisição da infra-estruturar mínima para o desenvolvimento do Programa Ambientação, exceto em casos em que o 

PARTÍCIPE 3 já possua os itens descritos – recipientes para a coleta seletiva em todas as dependências da instituição, balança para pesagem de resíduos, 

canecas para substituição de copos descartáveis, guilhotina e encadernadora para a confecção de blocos de rascunho;

a.1) Os itens, balança para pesagem de resíduos, guilhotina e encadernadora para a confecção de blocos de rascunho, podem ser utilizados por meio de 

parceria com outra Instituição.

a.2) O PARTÍCIPE 3 após a assinatura deste documento e da realização do diagnóstico ambiental, terá prazo máximo de 70 dias úteis para a aquisição da 

infra-estruturar mínima descrita.

a.3) O PARTÍCIPE 3 poderá adequar os recipientes de lixo existentes em sua edificação para atender a demanda de recipientes para a coleta seletiva, 

identificando os coletores conforme Resolução CONAMA 275 / 2001 ou pelo sistema de recolhimento binário (recicláveis e não-recicláveis), desde que 

atendendo a necessidade de todas as dependências da mesma.

a.4) Na impossibilidade de o PARTÍCIPE 3 cumprir com quaisquer dos itens acima, deverá notificar, oficialmente, ao PARTÍCIPE 2, sobre as dificuldades 

encontradas, visando uma solução para os eventuais problemas.

b) definir Comissão Setorial que será responsável pela implementação da linha de ação do Programa Ambientação no PARTÍCIPE 3;

b.1) Os responsáveis pela Comissão Setorial devem ser, preferencialmente, servidores públicos efetivos e sua nomeação deve ser formalizada.

b.2) Os integrantes da Comissão Setorial deverão dispor de no mínimo 5 horas de trabalho semanais para o desenvolvimento do Programa.

b.3) É importante a definição do Grupo de Facilitadores que representará os demais funcionários no desenvolvimento do Programa no PARTÍCIPE 3. Os 

facilitadores são voluntários e deverão ser funcionários de cada pavimento da edificação ou setor.

c) a Comissão Setorial deverá realizar diagnóstico ambiental identificando os aspectos ambientais mais relevantes, bem como diagnóstico de caracterização 

dos resíduos sólidos do PARTÍCIPE 3, para evitar ou minimizar impactos ambientais negativos;

d) elaborar, com base no diagnóstico, o plano de ação estratégica para as campanhas educativas do Programa Ambientação, devendo ser considerados 

aspectos ambientais, tais como: consumos de água, energia elétrica, copos descartáveis, materiais de escritório e gerações de resíduos, com foco na 

redução de consumo, reaproveitamento de materiais, gestão de resíduos sólidos e combate ao desperdício;
d.1) Sugere-se como aspecto social do Programa Ambientação a doação dos resíduos recicláveis para associações e cooperativas de catadores de lixo, 
conforme Lei Estadual 16.689/07.

e) estabelecer e cumprir metas percentuais relacionadas aos aspectos ambientais considerados, pactuadas entre o PARTÍCIPE 2 e o PARTÍCIPE 3;

e.1) Sugere-se a inserção de metas do Programa no Acordo de Resultados da instituição.

f) monitorar mensalmente os indicadores de desempenho registrando os dados no Sistema Integrado de Gestão Ambientação – SIGA, no sítio eletrônico 

www.ambientacao.mg.gov.br/siga, estabelecendo metas e indicadores qualitativos e quantitativos que permitam mensurar o desempenho ambiental 

do PARTÍCIPE 3;

g) estabelecer ações de substituição dos insumos e materiais que provoquem danos ou riscos ao meio ambiente;

h) estabelecer rotina de reuniões entre os integrantes da Comissão Setorial e Grupo de Facilitadores para planejamento, execução e avaliação das ações 

previstas, possibilitando redirecionamento das ações de acordo com os resultados;

i) divulgar os resultados alcançados na instituição por meio do veículo de comunicação do Programa Ambientação: Notícias Ambientação.
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E
m um mundo em que a demanda atual por 
recursos naturais já é maior do que a 
capacidade do planeta em disponibilizá-los 
de maneira sustentável, a geração de 
resíduos sólidos aumenta em ritmo 

acelerado e as alterações no clima já trazem 
consequências irreversíveis, torna-se premente a 
adoção de políticas públicas comprometidas com a 
questão ambiental e o uso racional dos recursos 
naturais que ainda dispomos. 

Nesse cenário, a educação ambiental aparece como 
um dos pilares para se alcançar uma melhor qualidade 
de vida através da mudança de comportamento, 
promovendo “ação”.  O Programa Ambientação é 
justamente um instrumento para a internalização de 
atitudes ambientalmente corretas, mudanças de 
hábitos e principalmente a conscientização ambiental 
junto aos servidores públicos estaduais. 

O relançamento desta Cartilha reforça o compromisso 
da Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam, e até 
mesmo da Administração Pública de Minas Gerais, na 
gestão de resíduos e no consumo consciente. 
 

Diogo Soares de Melo Franco
Presidente da FEAM



TERMO DE ADESÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, A FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, GESTORA DO PROGRAMA 
AMBIENTAÇÃO E A (NOME DA INSTITUIÇÃO). 

O ESTADO DE MINAS GERAIS por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, 

inscrita no CNPJ sob o nº 00.957.404/0001-78, com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves à Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Bairro 

Serra Verde Edifício Minas CEP 31630-901, Belo Horizonte, MG, neste ato representada por seu Secretário, LUIZ SÁVIO DE SOUZA CRUZ, portador da CI 

n.º M-743.054, SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 359.815.396-15, doravante denominada PARTÍCIPE 1, a FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - 

FEAM, com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves à Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Bairro Serra Verde Edifício Minas CEP 31630-

901, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ nº 25.455.858/0001-71, neste ato representada pelo seu Presidente, DIOGO SOARES DE MELO FRANCO, 

portador da CI n.º MG-11.888.446, SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 050.825.906-18, doravante denominado PARTÍCIPE 2 e o (a) (NOME DA 

INSTITUIÇÃO), situada na Endereço da Instituição, neste ato representado(a) por seu Cargo (NOME DO REPRESENTANTE), portador da CI nº 

_____________, inscrito no CPF sob o nº ________________, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominado PARTÍCIPE 3, firmam o 
o opresente TERMO DE ADESÃO, sujeitando-se aos termos da Lei n  8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e o Decreto n  45.825, de 20 de 

dezembro de 2011, no que couber, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Adesão tem por finalidade integrar esforços para implantar e implementar o Programa Ambientação – Educação Ambiental em Prédios 

Públicos de MG na edificação onde se instala o PARTÍCIPE 3, conforme descrito acima, visando promover a sensibilização para a mudança de 

comportamento e a internalização de atitudes ambientalmente corretas, proporcionando a melhoria contínua do bem estar dos funcionários públicos do 

Estado de Minas Gerais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O Programa Ambientação deverá ser implantado e implementado, na sua totalidade, com base nas Linhas de Ação: Consumo Consciente e Gestão de 

Resíduos, ficando aqui estabelecido que durante a execução do objeto do presente Termo os partícipes adotarão a metodologia repassada pelo PARTÍCIPE 

2.

§1º. Poderão ser acrescidas outras ações, sugeridas pelo PARTÍCIPE 3, desde que não alterem o objeto deste Termo, e com anuência formal do PARTÍCIPE 

2.

§2º. Na implementação do presente Termo deverão ser obrigatoriamente observados pelos partícipes os seguintes objetivos:
I. estimular a reflexão, a participação e a mudança de atitude dos funcionários;
II. motivar ações e procedimentos ambientalmente corretos;
III. usar racionalmente os recursos disponíveis;
IV. destinar adequadamente os materiais recicláveis, incluindo os resíduos perigosos;
V. incentivar a melhoria da qualidade de vida.

§3º. Para a consecução do objeto traçado no presente Termo, o PARTÍCIPE 2 e o PARTÍCIPE 3 poderão, em conjunto ou separadamente:
I. gerenciar a implementação de ações cooperativas, em parceria com agências e órgãos públicos e privados, a fim de melhorar a eficiência e a eficácia das 
Campanhas do Programa Ambientação; e

II. articular-se com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como com entidades não-governamentais cujas áreas de atuação 
tenham afinidade com os objetivos deste Termo, podendo firmar novos acordos, convênios e outros instrumentos congêneres que sejam necessários ao 
alcance das metas estabelecidas.

44 -

13

15

17

19
20
24
28

31

33
34
35
36
36
37
39
40

41

43

47





Fórum Institucional AmbientAÇÃO
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2012 2013 2014 2015

2012
- realização da campanha especial Ambientação em 
Ritmo Olímpico;
- participação na Conferência Rio + 20;
- realização do 6º FIA e do 4º Prêmio Ambientação;
- realização da 3º Feira de Trocas da CA.

2014
- comemoração dos 10 anos do Programa Ambientação;
- instalação do Espaço de Interatividade Ambientação no 
Centro Mineiro de Referência em Resíduos;
- elaboração da Memória Documental Programa 
Ambientação 10 anos;
- lançamento do Manual de Orientação para as Comissões 
Setoriais;
- implantação no Parque Estadual da Serra do Rola Moça;
- realização de curso à distância para os segmentos bares, 
restaurantes e hotéis;
- realização da 5ª Feira de Trocas da CA;
- realização do 8º FIA.

2015
- a Intendência da Cidade Administrativa torna-se 
interveniente no Termo de Parceria 33/2013.

2013
- assinatura do TP 33/2013 - OSCIP Fundação Israel 
Pinheiro;
- implementação no Parque Estadual do Itacolomi;
- disseminação dos princípios do Programa para 
bares, restaurantes e hotéis;
- realização da 4ª Feira de Trocas da CA;
- realização do 7º FIA e do 5º Prêmio Ambientação.
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ambientacao@meioambiente.mg.gov.br,
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Consumo consciente na prática
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