
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

1º Semestre - 2015

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental tem por competência organizar e coordenar a

fiscalização ambiental para o controle e monitoramento das potenciais fontes de poluição

existentes em todo o território do Município, em conjunto com outros serviços de

fiscalização da Administração Municipal e de outros órgãos estaduais e federais, exercer o

poder de polícia administrativa e gerenciar a imposição de penalidades; propor, executar e

participar de planos e projetos que visem o monitoramento e o controle da qualidade

ambiental. Além disso, dada a transversalidade das ações participa, juntamente com os

órgãos competentes, dos governos Estadual e Federal no controle, vigilância e fiscalização

da produção, armazenamento, transporte, comercialização, uso e destino final de

substâncias, bem como do uso de técnicas, métodos e instalações que comportem risco,

efetivo ou potencial, para a qualidade de vida e domeio ambiente.

Como medida de gestão, elabora e mantém atualizados os cadastros e regimentos relativos

a controle ambiental, bem como divulga para a comunidade, por meio de relatórios anuais,

as ações de fiscalização e resultados do controle e monitoramento realizados pela

Coordenadoria, inclusive no site da Prefeitura Municipal deCampinas.

Esta Coordenadoria tem, portanto, funções precípuas de controle corretivo e preventivo,

em razão do importante incremento em sua área de atuação, através da publicação da Lei

Complementar 59/2013, que criou a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e o Setor de

Fiscalização Preventiva e Corretiva.
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1. Fiscalização Corretiva

A fiscalização ambiental corretiva é a principal atribuição da Coordenadoria, demandando

esforços de todos os funcionários para proporcionar um atendimento rápido e eficaz às

solicitações apresentadas pela sociedade, atuando prioritariamente nas seguintes áreas:

• Atendimento das demandas da população através de solicitação de protocolados e de

156;

• Atendimento das demandas dos Departamentos de Licenciamento Ambiental, Verde e

Proteção e Bem-Estar Animal;

• Atendimento de demandas de outras Secretarias e Autarquias como Serviços Públicos,

Urbanismo, Planejamento, Infraestrutura, Defesa Civil e SANASA;

• Atendimento de demandas externas, como Câmara de Vereadores, Promotoria de

Justiça, Ouvidoria Pública, CETESB; e

• Aplicação da legislação ambiental através de autos de inspeção, advertência, multa,

embargo e interdição.

1.1. Vistorias

No primeiro semestre de 2015 foi realizado um total de 1.497 atendimentos, assim

divididos:

Tipo de atendimento Quantidade

Vistorias de protocolos 386

Denúncias recebidas pelo telefone 156 203

Atendimentos daCoordenadoria 595

Plano doVerde 180



3

OperaçãoVerão 87

Operação Estiagem 46

Na figura abaixo pode-se visualizar os montantes acima, em que se demonstra que as

demandas internas da SVDS abrangem a maioria das atividades desenvolvidas, seguida por

vistorias em protocolos (processo administrativo) e denúncias da população advindas do

Sistema 156.

Abaixo, algumas vistorias do Setor de FiscalizaçãoAmbiental:
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1.2. Autos de Infração

Amparada pela Lei Complementar 49/2013 e pelo Decreto Municipal n°18.705/2015, a

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental aplica as penalidades de advertência, multa

simples, multa diária, embargo e interdição, visando coibir práticas lesivas ao meio

ambiente.

No primeiro semestre de 2015 foram aplicadas as seguintes penalidades, num total de 61:

Autos de Infração Total

Advertência 27

Multa Simples 33
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Multa Diária 1

Embargo 0

Interdição 0

TOTAL 61

Os autos de infração aplicados referem-se às ações que violaram as regras jurídicas de uso,

gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, bem como as exigências

técnicas constantes das licenças ambientais.

As principais infrações autuadas foram supressão de vegetação, operação sem as devidas

licenças ambientais e movimentação irregular de terra.

Apresentamos abaixo os dados de aplicação dosAutos de Multa Simples e Diária:

Autos de Infração – Imposição Penalidade deMulta

Valor das Multas Emitidas R$ 121.495,82

Na figura abaixo pode-se verificar que figuraram como principais medidas sancionatórias as

multas simples, seguidas das advertência.
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A aplicação de penalidades pela Coordenadoria segue o rito estabelecido no Decreto

Municipal n°18.705/2015 que determina a criação da Junta Administrativa de Recursos – JAR

para apreciação dos recursos impetrados contra estes autos.

A Coordenadoria participa desta avaliação através de um membro suplente, podendo os

funcionários da CFA serem convidados a colaborar na análise, especialmente com

esclarecimentos das medidas de poder de polícia ambiental aplicadas.

2. Fiscalização Preventiva

Um dos objetivos desta Coordenadoria é investir em fiscalização preventiva, impedindo a

ocorrência de danos ambientais e diminuindo necessidade de aplicação das medidas

punitivas.

Este tipo de fiscalização visa informar a sociedade sobre a necessidade de preservar o meio

ambiente assim como integrar a fiscalização ambiental com os outros setores da Secretaria

e da Prefeitura.

A atuação preventiva tem ocorrido prioritariamente nas seguintes áreas:

 Operação Verão

 Operação Estiagem

 Operação Perigo Aviário

 Áreas Contaminadas

 Parceria com a GuardaMunicipal de Campinas

2.1.Operação Verão

Esta ação é coordenada pela Defesa Civil e conta também com a participação das

Secretarias de Saúde e Serviços Públicos e da GuardaMunicipal de Campinas.
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Neste semestre a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental vistoriou 87 pontos em córregos

da cidade, encaminhando relatórios para a Secretaria de Serviços Públicos para a realização

das ações de desassoreamento.

Vistoria em possíveis pontos de alagamento

2.2.Operação Estiagem

Iniciada em abril, estendendo-se até o mês de outubro, tem como objetivo principal

monitorar pontos de descarte de resíduos e queimadas, visando preservar a qualidade do ar.

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental participa, em conjunto com a Defesa Civil e o

Corpo de Bombeiros, de ações demonitoramento de áreas com risco de incêndio.

Esta Operação também realiza trabalhos de educação ambiental, informando a população

sobre os perigos da estiagem e da poluição do ar, através da entrega de folders do projeto.
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A fiscalização esteve em 46 pontos de descarte de resíduos, encaminhando para a

Secretaria de Serviços Públicos as informações necessárias para limpeza destas áreas.

2.3. Parceria com a Guarda Municipal de Campinas

A Guarda Municipal (GMC) possui em seu corpo técnico uma guarnição dedicada ao meio

ambiente. Em parceria com esta equipe a CFA realiza vistoras em áreas de invasão, areeiros

e pontos de captação de água clandestinos, aplicando, além das medidas de polícia

administrativa, as de caráter penal.

A SVDS também integra um Grupo de Trabalho - GT, em conjunto com a Secretaria de

Cooperação nos Assuntos de Segurança, Guarda Municipal de Campinas e a Secretaria de

Assuntos Jurídicos, com o objetivo de editar a resolução conjunta acerca da Lei nº 49/2014,

que dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento e controle ambiental de

empreendimentos e atividades de impacto local e inclui a atuação da Guarda Municipal de

Campinas nas ações fiscalizadoras domunicípio.

Um workshop tratando do assunto foi realizado no dia 6 de março deste ano, no Posto da

GM na Lagoa do Taquaral, onde foram apresentadas as principais áreas da Secretaria

envolvidas diretamente nas atividades de licenciamento, controle e compensações

ambientais, bem como as respectivas rotinas de trabalho: Coordenadoria de Fiscalização

Ambiental (CFA); Departamento de Licenciamento Ambiental (DLA) e Departamento do

Verde e do Desenvolvimento Sustentável (DVDS).

Crédito: Carlos Bassan
Workshop reuniu técnicos para debater procedimentos
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O GT já está atuando no sentido de escrever uma proposta de resolução conjunta para

normatizar a atuação da GM na fiscalização ambiental.

2.4. Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde

Considerando a participação da SVDS na Sala de Situação de Dengue e Chikungunya, a

Secretaria Municipal de Saúde proporcionou, em 30 de junho de 2015, um treinamento para

que os agentes de fiscalização ambiental identifiquem possíveis focos de procriação de

Aedes aegypt em empresas passíveis de licenciamento ambiental.

O treinamento contra a Dengue foi elaborado em parceria entre a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental
e Secretaria Municipal de Saúde.

A partir deste treinamento, as licenças ambientais emitidas pela SVDS para empresas

potencial ou efetivamente poluidoras passaram a destacar a necessidade de adequação de

suas instalações de forma a impedir a existência criadouros, sendo este item observado no

momento da vistoria realizada pela CFA para emissão da licença.
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3. Outras participações

A fiscalização ambiental é um tema transversal na Secretaria e na Sociedade. Além das

atividades descritas, participamos também dos seguintes grupos:

1. Conselho Gestor do PROAMB

2. Cidades Resilientes

3. Município Verde Azul

4. PlanoMunicipal do Verde

5. PlanoMunicipal de Recursos Hídricos

6. Água de Reúso
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