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Convite aos municípios

• Consulta à procuradoria da instituição para definir o 
instrumento jurídico adequado para seleção de 
municípios. 

• Chamamento Público - Convite c/ justificativa técnica.

• Aplicação de critérios de elegibilidade para seleção. 

- Municípios com n° de habitantes de 50.000 a 600.000 
hab;

- Municípios com conselho municipal de meio ambiente, 
política ambiental e órgão técnico ambiental;

34 MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS



Convite aos municípios

• Aplicação de critérios de hierarquização

- Municípios classificados conforme região política 
administrativa.

- Municípios classificados conforme vulnerabilidade 
climática.

ÚLTIMA SEMANA DE JANEIRO, ENVIO DE OFÍCIO 
CIRCULAR AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS COM O 
CONVITE DE SELAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 

PROJETO



MUNICÍPIOS COM AMBAS CARACTERÍSTICAS Região Administrativo Vulnerabilidade Nota Nota 

Barbacena Campos das Vertentes Baixa 1

Lagoa da Prata Central Mineira Alta 4

Betim Metropolitana Moderada 2

Congonhas Metropolitana Muito alta 4

Ibirité Metropolitana Muito alta 4

Itabira Metropolitana Moderada 2

Mariana Metropolitana Alta 3

Pedro Leopoldo Metropolitana Moderada 2

Ribeirão das Neves Metropolitana Moderada 2

Santa Luzia Metropolitana Moderada 2

Nova Lima Metropolitana Moderada 2

Sabará Metropolitana Moderada 2

Sete Lagoas Metropolitana Moderada 2

Vespasiano Metropolitana Muito alta 4

Unaí Noroeste Baixa 1

Janaúba Norte de Minas Muito alta 4

Montes Claros Norte de Minas Moderada 2

Pirapora Norte de Minas Moderada 2

São Francisco Norte de Minas Alta 3

Divinópolis Oeste de Minas Alta 3

Nova Serrana Oeste de Minas Moderada 2

Poços de Caldas Sul/ Sudoeste de Minas Baixa 1

Três Corações Sul/ Sudoeste de Minas Moderada 2

Varginha Sul/ Sudoeste de Minas Moderada 2

Uberaba Triângulo Mineiro Moderada 2

Patos de Minas Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba Moderada 2

Patrocínio Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba Moderada 2

Araguari Triângulo/Alto Paranaíba Baixa 1

Araxá Triângulo/Alto Paranaíba Moderada 2

Governador Valadares Vale do rio Doce Moderada 2

Ipatinga Vale do Rio Doce Moderada 2

Timóteo Vale do Rio Doce Moderada 2

Juiz de Fora Zona da Mata Baixa 1

Muriaé Zona da Mata Baixa 1

Viçosa Zona da Mata Moderada 2



Temas:

• Estratégia

• Participação e Cooperação

• Urbanismo e Ambiente Construído

• Gestão da Energia 

• Agropecuária

• Prevenção de Desastres

• Cobertura Vegetal Nativa

• Mobilidade
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Ações / Etapas

1
Tomar conhecimento sobre mudanças 

climáticas e seus efeitos no município.

Visite a Plataforma Clima-Gerais e 

estude os conceitos básicos de 

mudanças climáticas 

Verifique sua vulnerabilidade e 

faça seu inventário de carbono 

simplificado

Verifique os exemplos de projetos 

que podem ser aplicados à sua 

cidade

Avalie as possíveis fontes de 

financiamento

2
Definir uma equipe para a concepção, 

gestão e aplicação do Plano de Energia e 

Mudanças Climáticas Municipal (PEMCM)

Defina um responsável técnico 

para a gestão do PEMCM

Defina responsáveis técnicos por 

cada temática a ser abordada  

pelo PEMCM

Defina uma equipe para formar um 

Comitê de Gestão do PEMCM

Regulamente o combate às 

mudanças climáticas no município

3
Realizar um diagnóstico inicial nas temáticas 

do Plano de Energia e Mudanças Climáticas 

Municipal (PEMCM)

Identifique e sintet ize estudos e 

ações existentes no município

Realize uma avaliação do consumo 

energético 

Realize uma avaliação do perfil 

climático do município 

Valide o diagnóst ico com os 

técnicos responsáveis

4

Definir uma abordagem estratégica, os 

objetivos e as intervenções do Plano de 

Energia e Mudanças Climáticas Municipal 

(PEMCM)

Defina os temas a serem 

abordados  pelo PEMCM 

Defina responsáveis técnicos por 

cada temática a ser abordada no 

PEMCM

Defina metas específicas para 

cada temática do PEMCM 

atualizando-as a cada etapa 

vencida

Proponha intervenções  e crie um 

cronograma

5

Garantir a participação de atores-chave da 

comunidade no desenvolvimento do Plano 

de Energia e Mudanças Climáticas 

Municipal (PEMCM)

Identifique os atores-chave no 

município para cada temática 

abordada pelo PEMCM

Realize Grupos de Trabalho (GT) 

para cada temática

Desenvolva ações em conjunto  

para cada temática  e defina as 

responsabilidades de execução de 

cada ação

Produza e divulgue um documento 

com as ações discutidas nos GTs 

para cada temática

6
Implementar e monitorar o Plano de Energia 

e Mudanças Climáticas Municipal (PEMCM)

Implemente as intervenções 

definidas para cada eixo temático 

e defina uma equipe para 

monitorá-las

Defina um método de 

monitoramento a ser seguido

Defina uma ferramenta de gestão 

para acompanhar as ações do 

PEMCM  

Integre sistematicamente ações 

climáticas nas decisões do 

município. 

7
Avaliar e manter o Plano de Energia e 

Mudanças Climáticas Municipal (PEMCM) 

atualizado

Defina uma equipe para avaliar o 

PEMCM

Discuta os resultados do PEMCM e 

trace uma estratégia para a 

atualização 

Avalie possiveis melhorias 
Proponha atualizações bianuais do 

PEMCM

INICIAR                D CONSOLIDAR  C DECOLAR             B EXEMPLAR           A

ESTRATÉGIA
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1
Sensibilizar e treinar a equipe da prefeitura 

sobre temas climáticos relacionadas ao 

município

Determine o nível de 

conhecimento e 

comprometimento dos funcionários 

da prefeitura

Proponha treinamentos e 

workshops para os funcionários da 

prefeitura sobre temas climáticos

Treine agentes em temas 

específicos

Avalie a incorporação dos 

conhecimentos nos projetos da 

prefeitura e levante possíveis 

melhorias

2 Promover a articulação entre secretarias

Determine o nível de 

conhecimento e 

comprometimento dos funcionários 

da prefeitura

3
Sensibilizar e envolver atores-chave do 

território na implementação de ações

Apresente ou destaque boas 

prát icas. 
Inicie ações conjuntas

Crie e se envolva em redes de 

colaboração

Aumente o número de 

colaboradores e parceiros

4
Divulgar ações implementadas no 

município e seus resultados

Desenvolva um plano de 

comunicação

Promova reuniões com a 

comunidade e inst ituições 

envolvidas

Busque eventos para divulgação 

das ações implementadas no 

municípios

Pesquisando ....Validar 

reconhecimento da prática das 

ações.

5
Buscar parcerias e cooperações nacionais e 

internacionais

Treine os funcionários para buscar 

parcerias nacionais e internacionais

Submeta projetos a editais de 

cooperação técnico-financeira

Integre questões climáticas nos 

acordos já existentes de 

cooperação 

Busque viabilizar seus próprios 

projetos associando-se a municípios 

e inst ituições

6
Busque cooperação para promover 

avanços na legislação

Faça um diagnóst ico da legislação 

atual sobre mudanças climáticas

Convide atores locais e outros 

municípios para discutir problemas 

ou limitações legais

Proponha soluções à Câmara 

Municipal

Proponha soluções à Assembleia 

Legislat iva e busque apoio dos 

parlamentares envolvidos 

INICIAR                D CONSOLIDAR      C DECOLAR             B EXEMPLAR           A

PARTICIPAÇÃO E COOPERAÇÃO
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1

Incorporar a adaptação às mudanças 

climáticas nas políticas de intervenção 

urbanística do município

Defina como  a adaptação às 

mudanças climáticas é 

considerada no planejamento 

urbano do município e sensibilize 

seus colaboradores sobre o assunto

Elabore ou revise a legislação 

urbaníst ica do município 

integrando  as questões climáticas 

energéticas

Identifique principais atores locais e 

fontes de financiamento e apoio 

técnico

Trabalhe de forma art iculada entre 

secretarias municipais e municípios 

vizinhos

2

Monitorar e controlar o consumo de energia 

dos prédios sob responsabilidade da 

prefeitura Realize auditorias energética dos 

prédios públicos
Defina pontos de melhoria

Defina e implemente ações 

visando reduzir seu consumo 

energético

Desenvolva um balanço anual do 

seu consumo energético e o revise 

anualmente 

3

Promover ações de eficiência em  

edificações públicas
Divulgue o uso do selo PROCEL 

para edifícios e implemente ações 

de rápido retorno em prédios 

públicos

Considere o micro-clima  e variavéis 

climáticas da região no projeto e 

na operação dos prédios públicos

Reforme edifícios públicos para 

garantir máxima eficiência 

energética

Obtenha a cert ificação PROCEL 

para seus edificícios

4

Promover a melhoria no desempenho de 

edifícios privados
Identifique, informe e sensibilize 

atores-chave do território quanto 

ao desempenho de edifícios 

Inclua na legislação incentivos 

para eficiência energética e 

geração distribuída

Promova estudos a fim de 

aprimorar as medidas já existentes 

e ampliar sua replicabilidade

Crie uma campanha para 

promover edifícios de alto 

desempenho no setor privado

5

Gerir, construir ou revitalizar espaços verdes 

visando adaptar o município às mudanças 

climáticas

Levante a atual situação dos 

espaços verdes existentes e a 

necessidade de criação de novos 

espaços

Defina ações para melhorar a 

gestão dos espaços verdes 

existentes ou desenvolva novos 

projetos

Implemente as ações definidas

Sensibilize a população para a 

importância dos espaços verdes no 

ambiente construído

INICIAR                D CONSOLIDAR      DECOLAR             B EXEMPLAR           A

URBANISMO E AMBIENTE CONSTRUÍDO
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1
Apoiar e fomente a geração de energias 

renováveis em seu município

Sensibilize a população quanto ao 

uso de diferentes tecnologias

Promova treinamentos à 

população interessada
Crie incentivos fiscais e tributários

Avalie e monitore os resultados e 

reveja suas ações

2
Otimizar a gestão e a estrutura da 

iluminação pública do município

Realize uma auditoria energética e 

um inventário da estrutura de 

iluminação pública

Acompanhe o consumo 

relacionado à iluminação pública e 

crie um plano de ot imização

Implemente as ações do plano de 

ot imização

Avalie os resultados obtidos e 

mantenha seu plano atualizado

3
Aproveitar o potencial energético da 

estrutura da administração pública da 

cidade

Levante as oportunidades de 

exploração de energias renováveis 

Realize treinamento e sensibilize 

funcionários 
Implemente um projeto piloto

Implante sistemas energéticos de 

fontes renováveis em todos os 

prédios públicos

4
Incentivar o uso da energia solar para 

aquecimento de água

0

0
Sensibilize a população 0

Crie incentivos tributários para 

captação de empresas do ramo

Desenvolva uma lei que exija o uso 

de aquecedores solares  em novas 

construções residenciais

5
Sensibilizar sua população e atores-chave 

sobre eficiência energética

Sensibiliize e informe sobre os 

benefícios da eficiência energética

Determine um conjunto de ações 

para eficiência energética

Desenvolva uma estratégia de 

apoio à implementação das ações

Aplique ações de eficiência 

energética na administração 

pública e se torne um exemplo

EXEMPLAR D CONSOLIDAR      C DECOLAR             B EXEMPLAR A

GESTÃO DA ENERGIA
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1

Criar  e implementar uma COMPDEC 
Cie um projeto de Lei de criação de 

Compdec.

Regulamente em Decreto a Lei que 

criou a COMPDEC

Nomeie em Portaria os membros da 

Compdec e do Conselho Municipal 

de Defesa Civil 

Tenha uma sede instalada , reserva 

de equipamentos e suprimentos e  

equipe treinada.

2

Diagnosticar áreas de risco Mapeie áreas de risco  

hidrogeológico, hidrológico ou 

climático.

Implemente um sistema de 

monitoramento

Cadastre as  famílias presentes na 

área  

Crie um sistema de comunicação 

comunitária

3

Monitorar aspectos meteorológicos Assine bolet ins meteorológicos, 

hidrometeorológicos,  risco de fogo, 

análise climática trimestral.

Implemente estações 

pluviométricas, fluviométricas e 

linminimétricas

Realize a leitura sistemática e 

alimente um banco de dados ( 

mais de cinco anos)

Emita avisos e atertas por meio de 

equipe própria ouconvênios

4
 Implemente um plano de contingência 

Crie um plano de contingência Treine a equipe envolvida
Divulgue intensamente para a 

comunidade

Reallize exercício simulado de ação 

e corrija imperfeirções 

INICIAR                D CONSOLIDAR      C DECOLAR             B EXEMPLAR           A

PREVENÇÃO DE DESASTRES



1
 Promover a recuperação de pastagens 

degradadas

Identifique  propriedades com  

pastagens degradadas , sensibilize 

e garanta a adesão dos 

proprietários. 

Promova em conjunto com outras 

inst ituições apoio técnico( 

EMATER/MG, SENAR, EPAMIG, 

EMBRAPA) e financeiro( bancos) 

para diagnóst ico do grau de 

degradação e concepção de um 

plano de ação. 

Elabore um cronograma com a 

part icipação de todos os 

envolvidos e  dê inicio ao projeto. 

Monitore  o avanço das ações e 

compart ilhe a experiência em 

associações agrícolas.

2
Promover a implementação de sistemas 

agroflorestais (SAF's) 
xxxxxxxxx

Promova em conjunto com outras 

inst ituições apoio técnico e 

financeiro para xxxxxxxxxxx

Elabore um cronograma com a 

part icipação de todos os 

envolvidos e   dê inicio ao projeto. 

Monitore  o avanço das ações e 

compart ilhe a experiência em 

associações agrícolas.

3 Promover sistema de plantio direto

Identifique propriedades com 

técnicas de manejo intensivo do 

solo, sensibilize e garanta a adesão 

de proprietários.

Promova em conjunto com outras 

inst ituições apoio técnico e 

financeiro para xxxxxxxxxxx

Elabore um cronograma com a 

part icipação de todos os 

envolvidos e   dê inicio ao projeto. 

Monitore  o avanço das ações e 

compart ilhe a experiência em 

associações agrícolas.

4
Promover fixação biológica de nitrogênio 

em lavouras
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

AGROPECUÁRIA
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1

Induzir a recomposição de Áreas de Preservação 

Permanente (APP)
Levantamento das áreas a serem 

recompostas em APP.

Realize oficinas para os 

proprietários rurais sobre 

integração de conhecimento e 

técnicas de recuperação e 

conservação florestal.

Realize parcerias com  órgãos 

técnicos competentes  e projetos já 

existentes para  fomento de 

mudas. 

Estruture de um viveiro municipal e 

montagem de um banco de 

sementes nativas. 

2

Estimular o uso econômico de recursos florestais não 

madereiros. Levante potencial local para 

aproveitamento não madereiro.

Realize cursos de capacitação em 

produção de artesanato com 

utilização de matéria prima 

florestal 

Realize parcerias com  órgãos 

técnicos competentes  e/ou Ong's 

para comercialização do produtos.

Apresente a proposta a municípios 

vizinhos e angarie parceiros.

Projeto de Lei de PSA

x x x x

Estimulo à criação de RPPN 

x x x x

3

Promover políticas de fiscalização das ações de

proteção da vegetação nativa. 
Implemente  Guarda Ambiental 

Municipal e realize treinamentos

direcionados aos fiscais e agentes 

integrantes.

Implemente ações de fiscalização 

dos empreendimentosl 

(licença,condicionantes, 

compensações)

Regulamente, por Lei Municipal, a 

dest inação de percentuais dos 

recursos

obtidos por meio de medidas 

compensatórias de 

Estabeleça campanhas para a 

notificação preventiva contra 

incêndios e desmatamento  com 

ênfase nas áreas rurais do município 

INICIAR                D CONSOLIDAR      C DECOLAR             B EXEMPLAR           A

COBERTURA VEGETAL NATIVA 



Sarah Emanuelle Teixeira Gusmão 

Gerência de Energia e Mudanças Climáticas/Feam

sarah.gusmao@meioambiente.mg.gov.br

(31) 3915-1476

Obrigado


