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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 11015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

LEI Nº 5597 
De 02 de julho de 2008 

PROC. W-_Q]~-~--~ 
POLHAS. . ~ --· 

Institui a Política Municipal de Mudanças Climáticas 
(PMMC) e dá outras providências. 

PAULO CESAR MADUREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os 
Parágrafos 6º e 7º do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a 
Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei: 

· Art. 1 º -

Art. 2º -

Art. 3º -

Art. 4º -

Esta Lei institui a Política Municipal de Mudanças Climáticas (PMMC), dispondo 
sobre seus princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos. 

As ações empreendidas no âmbito da Política Municipal de Mudanças Climáticas 
serão orientadas pelos seguintes prinCípios: 

1 - do desenvolvimento sustentável; 
li - da preservação; 
Ili - da precaução; 
IV - do acesso às informações ambientais; 
V - da participação de todos os cidadãos interessados; 
VI - das responsabilidades comuns,· porém diferenciadas dos Estados Partes 

da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima na 
proteção do sistema climático; 

VII - da cooperação internacional. 

A Política Municipal de Mudanças Climáticas visa coordenar as medidas 
adotadas pela Administração Pública Municipal que estimulem a redução e o 
seqüestro das emissões de gases de efeito estufa, por meio da consecução dos 
seguintes objetivos específicos: 

1 - o incentivo ao uso de tecnologias mais limpas; · 
li - ·a conscientização .ambiental; 
Ili - o estímulo a práticas empresariais que visem à redução ou seqüestro dos 

gases de efeito estufa; 
IV - a compatibilização do desenvolvimento econômico com a preservação do 

meio ambiente e a realização da justiça social; 
V - a promoção da pesquisa e a dissemina_ção do conhecimento acerca das 

mudanças climáticas; 

São diretrizes da Política Municipal de Mudanças Climáticas: 

1 - a articulação entre as ações do Poder Público Municipal com os diversos 
segmentos do setor privado; 

li - . a coordenação com outras políticas e programas que possam contribuir 
com a proteção do sistema climático; 

Ili - a cooperação entre Município, Estado e 
programas e ações conjuntas; 
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Art. 5º -

Art. 6º -

Art. 7° -

IV-

V-

POLHAS 

facilitar e agilizar o encaminhamento e aprovação· dos . projetos de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo perante a Autoridade Nacional 
Designada. . 
a promoção do desenvolvimento sustentável do país. 

Para o alcance dos objetivos da Política Municipal de Mudanças Climáticas, 
serão utilizados os seguintes instrumentos: 

1 - incentivos econômicos e financeiros para alteração de matrizes 
energéticas; 

li - estabelecimento de padrões ambientais para construção civil; 
Ili - disponibilização de linhas de crédito e financiamento para alterações e 

construções de edificações sustentáveis; 
IV - inventários de emissões de gases de efeito estufa das atividades 

econômicas do âmbito do município; 
V - desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento 

municipais; 
VI - planos de ação por setores ou categorias por fontes de emissões; 
VII - proposição de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

As despesas decorrentes deste programa serão suportadas pelo Fundo 
Municipal do Meio Ambiente. · 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação 

Bauru, 02 de julho de 2008. 

MARIA 

Projeto de iniciativa do reador: 
LUIZ CARLO' ODR U S BARBOSA 

oio Legislativo da Câmara; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 11.554, DE 31 DE MAIO DE 2.011 

P. 24.992/08 15.329/08 (capa) Regulamenta a Política Municipal de Mudanças 

Climáticas – PMMC estabelecida pela Lei n° 5.597, 

de 02 de julho de 2008.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

 

D E C R E T A 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 1º Este decreto regulamenta a Política Municipal de Mudanças Climáticas - PMMC, estabelecida pela Lei n° 

5.597, de 02 de julho de 2.008, seus princípios, objetivos e instrumentos. 

 

 

DA NOMENCLATURA 

 

 

Art. 2º A Política Municipal de Mudanças Climáticas – PMMC – representa o compromisso de Bauru perante o 

desafio das mudanças climáticas globais, tanto para a geração atual quanto para as futuras, adaptando-se aos 

novos impactos e mitigando as emissões de gases de efeito estufa, tendo por objetivo geral contribuir para 

alcançar a estabilização das concentrações desses gases na atmosfera num nível seguro e em prazo suficiente 

que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente, permitindo ao desenvolvimento econômico 

prosseguir de maneira sustentável. 

 

Art. 3º A PMMC atenderá os princípios estabelecidos pelo artigo 2o da Lei n° 5.597, de 02 de julho de 2.008 e os 

princípios do direito ambiental internacional a seguir: 

 

I - da precaução, pelo qual a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão 

para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental, 

quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis; 

 

II - da prevenção, que consiste na adoção de medidas e políticas públicas capazes de mitigar impactos 

conhecidos no sistema climático; 

 

III - do usuário-pagador e do poluidor-pagador, tendo em vista que o causador do impacto ambiental 

deve arcar com o custo decorrente do dano causado e que o Poder Público deve promover a 

internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos levando na devida conta 

o interesse público; 

 

IV - da participação da sociedade civil nos processos consultivos e deliberativos, com amplo acesso à 

informação, bem como a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à 

compensação e reparação de danos; 

 

V - do desenvolvimento sustentável, onde a proteção ambiental é parte integrante, combatendo padrões 

insustentáveis de produção e consumo, permitindo a mais alta qualidade de vida para todos e 

atendendo eqüitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras; 

 

VI - das responsabilidades comuns porém diferenciadas, pelo qual os mais desenvolvidos em um 

espírito de parceria proativa para a conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade 

do ecossistema terrestre devem tomar a iniciativa no combate à mudança do clima e a seus efeitos 

negativos, considerando as necessidades específicas e circunstâncias especiais dos menos 

desenvolvidos, particularmente mais vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima; 

 

VII - da ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente 

como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo  em  vista  o  uso  
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coletivo e racionalizando o uso do solo, do subsolo, da água e do ar através do acompanhamento do 

estado da qualidade ambiental, do planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, do 

controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, da recuperação de 

áreas degradadas e da proteção de áreas ameaçadas de degradação, com adoção de legislação 

ambiental eficaz, em termos de padrões, avaliação de impacto, objetivos e prioridades em matéria 

de ordenação do meio ambiente; 

 

VIII - da cooperação, nacional e internacional, de boa fé e imbuída de um espírito de parceria para a 

realização dos princípios e objetivos consubstanciados neste decreto; 

 

IX - da ampla publicidade, incluindo-se a transparência no fornecimento de informações de que 

disponham autoridades públicas sobre os níveis de emissões de contaminantes, de qualidade do 

meio ambiente e de riscos potenciais à saúde; 

 

X - da educação ambiental para participação ativa na defesa do meio ambiente, com capacitação da 

sociedade em todos os níveis de ensino, bem como o incentivo ao estudo e à pesquisa de 

tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. 

 

 

DAS DEFINIÇÕES 

 

 

Art. 4º Para os fins previstos neste Decreto, considerem-se as seguintes definições: 

 

I - Adaptação: ajuste em sistemas humanos ou naturais para um ambiente transformado ou em 

transformação por eventos climáticos; tal ajuste pode ser preventivo ou reativo, privado ou público, 

autônomo ou planejado. A capacidade de adaptação é o grau de suscetibilidade ou incapacidade de 

um sistema para lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, inclusive a variabilidade 

climática e os eventos extremos de tempo; 

 

II - Aquecimento Global: intensificação do efeito estufa em decorrência de ações antrópicas, tendo por 

conseqüência um aumento das concentrações de gases de efeito estufa, aerossóis ou seus 

precursores na atmosfera, que absorvem parte da radiação infravermelha emitida pela superfície da 

Terra, aumentando a temperatura média do planeta e causando fenômenos climáticos adversos; 

 

III - Atmosfera: camada gasosa que envolve a Terra, contendo gases, nuvens, aerossóis e partículas; 

 

IV - Avaliação Ambiental Estratégica é o planejamento de longo prazo 1 de atividades econômicas e 

sociais num determinado território, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável em 

seus pilares ambiental, social, econômico e cultural; 

 

V - Bens e serviços ambientais são produtos e atividades, potencial ou efetivamente utilizados para 

medir, evitar, limitar, minimizar ou reparar danos à água, atmosfera, solo, biota e humanos, 

considerando-se características intrínsecas ao seu ciclo de vida e minimizando a poluição e o uso de 

recursos naturais; 

 

VI - Biota: todos os organismos vivos em uma área, fauna e flora fauna considerados uma unidade; 

 

VII - Clima: situação de um sistema climático, incluindo a descrição estatística, considerando médias e 

variações de temperatura, precipitação, ventos e outros fatores meteorológicos relevantes em um 

dado período; 

 

VIII - Comunicação Municipal: documento oficial, com políticas e medidas abrangentes para a proteção 

do sistema climático global, tendo como ponto central um inventário de emissões antrópicas de 

gases de efeito estufa, considerando fontes, sumidouros e reservatórios significativos, de forma 

harmonizada com a Comunicação Nacional do Brasil; 

 

IX - Desenvolvimento Sustentável: aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades; 
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X - Efeito estufa: processo natural que preserva o equilíbrio energético no planeta através da absorção 

de parte da radiação infravermelha solar refletida pela superfície terrestre, por nuvens e pela própria 

atmosfera; 

 

XI - Efeitos negativos da mudança do clima: mudanças no meio ambiente físico ou biota resultantes das 

mudanças climáticas que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou 

produtividade de ecossistemas naturais e administrados, sobre o funcionamento de sistemas sócio-

econômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos; 

 

XII - Emissões: significa a liberação de substâncias na atmosfera numa área específica e período 

determinado; num sentido estrito são lançamentos para a atmosfera de gases de efeito estufa; 

 

XIII - Externalidade: impacto, positivo ou negativo, sobre indivíduos não envolvidos numa determinada 

atividade econômica; 

 

XIV - Fonte: qualquer processo ou atividade que libere um gás de efeito estufa, um aerossol ou um 

precursor de gás de efeito estufa na atmosfera; 

 

XV - Gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera que absorvem a radiação solar 

infravermelha, sendo que aqueles emitidos pelo homem causam o aumento do efeito estufa; além 

do vapor d´água, os principais gases são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, o 

hexafluoreto de enxofre, os hidrofluorcarbonos e os perfluorcarbonos; 

 

XVI - Inventário é o levantamento para fins de contabilização, em geral de emissões de gases de efeito 

estufa mas também de impactos ambientais e outros aspectos; 

 

XVII - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: é o instrumento previsto no Protocolo de Quioto (Art. 12), 

através do qual projetos de mitigação de emissões de gases de efeito estufa realizados em países em 

desenvolvimento (não-Anexo I do Protocolo) e considerados pelo país hospedeiro ambientalmente 

sustentáveis ensejam a geração de créditos por Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), que 

podem ser utilizados pelos países desenvolvidos para cumprimento de suas metas no âmbito do 

referido acordo internacional; 

 

XVIII - Microclima: estrutura climática de uma pequena área; variações do clima em uma dada sub-região, 

geralmente influenciada pela topografia, por edifícios, pela impermeabilização do solo, por 

proximidade de corpos d´água e presença de vegetação, diferenciando-se significativamente do 

aspecto climático geral da região da qual faz parte; 

 

XIX - Mitigação é a redução das causas de um determinado impacto, aliado a precauções e atitudes para 

reduzir o risco indesejável ao mínimo possível; 

 

XX - Mudança climática: variação estatisticamente significativa no clima, tanto em termos de estados 

médios quanto de variações, em escalas espacial e temporal, atribuída direta ou indiretamente a 

atividades humanas que alteram a composição da atmosfera terrestre, adicionada à variação natural 

observada em períodos de tempo comparáveis, persistentes por um período de tempo de décadas ou 

superior; 

 

XXI - População Tradicional: população vivendo em estreita relação com o ambiente natural, dependendo 

de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de atividades de baixo 

impacto ambiental; 

 

XXII - Reservatório: componente ou componentes do sistema climático no qual fica armazenado um gás 

de efeito estufa ou um precursor de um gás de efeito estufa; 

 

XXIII -  Resiliência: habilidade de um sistema a se adaptar às mudanças climáticas, quer aproveitando-se 

das oportunidades, quer lidando com suas conseqüências; a análise de adaptação identifica e avalia 

as diferentes opções, benefícios e custos das medidas; 

 

XXIV - Sistema climático: complexo composto pela atmosfera, hidrosfera, criosfera, superfície terrestre e 

biosfera, bem como suas interações ao longo do tempo pela influência de sua dinâmica interna e 

por condicionantes externas, tanto naturais quanto causadas pelo homem; 
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XXV - Sumidouro: qualquer processo, atividade ou mecanismo que remova um gás de efeito estufa, um 

aerossol ou um precursor de um gás de efeito estufa da atmosfera; 

 

XXVI - Vazamento é a variação líquida mensurável de emissões antropogênicas ou antrópicas, isto é, de 

origem humana, de gases de efeito estufa que ocorrem fora das fronteiras do projeto em questão e 

que a este são atribuídas; 

 

XXVII - Vulnerabilidade: grau de suscetibilidade ou inabilidade de se proteger dos efeitos negativos da 

mudança do clima, função do tipo, magnitude e freqüência dos eventos climáticos ao qual um 

sistema é exposto, bem como sua sensibilidade e capacidade de adaptação; 

 

XXVIII - Zoneamento Ecológico Econômico é o instrumento básico e referencial para o planejamento e 

gestão do processo de desenvolvimento, identificando a potencialidade de cada região e orientando 

os investimentos do governo para que sejam feitos de acordo com a vocação natural de cada sub-

região. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Art. 5º São objetivos específicos da Política Municipal de Mudanças Climáticas, os estabelecidos pelo artigo 3o da 

Lei n° 5.597, de 02 de julho de 2.008 e aqueles inerentes ao desenvolvimento da PMMC: 

 

I - assegurar a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema 

climático; 

 

II - fomentar o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, assim como de outros projetos de redução de 

emissões, seqüestro ou sumidouros de gases de efeito estufa; 

 

III - estabelecer mecanismos de transição que gerem mudanças de comportamento, no sentido de 

estimular a modificação ambientalmente positiva nos padrões de consumo, nas atividades 

econômicas, no transporte e no uso do solo urbano e rural, com foco na redução de emissões dos 

gases de efeito estufa e no aumento da absorção por sumidouros; 

 

IV - realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis na matrizes energéticas; 

 

V - promover ações efetivas de adaptação aos impactos das mudanças climáticas, protegendo 

principalmente os extratos mais vulneráveis da população e colaborando ativamente com a Defesa 

Civil; 

 

VI - promover a educação ambiental, informação pública, conscientização e ampla divulgação a respeito 

dos aspectos relacionados às mudanças climáticas globais como as observações desse fenômeno, 

métodos de quantificação das emissões, inventários, cenários de emissões e impactos ambientais, 

identificação de vulnerabilidades, medidas de adaptação e ações de prevenção; 

 

VII - estimular a pesquisa e a disseminação do conhecimento científico para os temas relativos à 

proteção do sistema climático, tais como impactos, mitigação, vulnerabilidade, adaptação e novas 

tecnologias de menor emissão de gases de efeito estufa; 

 

VIII - estimular a participação dos diversos segmentos da sociedade na gestão integrada e compartilhada 

dos instrumentos deste decreto; 

 

IX - definir e efetivamente aplicar indicadores e metas de desempenho ambientais; 

 

X - valorizar os ativos e a reduzir os passivos ambientais no Município; 

 

XI - preservar e ampliar os estoques de carbono no Município; 

 

XII - promover a competitividade de bens e serviços ambientais paulistas nos mercados externos; 
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XIII - criar e ampliar o alcance de instrumentos econômicos, financeiros e fiscais para os fins deste 

Decreto; 

 

XIV - realizar a Comunicação Municipal e a Avaliação Ambiental Estratégica, integrando-as e 

articulando-as com outras iniciativas em âmbitos nacional e estaduais. 

 

 

DAS DIRETRIZES 

 

 

Art. 6º São diretrizes da Política Municipal de Mudanças Climáticas – PMMC, as estabelecidas pelo artigo 4o da Lei 

n° 5.597, de 02 de julho de 2.008 e as inerentes ao desenvolvimento da PMMC: 

 

a) Elaborar, atualizar periodicamente, publicar e por à disposição inventários de emissões antrópicas 

por fontes e das remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo 

Protocolo de Montreal, empregando metodologias comparáveis nacional e internacionalmente; 

 

b) Formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas regionais que incluam 

medidas para mitigar a mudança do clima, enfrentando as emissões antrópicas por fontes e 

remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de 

Montreal, bem como medidas para permitir adaptação adequada à mudança do clima; 

 

c) Promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação e difusão, inclusive transferência, de 

tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões antrópicas de 

gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em todos os setores pertinentes, 

inclusive nos setores de energia, transportes, indústria, agricultura, silvicultura e administração de 

resíduos; 

 

d) Promover a gestão sustentável, bem como promover e cooperar na conservação e fortalecimento, 

conforme o caso, de sumidouros e reservatórios de todos os gases de efeito estufa não controlados 

pelo Protocolo de Montreal, incluindo a biomassa e as florestas;  

 

e) Cooperar nos preparativos para a adaptação aos impactos da mudança do clima; desenvolver e 

elaborar planos adequados e integrados para a gestão de recursos hídricos e agricultura, e para a 

proteção e recuperação de regiões particularmente afetadas por secas e inundações; 

 

f) Levar em conta os fatores relacionados com a mudança do clima em suas políticas e medidas 

sociais, econômicas e ambientais pertinentes, bem como empregar métodos adequados, tais como 

avaliações de impactos, formulados e definidos nacionalmente, com vistas a minimizar os efeitos 

negativos na economia, na saúde pública e na qualidade do meio ambiente, provocados por projetos 

ou medidas para mitigar a mudança do clima ou a ela se adaptarem; 

 

g) Promover e cooperar em pesquisas científicas, tecnológicas, técnicas, sócio-econômicas e outras, 

em observações sistemáticas e no desenvolvimento de bancos de dados relativos ao sistema 

climático, cuja finalidade seja esclarecer e reduzir ou eliminar as incertezas ainda existentes em 

relação às causas, efeitos, magnitude e evolução no tempo da mudança do clima e as conseqüências 

econômicas e sociais de diversas estratégias de resposta; 

 

h) Promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de informações científicas, 

tecnológicas, técnicas, sócio-econômicas e jurídicas relativas ao sistema climático e à mudança do 

clima, bem como às conseqüências econômicas e sociais de diversas estratégias de resposta; 

 

i) Promover e cooperar na educação, treinamento e conscientização pública em relação à mudança do 

clima, e estimular a mais ampla participação nesse processo, inclusive a participação de 

organizações não-governamentais; 

 

j) Trabalhar junto com a defesa civil, em resposta a desastres naturais como deslizamentos e 

inundações, proteção de áreas de risco como encostas e fundos de vale;  

 

k) Realizar outras ações, projetos e iniciativas de curto e longo prazo capazes de contribuir com a 

proteção do sistema climático. 
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DA COMUNICAÇÃO MUNICIPAL 

 

 

Art. 7º O Município de Bauru deverá realizar sua Comunicação, de periodicidade qüinqüenal, com inventário em 

conformidade com os métodos aprovados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, além 

de políticas e medidas contemplando: 

 

I - inventário de emissões por fontes de emissão e absorção por sumidouros de gases de efeito estufa, 

em conformidade com métodos recomendados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas; 

 

II - mapa com avaliação de vulnerabilidades e necessidades de adaptação aos impactos causados pela 

mudança do clima, integrado às ações da Defesa Civil; 

 

III - referência a planos de ação específicos para o enfrentamento do problema das mudanças climáticas 

globais, tanto em termos de mitigação quanto em adaptação. 

 

 

DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

 

 

Art. 8º A Avaliação Ambiental Estratégica de políticas setoriais, de periodicidade qüinqüenal, é o processo 

sistemático de consideração das conseqüências ambientais de políticas, planos e programas para fazer frente 

aos desafios das mudanças climáticas, considerando, dentre outros: 

 

a) o Zoneamento Ecológico-Econômico, revisto a cada dez anos, para disciplinar atividades 

produtivas, a racional utilização de recursos naturais, o uso e a ocupação do solo, determinando 

modelos de desenvolvimento sustentável;  

 

b) estratégias aplicáveis às zonas e atividades com maior vulnerabilidade às mudanças climáticas, 

prováveis impactos e medidas de adaptação; 

 

c) a possível definição de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, setoriais ou 

tecnológicas; 

 

d) os diversos aspectos de transporte sustentável; 

 

e) as peculiaridades locais, a iniciativa privada, a relação entre os municípios vizinhos, os modelos 

regionais e a ação integrada entre os órgãos da administração; 

 

f) políticas e medidas para realizar a mitigação de emissões de gases de efeito estufa e ampliação dos 

sumidouros de carbono;  

 

g) medidas de adaptação aos impactos das mudanças do clima; 

 

h) estratégias de redução das emissões e absorção por sumidouros induzidas em outras regiões pelas 

atividades econômicas, além da difusão para outras regiões das boas práticas verificadas; 

 

i) a proposição de padrões ambientais de qualidade e outros indicadores de sustentabilidade que, com 

acompanhamento e periódica revisão, norteiem as políticas e ações correlatas a este Decreto; 

 

j) planos de assistência, tanto para ações de mitigação de emissões quanto para adaptação aos eventos 

climáticos extremos. 

 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverá coordenar a definição de indicadores ambientais que 

permitam avaliar os resultados desta política e publicar os resultados de seu acompanhamento. 
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DO REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES 

 

 

Art. 9º A SEMMA criará e manterá o Registro Público de Emissões, com o objetivo de estabelecer critérios 

mensuráveis e o transparente acompanhamento do resultado de medidas de mitigação e absorção de gases de 

efeito estufa, bem como auxiliar os agentes privados e públicos na definição de estratégias para aumento de 

eficiência e produtividade. 

 

§ 1º A participação no Registro Público de Emissões se dará de forma voluntária, através das seguintes etapas: 

 

a) Formalização da adesão, através da assinatura de um protocolo; 

 

b) Capacitação e treinamento para a certificação; 

 

c) Identificação das fontes de emissão de gases de efeito estufa; 

 

d) Reunião de informações e documentação para comprovar as emissões; 

 

e) Cálculo das emissões, conforme metodologia previamente validada e publicada; 

 

f) Certificação das emissões declaradas, por terceira parte independente e credenciada, nos casos 

previstos; 

 

g) Declaração das emissões realizadas no ano-calendário anterior. 

 

§ 2º A SEMMA definirá incentivos para a adesão ao Registro Público, tais como: 

 

a) fomento para reduções de emissões de gases de efeito estufa; 

 

b) ampliação do prazo de renovação de licenças ambientais; 

 

c) priorização e menores taxas de juros em financiamentos; 

 

d) certificação de conformidade e 

 

e) incentivos fiscais. 

 

§ 3º O Registro Público de Emissões deverá ser realizado segundo a seguinte abrangência: 

 

a) por empreendimento e por conjunto de empreendimentos, no caso de pessoas jurídicas de direito 

privado; 

 

b) em sua totalidade, no caso de pessoa jurídica de direito público. 

 

 

§ 4º A SEMMA definirá critérios de linhas de corte que estabeleçam a obrigatoriedade da certificação por terceira 

parte das emissões informadas ao Registro Público de Emissões. 

 

 

DO DISCIPLINAMENTO DO USO DO SOLO 

 

 

Art. 10 O disciplinamento do uso do solo urbano e rural buscará, dentre outros: 

 

a) prevenir e evitar a ocupação desordenada de áreas vulneráveis, como fundos de vale;  

 

b) atenuar efeitos de desastres de origem climática; prevenindo e reduzindo os   impactos 

principalmente sobre áreas de maior vulnerabilidade; 

 

c) promover o transporte sustentável e minimizar o consumo de combustíveis pelo deslocamento de 

pessoas e bens; 
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d) ordenar a agricultura e as atividades extrativas, adaptando a produção a novos padrões de clima e 

disponibilidade hídrica, diversificando a produção para garantir o suprimento, contendo a 

desertificação, utilizando áreas degradadas sem comprometer ecossistemas naturais, combatendo 

queimadas e incêndios, prevenindo a formação de erosões, protegendo nascentes e fragmentos 

florestais, recompondo corredores de biodiversidade; 

 

e) ordenar os múltiplos usos da água, permitindo a proteção de recursos hídricos, a gestão 

compartilhada e racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos de inundações; 

 

f)  integrar a dimensão climática a planos de macrodrenagem; 

 

g) incorporar a questão das alterações e formas de proteção do microclima no ordenamento territorial 

urbano; 

 

 

h) obter uma maior absorção de carbono pela vegetação e outras formas de estoque em áreas de 

preservação permanente, matas ciliares, fragmentos e outros tipos de remanescentes florestais, ação 

que também contribui para atenuar vulnerabilidades a eventos climáticos graves; 

 

i) delimitar, demarcar e recompor com cobertura vegetal áreas de reserva legal. 

 

 

DA PRODUÇÃO, COMÉRCIO E CONSUMO 

 

 

Art. 11 Numa abordagem de ciclo de vida, a SEMMA deve propor e fomentar medidas que privilegiem padrões 

sustentáveis de produção, comércio e consumo, de maneira a reduzir a demanda de insumos, utilizar materiais 

menos impactantes e gerar menos resíduos, com conseqüente redução das emissões dos gases de efeito estufa. 

 

Art. 12 Para os fins do artigo anterior deverão ser consideradas, dentre outras iniciativas, aquelas nas áreas de: 

 

I - licitação sustentável, para adequação do perfil e poder de compra da Prefeitura em todas as suas 

instâncias; 

 

II - responsabilidade pós-consumo, incorporando externalidades ambientais e privilegiando o uso de 

bens e materiais que tenham reúso ou reciclagem consolidados; 

 

III - conservação de energia, estimulando a eficiência na produção e no uso final; 

 

IV - energias renováveis, notadamente a solar e a bioenergia; 

 

V - construção civil em todas as suas fases, promovendo, dentre outros, a redução de perdas, normas 

técnicas que assegurem qualidade e desempenho de produtos, uso de materiais reciclados e de 

energia solar, cobrança pelo uso de materiais cuja extração gerou impactos e custos ambientais 

arcados por toda a sociedade; 

 

VI - agricultura e atividades extrativas, adaptando a produção a novos padrões de clima e 

disponibilidade hídrica, mitigando emissões de gases de efeito estufa através da racionalização do 

uso do solo rural e dos recursos naturais, favorecendo a bioenergia sustentável, adaptando a 

produção a novos padrões de clima e disponibilidade hídrica, diversificando a produção para 

garantir o suprimento, contendo o avanço da desertificação, utilizando as áreas degradadas sem 

comprometer o Cerrado e outros ecossistemas naturais, combatendo queimadas e incêndios, 

prevenindo a formação de erosões, protegendo nascentes e fragmentos florestais, recompondo 

corredores de biodiversidade; na pecuária, reduzindo a emissão de metano pela fermentação 

entérica em animais e a pressão dessas atividades sobre florestas e outros ecossistemas naturais; 

 

VII - macrodrenagem e múltiplos usos da água, permitindo a proteção de recursos hídricos, a gestão 

compartilhada e racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos de inundações; 
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VIII - redução do desmatamento e queimadas, bem como a recuperação de florestas e outros ecossistemas 

naturais que retenham o carbono da atmosfera, tanto de forma direta dentro dos limites do 

Município quanto de forma indireta em outras regiões, podendo para tal proibir e controlar o uso de 

madeira, carvão vegetal e outros insumos de origem florestal que não tenham procedência legal. 

 

 

DO LICENCIAMENTO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

Art. 13 O licenciamento ambiental de empreendimentos e suas bases de dados deverão incorporar a finalidade 

climática, compatibilizando-se com a Comunicação Municipal, a Avaliação Ambiental Estratégica e o 

Registro Público de Emissões. 

 

§ 1º A redução na emissão de gases de efeito estufa deverá ser integrada ao controle da poluição atmosférica e 

gerenciamento da qualidade do ar, instrumentos pelos quais a SEMMA impõe limites para a emissão de 

contaminantes locais. 

 

§ 2º A SEMMA orientará a sociedade para estes fins com instrumentos normativos, normas técnicas e manuais de 

boas práticas. 

 

 

DO TRANSPORTE SUSTENTÁVEL 

 

 

Art. 14 Políticas públicas deverão priorizar o transporte sustentável, no sentido de minimizar as emissões de gases de 

efeito estufa, além de conservar energia, prevenir e controlar a poluição ambiental causada por veículos 

automotores, atendendo aos seguintes fins e exigências: 

 

I - prioridade ao transporte de pessoas não-motorizadas e depois coletivo sobre o transporte 

motorizado individual; 

 

II - adoção de ciclovias para transporte e lazer, com combinação de modais; 

 

III - racionalização e redistribuição da demanda pelo espaço viário, melhora da fluidez no tráfego, 

redução da freqüência e intensidade dos congestionamentos; 

 

IV - estímulo a entrepostos de veículos de carga e outras opções de troca de modais que permitam a 

redistribuição capilar de produtos;  

 

V - coordenação com a Avaliação Ambiental Estratégica; 

 

VI - renovação da frota em uso; 

 

VII - informação clara e transparente ao consumidor sobre os veículos, no que tange às emissões 

atmosféricas de poluentes locais e gases de efeito estufa e ao consumo de combustível; 

 

VIII - definição de padrões de desempenho ambiental de veículos, estabelecimento de indicadores e 

rotulagem ambiental;  

 

IX - informação ao público em geral sobre tópicos como: 

 

a) poluição do ar e contribuição para o aumento do efeito estufa; 

 

b) impactos sobre a saúde humana e meio ambiente; 

 

c) efeitos socioeconômicos e sobre a infraestrutura; 

 

d) planos de transporte e ações de mobilidade. 

 

X - prioridade na fiscalização de emissões de poluentes e inspeção veicular; 
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XI - inventário de emissões, parte da Comunicação Municipal; 

 

XII - medidas de emergência e de restrição à circulação de veículos, no sentido de evitar a ocorrência de 

episódios críticos de poluição atmosférica, respeitados os usos considerados essenciais; 

 

XIII - controle de emissões evaporativas em veículos, bem como postos de abastecimento, bases, 

terminais e estações de transferência de combustíveis; 

 

XIV - planejamento e adoção de medidas que inibam condutas de trânsito que agravem as condições 

ambientais; 

 

XV - distribuição da ocupação ao longo de estradas e vias públicas que estimulem horários alternativos; 

 

XVI - escalonamento de horários de utilização de vias públicas; 

 

XVII - cobrança por atividades emissoras de gases de efeito estufa;  

 

XVIII - proteção da cobertura vegetal existente e incremento da arborização pública e de cortinas de 

vegetação; 

 

XIX - racionalização do sistema de transporte, com medidas estruturais e de planejamento, como: 

 

a) desestímulo ao transporte motorizado individual e à demanda de infraestrutura urbana por 

veículos particulares;  

 

b) modais ambientalmente preferíveis para o transporte de pessoas e bens; 

 

c) corredores urbanos, anéis viários e outras obras de infraestrutura urbana; 

 

d) outras estratégias adequadas de mobilidade;  

 

e) melhoria da comunicação nos sistemas viários e de transporte visando à otimização do 

tráfego, aumento da segurança, diminuição dos impactos ambientais e das condutas 

abusivas ao trânsito. 

 

XX - adequação da matriz energética através, dentre outros, de: 

 

a) melhoria da qualidade dos combustíveis; 

 

b) transição para fontes menos ambientalmente impactantes; 

 

c) conservação de energia; 

 

d) indução ao uso de sistemas eletrificados de transporte coletivo, especialmente em áreas 

adensadas; 

 

e) carona solidária e outras formas de uso compartilhado de transporte  individual; 

 

f) estímulo a veículos individuais de menor porte, mais eficientes e menos emissores de 

gases de efeito estufa. 

 

g) estabelecimento e acompanhamento de indicadores de desempenho energético e 

ambiental. 

 

XXI - educação ambiental, campanhas de esclarecimento e conscientização, debates públicos. 

 

XXII - fomento a pesquisas e desenvolvimento na área. 
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DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, RESÍDUOS E EFLUENTES 

 

 

Art. 15 A Política Municipal de Recursos Hídricos e o Plano Municipal de Saneamento devem contemplar as 

mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de mitigação e adaptação. 

 

Art. 16 O Plano Municipal de Resíduos Sólidos e as ações no âmbito da Política Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos devem contemplar as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e 

as ações de adaptação e mitigação, com ênfase na prevenção, no reúso, na reciclagem e na recuperação do 

conteúdo energético dos resíduos, nessa ordem.  

 

 

DA EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

 

Art. 17 A Prefeitura Municipal de Bauru juntamente com a sociedade civil: 

 

a) desenvolver programas de sensibilização, conscientização, mobilização e de disseminação de 

informações para que a sociedade civil possa efetivamente contribuir com a proteção do sistema 

climático, em particular divulgar informações ao consumidor sobre o impacto de emissões de gases 

de efeito estufa dos produtos e serviços; 

 

b) apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e capacitação nos temas 

relacionados às Mudanças Climáticas, com particular ênfase na execução de inventários de 

emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes do aumento 

médio da temperatura do planeta, visando a promoção de medidas de adaptação e de mitigação; 

 

c) estimular linhas de pesquisa sobre as mudanças climáticas, impactos, mitigação, vulnerabilidade, 

adaptação e novas tecnologias de menor emissão de gases de efeito estufa, inclusive mediante 

convênios das entidades da Administração com universidades e institutos; 

 

d) integrar às ações de governo os resultados das pesquisas técnico-científicas; 

 

e) fomentar e articular ações em âmbito municipal, oferecendo assistência técnica em tópicos tais 

como transporte sustentável, uso do solo, recuperação florestal, conservação de energia, 

gerenciamento de resíduos e mitigação de emissões de metano. 

 

 

DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

 

 

Art. 18 Para os objetivos desta política, a Prefeitura Municipal de Bauru poderá: 

 

I - oferecer crédito e microcrédito voltado a medidas de mitigação de emissões de gases de efeito 

estufa e de adaptação aos impactos das mudanças climáticas; 

 

II - criar instrumentos econômicos com os objetivos expressos por esta política, tais como incentivos 

fiscais, linhas de crédito e financiamento para projetos, bem como preços e tarifas públicas, taxação 

e outras formas de cobrança por atividades emissoras de gases de efeito estufa; 

 

III - estabelecer incentivos econômicos para a manutenção de florestas existentes e desmatamento 

evitado; compensação voluntária pelo plantio de árvores, recuperação da vegetação e proteção de 

florestas, inclusive a certificação de produtos sustentáveis no que concerne ao desmatamento 

evitado; 

 

IV - estimular a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo  

(MDL), a fim de que se beneficiem do "Mercado de Carbono" decorrente do Protocolo de Quioto, e 

outros mercados similares, por meio de: 
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a) mecanismos de caráter institucional e regulatório, bem como auxílio na interlocução com 

investidores nacionais e estrangeiros, públicos ou privados; 

 

b) estímulo a projetos MDL que auxiliem a recuperação e conservação da biodiversidade; 

 

c) capacitação de empreendedores de projetos MDL no que tange às suas várias etapas; 

 

d) disseminação das normas relativas aos critérios e metodologias emanadas do Comitê 

Executivo do MDL no que tange à adicionalidade e outras matérias; 

 

e) auxílio na interlocução junto à Comissão Interministerial de Mudanças Globais do Clima 

(CIMGC) e outras entidades oficiais; 

 

f) estímulo à obtenção de créditos de carbono originados de projetos MDL, com ênfase nas 

vantagens competitivas decorrentes da adoção de práticas de sustentabilidade por 

empreendedores. 

 

Art. 19 Será fomentado a delimitação, demarcação e recuperação de matas ciliares e outros tipos de fragmentos, 

podendo instituir pagamento por serviços e produtos ambientais aos proprietários rurais, compensações 

voluntárias de emissões de gases de efeito estufa, incentivos econômicos a políticas voluntárias de redução de 

desmatamento e proteção ambiental. 

 

Art. 20 Os recursos advindos da comercialização das reduções certificadas de emissões (RCEs) de gases de efeito 

estufa que forem de titularidade da Administração Pública deverão ser aplicados prioritariamente na 

recuperação do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida da comunidade moradora do entorno do 

projeto. 

 

DA ARTICULAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Art. 21 Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas governamentais deverão 

se compatibilizar com os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos desta política, cabendo à Prefeitura 

Municipal de Bauru: 

 

I - desenvolver programas de adaptação às mudanças climáticas e aos eventos climáticos extremos, 

priorizando as populações mais vulneráveis, devendo-se facilitar a interação entre a sociedade civil 

e o poder público, para promover a internalização do tema nas esferas de atuação dos fatores 

sociais relevantes; 

 

II - promover mecanismos jurídicos para a proteção da saúde humana e ambiental, de defesa do 

consumidor e de demais interesses difusos relacionados com os objetivos desta política; 

 

III - realizar acordos setoriais de redução das emissões de gases de efeito estufa, voluntários e 

compulsórios; 

 

IV - fortalecer as instâncias de governo ligadas às ações de proteção do sistema climático e capacitar 

entidades públicas e privadas para fomentar a adesão às ações relacionadas com este Decreto; 

 

V - realizar ampla e freqüente consulta à sociedade civil, garantindo também a participação constante e 

ativa nos fóruns e a articulação com outras políticas e programas, que possam contribuir com a 

proteção do sistema climático; 

 

VI - incentivar e articular iniciativas de âmbito municipal, cooperando com as esferas estadual e federal, 

respeitando as respectivas competências e gerenciando de forma integrada e estratégica; 

 

VII - realizar ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e adaptação aos eventos 

climáticos de forma integrada; 

 

VIII - estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências multilaterais, 

organizações não-governamentais internacionais e entidades no campo das mudanças climáticas 

globais; 
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IX - apoiar a obtenção de financiamentos para aplicação em programas e ações relacionados às 

Mudanças Climáticas; 

 

X - estimular a participação das entidades nas Conferências das Partes da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Protocolo de Quioto; 

 

XI - estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo às políticas setoriais 

que se relacionem com emissões e seqüestro de gases de efeito estufa, bem como estimular a 

adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo a assegurar 

a competitividade da economia; 

 

XII - buscar a integração dos objetivos constantes da presente política com iniciativas decorrentes da 

Convenção de Viena, do Protocolo de Montreal e demais convenções e acordos internacionais 

correlatos, ratificados pelo Brasil. 

 

Art. 22 A articulação da PMMC ficará a cargo da SEMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 

Art. 23 A Secretaria Municipal do Meio Ambiente fixará as diretrizes para a elaboração da Comunicação Municipal, 

da Avaliação Ambiental Estratégica e do Registro Público de Emissões. 

 

Art. 24 A Prefeitura Municipal de Bauru por meio de suas Secretarias e demais órgãos e entidades, viabilizará as 

estruturas técnicas para o Programa Municipal de Mudanças Climáticas, devendo os custos decorrentes das 

atividades necessárias ao acompanhamento e controle das obrigações consignadas neste decreto serem 

ressarcidos ao órgão respectivo, observadas as tabelas próprias. 

 

 

DAS METAS E PRAZOS 

 

 

Art. 25 O Município de Bauru definirá medidas reais, mensuráveis e verificáveis para reduzir suas emissões de gases 

de efeito estufa, podendo para isso adotar, dentre outros: 

 

I - metas de redução de emissões, individual ou conjuntamente com outras regiões; 

 

II - metas de eficiência setoriais, tendo por base as emissões de gases de efeito estufa; 

 

III - mecanismos adicionais de troca de direitos obtidos. 

 

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

 

Art. 26 O Município de Bauru deverá, considerando a dimensão climática: 

 

I - Até 31 de dezembro de 2.011 elaborar sua Comunicação; 

 

II - Até 31 de dezembro de 2.011 publicar a metodologia para o Registro Público de Emissões; 

 

III - Até 30 de março de 2.012 publicar os resultados do Registro Público de Emissões; 

 

IV - Até 31 de dezembro de 2.011 definir os critérios para a Avaliação Ambiental Estratégica e o 

Zoneamento Econômico-Ecológico; 

 

V - Até 05 de junho de 2.012 implantar a Avaliação Ambiental Estratégica; 

 

VI - Até 05 de junho de 2.012 implantar o Zoneamento Econômico-Ecológico; 

 

VII - Até 05 de junho de 2.012 elaborar e em até dois anos iniciar a implantação do Plano de Transporte 

Sustentável, em conjunto com o Plano Municipal de Mobilidade; 
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VIII - Até 31 de dezembro de 2.012 elaborar um plano voluntário de metas setoriais de estabilização e 

redução de emissões de gases de efeito estufa, amparado em padrões de desempenho e 

estabelecendo um ano de referência e com base na Comunicação Municipal; 

 

IX - Até 31 de dezembro de 2.012 elaborar um plano de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, 

ouvida a sociedade civil. 

 

Art. 27 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Bauru, 31 de maio de 2.011. 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA 

SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

 

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 


