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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1. O ano de 2020 e suas peculiaridades 

Ao final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, foi registrado um surto de pneumonia 

atípica causada pelo novo coronavírus (COVID-19), classificado em março de 2020 pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como pandemia, resultando consequências a níveis 

mundiais, devido aos altos índices de mortalidade e contágio. O impacto da pandemia, tem 

implementado em nossa sociedade o conceito de ‘um novo normal’, impondo a todos 

medidas de distanciamento social, utilização de máscaras, procedimentos de limpeza e 

higienização, causando repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e 

históricos.  

No Brasil, as primeiras ações ligadas à pandemia do Covid-19 começaram em fevereiro 

de 2020, com ações específicas regionalizadas, visto que a evolução de contágio foi 

heterogênea. Em Goiás, confirmou os três primeiros casos no dia 12 de março de 2020, no 

mesmo mês a Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraíso de Goiás monitorou alguns 

casos esporádicos e suspeitos, porém, a confirmação oficial do primeiro caso do município 

foi registrada em 01 de junho de 2020, pelo laboratório LACEN. A gestão municipal no uso 

de suas atribuições constitucionais e legais acompanhou e implantou as medidas 

recomendadas pelo Estado de Goiás para o enfrentamento da pandemia. 

Alto Paraíso de Goiás publicou o primeiro Decreto Municipal Nº 1.792 no dia 17 de 

março de 2020 acatando o Decreto Estadual n° 9.633 de 13 de março de 2020, seguindo 

todas as demais atualizações e adaptando-as às condições do município para o enfrentamento 

da pandemia, verificar o Anexo 1 com a listagem dos decretos estaduais e municipais a 

respeito, detalhados. Foram realizadas campanhas educativas (Figura 1, 2, 3 e 4), tanto pelo 

poder municipal como pela sociedade civil que abraçou o delicado momento ampliando a 

divulgação que o município estava fechado para as atividades que envolvessem 

possibilidades de contágio, como por exemplo as aglomerações. Portanto, além das 

campanhas educativas foram implantados protocolos para funcionamento de 

estabelecimentos e instituições, no entanto, ainda com limitações, o que ocasionou a 

dificuldades de cumprimento de várias obrigações e cronogramas institucionais previstos 
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para o decorrer de 2020, principalmente aos que dependiam de aglomerações como feiras, 

encontros, palestras, visitas, reuniões e similares. 

  

 

 

Figuras 1, 2, 3 e 4: Campanhas de conscientização ao turista e comunidade local sobre 

situação da Pandemia de Coronavírus. 

1.2. Desmatamento: Contexto Ambiental  

Responsável por ocupar cerca de 23% do território brasileiro, o Cerrado, localizado na 

porção central do país, é o segundo maior bioma da América do Sul, cobrindo 

aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados (SANO, ROSA, et al., 2008). Apesar 

da sua relevância e consequentemente a sua preservação, atualmente estima-se que o passivo 

ambiental da diminuição das áreas de preservação permanente alcance a marca de 4 milhões 

de hectares, quando considerada toda a extensão do bioma é possível afirmar que há um 

remanescente de apenas 51,54% com vegetação nativa (MMA, 2010). Segundo o sistema de 

1 2 

3 4 
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Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais - 

DETER-INPE, em 2019 aproximadamente 408 mil hectares de cerrado foram desmatados.  

A conversão de áreas nativas na região centro-oeste teve início em meados da década de 

70 e 80, com a expansão da agropecuária na região, a partir de incentivos financeiros e 

infraestrutura, situação que permanece até os dias atuais, principalmente para a pecuária e 

monocultura como soja e cana-de-açúcar (MapBiomas, 2020).   A ausência de cobertura 

vegetal reduz a infiltração da água da chuva, recarga dos lençóis e aumenta as taxas de 

evaporação e incidência de erosão no solo, ocasionando fragmentação da rede de drenagem, 

consequentemente reduzindo a disponibilidade dos recursos hídricos no bioma e demais 

regiões por ele abastecida (EMBRAPA, 2020) 

Diante o aumento dos números das conversões de áreas nativas, as unidades de 

conservação (UC) tem sido o refúgio para manutenção dos ecossistemas. A Área de Proteção 

Pouso Alto por exemplo, é uma UC de uso sustentável1 de 870 mil hectares, com 

características naturais relevantes sob a regulamentação e determinações do SNUC2 e seu 

decreto regulatório, na tentativa de disciplinar os usos e conversão dentro dos remanescentes 

de cerrado ainda preservados. Inseridas na APA, existem também, outras áreas de usos 

especiais, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros que diferentemente da APA, 

se classifica como unidade de proteção integral3 e possui maiores restrições, permitindo 

apenas usos indiretos em seus 240 mil hectares. 

No Município de Alto Paraíso de Goiás 31,96% do seu território está inserido na área do 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) e 100% na APA do Pouso Alto, ao 

passo que os seus limites territoriais contam com cerca de 87% de sua área preservada. 

Aspirando continuar protegendo as áreas de remanescentes do bioma cerrado e dado ao 

crescimento do uso e ocupação de solo e turismo na região, o município tem trabalhado para 

 
1 Segundo o SNUC unidades de uso sustentável, são porções de área em que é permitido a exploração do 

ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 

mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente 

viável. 
2 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza instituído pela Lei Federal 9985/2000 e 

regulamentada pelo Decreto Federal 4519/2002 
3 Unidades de proteção integral tem o objetivo de manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas 

por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais; ou seja, aquele uso que 

não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. 
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estruturar seu Sistema Municipal de Meio Ambiente, para mapear, planejar e executar o 

controle do desmatamento, junto aos outros órgãos atuantes na região, ICMBio4 e SEMAD-

GO5. 

2. INICIATIVAS PARA REDUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO DESMATAMENTO 

2.1. Parcelamento Irregular do Solo - Vale da Lua 

No dia 20 de junho de 2020, a pedido da Promotoria de Justiça de Alto Paraíso (Anexo 

2), o técnico da SMAAS Engenheiro Florestal Arthur, realizou vistoria às margens do 

atrativo turístico Vale da Lua, para averiguação de suspeita de parcelamento irregular do 

solo.  

O Vale da Lua é uma formação rochosa constituída ao longo de 600 milhões de anos, 

pela ação do ambiente nas rochas – ventos, chuvas, calor e as águas do Rio São Miguel, que 

também é uma atração do local. O rio percorre aproximadamente 1 km entre essas rochas, o 

que forma uma série de poços, piscinas naturais, grutas e fendas. O local é uma das atrações 

turísticas principais da região da Chapada, portanto, desperta interesses econômicos. 

Na vistoria foram verificadas construção irregular de pousada, parcelamento de áreas 

menores que o módulo rural e desmatamento para construção de estrada. Um parecer técnico 

com as constatações encontradas, foi encaminhado à promotoria para prosseguimento da 

denúncia (Anexo 3). As imagens da vistoria, com suas respectivas coordenadas, podem ser 

apreciadas a seguir:  

 
4 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Ministério do Meio Ambiente. 
5 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
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Figura 5: Desmatamento para construção de estrada irregular 

Fonte: Arquivo SMAAS, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Construção irregular no Vale da Lua 

Fonte: Arquivo SMAAS, 2020. 

 

2.2. Revisão do Plano Diretor 

Previsto pelo Estatuto da Cidade, o plano diretor é um instrumento básico da política 

urbana, que prevê um conjunto de regras gerais de uso e ocupação do solo, de maneira a 

orientar e regular a ação dos agentes envolvidos na gestão territorial de todo o município, 

seja na área urbana, seja na rural. Sua principal função é ser a base que guia a criação de 

políticas públicas do município relativas ao desenvolvimento e crescimento urbano.  
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O plano diretor de Alto Paraíso está em revisão desde janeiro de 2019 (Anexo 4), com 

previsão de entrega final estendida para abril de 2021 (Anexo 5). O trabalho de revisão 

iniciou com audiências públicas de apresentação do tema à comunidade, mini curso de 

nivelamento e formação de grupos de trabalho através dos seguintes eixos temáticos: 

ordenamento territorial (urbano e rural); condições humanas (sociocultural); meio ambiente 

(natural e antropizado); gestão urbana, governança, turismo e desenvolvimento econômico; 

dentro dos eixos foram feitas proposições à equipe contratada a respeito das prioridades e 

necessidades do município. Uma vez que, os grupos de trabalho entregaram suas 

contribuições, os técnicos responsáveis pela elaboração do plano diretor, consolidaram o 

diagnóstico inicial e apresentaram sua primeira versão, ainda em 2019. Um exemplo de 

trabalho de um dos grupos, segue no anexo 6, parecer do CONDEMA a respeito das ações 

realizadas no âmbito da revisão do plano diretor. 

Dentro do eixo de meio ambiente, foi identificado a necessidade de criação de um 

zoneamento rural que mapeasse a distribuição das áreas de produção de agricultura 

extensiva, áreas voltadas para Agroecologia, áreas de expansão urbana e áreas de 

preservação. Ainda neste eixo, também foram identificados os usos de solo para identificar 

áreas de vegetação nativa para serem monitoradas (Quadro 1). 

A partir das medidas elencadas junto aos GT’s (Anexo 7) e diagnóstico, o próximo passo 

seria realizar em 2020 novas audiências para apresentação à população dos documentos 

consolidados, juntamente com a proposta dos possíveis cenários futuros ao município. No 

entanto, conforme apontado no item 1.1, no ano passado, após o início da pandemia de 

coronavírus, todas as atividades que envolvem aglomeração foram suspensas pelos decretos 

estaduais e municipais do anexo 1, logo, para este caso, não foi diferente; para o ano de 2021, 

se as medidas de isolamento permanecerem, o trabalho será retomado utilizando outras 

alternativas de participação popular, que não envolvam encontros presenciais. 
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Quadro 1: Classes de cobertura vegetal e de uso do solo do Município de Alto Paraiso de Goiás 

com respectivos percentuais de ocorrência.  

Fonte: Diagnóstico do Plano Diretor de Alto Paraíso-GO, 2020. 

2.3. Adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico e Ambiental do 

Nordeste Urbano. 

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico e Ambiental do Nordeste Goiano - 

CISBANGO, tem por finalidade cumprir as exigências instituídas por meio da Lei 

n°11.445/2007, referente às novas regras no setor de saneamento básico, por meio da adoção 

de ações conjuntas pelos membros consorciados. Composto por municípios da região 

nordeste do estado de Goiás, conta com os seguintes signatários: Campos Belos, Monte 

Alegre de Goiás, Divinópolis de Goiás, São Domingos, Guarani de Goiás, Iaciara, Posse, 

Mambaí, Damianópolis, Buritinópolis, Sítio D’Abadia, Alvorada do Norte, Simolândia, 

Flores de Goiás, Vila Boa, São João D’Aliança, Alto Paraíso de Goiás, Teresina de Goiás, 

Cavalcante, Colinas do Sul e Nova Roma. 

A participação do município no consórcio vem sendo articulada desde 2019, através do 

Projeto de Lei n.º 028/2020 (Anexo 8), de iniciativa do Poder Executivo. Após reuniões entre 

prefeito da Alto Paraíso e equipe do CISBANGO, foi declarado o interesse em ser signatário. 

Em junho de 2020 foi sancionada pela Câmara dos Vereadores do Município a Lei n.º 
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1028/2020 (Anexo 9), autorizando a participação do Município no Consórcio. Uma vez que 

se inicie as atividades do CISBANGO, o município passa a contar com a entidade para apoiar 

a fiscalização na região, contra desmatamento, também outras formas de degradação do 

ambiente. 

2.4. Concurso para Contratação de Equipe Técnica 

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável de Alto Paraíso (SMAAS), é 

uma pasta da prefeitura recentemente criada, 2017, desde então tem realizado esforços para 

fortalecer sua equipe e realizar um trabalho condizente com a conduta sustentável. No 

entanto, a SMAAS, ainda não possui designação para instaurar processos de fiscalização de 

Desmatamento, ao passo que, sempre que recebe alguma denúncia do tipo, verifica a 

situação a partir de vistoria inicial e encaminha as informações aos órgãos relacionados à 

jurisdição do caso, como por exemplo ao ICMBio, SEMAD-GO, IBAMA, Ministério 

Público. O COMDEMA6 – Conselho Municipal de Meio Ambiente de natureza consultiva, 

normativa e deliberativa, também recebe as informações para assessorar a secretaria nos 

processos. 

A prefeitura tem trabalhado no intuito de contratar equipe técnica que atenda às 

demandas de meio ambiente do município, para que assim, possa ampliar suas competências 

e realizar a fiscalização de forma mais autônoma. Um concurso público foi deflagrado para 

recrutar profissionais (Anexo 10), no entanto, o Tribunal de Contas dos Municípios, detectou 

irregularidades que resultaram na suspensão do certame. Durante o ano de 2020, também 

houve a proibição de realização de concurso público, em razão da pandemia (Anexo 11), 

pela Lei Complementar nº 173/20207, restando ao município buscar outro mecanismo para 

esse recrutamento, o processo seletivo simplificado. Para realização do processo seletivo 

simplificado é necessária a edição de uma lei que autorize essas contratações, em tramitação 

 
6 Conselho Municipal de Meio Ambiente foi criado através da Lei Municipal 648/2001 para assessorar a 

prefeitura na elaboração de programa de preservação, editar por meio de instrumentos de regulamentação os 

padrões de qualidade ambiental do município, participar e opinar da criação de unidades de conservação, dentre 

outras competências afins à manutenção do meio ambiente do município em equilíbrio. Criado antes da 

SMAAS, o conselho sempre teve postura atuante nas demandas que lhe são atribuídas. 
7 https://www.altoparaiso.go.gov.br/Noticia_Media.php?ID=1339 

 

https://www.altoparaiso.go.gov.br/Noticia_Media.php?ID=1339
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na câmara municipal, assim como, a edição de decreto que declara a necessidade contratação 

por excepcional interesse público, que está em fase de elaboração final. 

A solução adotada então, para o assessoramento técnico durante o ano de 2020, foi a 

contratação de serviços temporária dos Engenheiros Florestais, Artur Sousa (Anexo 12) 

durante os meses de maio a julho e Victoria Oliveira para o período de agosto a dezembro 

(Anexo 13); para que realizassem o acompanhamento e vistoria das denúncias de 

desmatamento no município.  

3. INICIATIVA PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

3.1. Recuperação de Área no Parque Municipal Preguiça 

O Parque Municipal José Lopes de Araújo foi criado em 16 de dezembro de 1999 pela 

Lei n°597/1999 (Anexo 14) com a denominação de Parque Municipal do Distrito de São 

Jorge, em 2002 sofreu alteração de nome para Preguiça, por meio da Lei n°678/20028. A 

área da Unidade de Conservação abrange um total de 29,7801 hectares e está inserida na 

zona de amortecimento do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), uma das 

principais unidades de conservação da região.  

Em 2020, foram realizadas atividades no parque, com o intuito de revitalizar áreas 

degradadas que estavam tomadas por espécies exóticas invasoras e ainda com indícios de 

processo erosivo. As atividades foram realizadas a partir da identificação de duas situações 

diferentes: uma gleba próxima aos limites do parque, em maior nível de degradação 

(polígono branco) e outra pertencente à área de proteção (APP) do Córrego Preguiça, com 

remanescente de vegetação, porém, também com sinais de degradação e clareiras (polígono 

vermelho). As duas áreas somam 1,5 hectares (Figura 7) e contaram com plano de trabalho 

condizente com sua situação. 

As intervenções começaram dia 14 de setembro de 2020, com queima prescrita realizada 

pelo ICMBio (Figura 8), na área do polígono branco, para reduzir o material vegetal exótico 

do local e possibilitar também a passagem do maquinário. No dia 15 de setembro, iniciou as 

atividades com maquinário para nivelamento do terreno e picotagem de material exótico. 

 
8 https://altoparaiso.go.gov.br/Data/PJ/Legispdf20150716174248.pdf 

 

https://altoparaiso.go.gov.br/Data/PJ/Legispdf20150716174248.pdf
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Posteriormente em 24 de setembro de 2020, uma niveladora foi utilizada para revolver o 

solo e picotar as turfas das exóticas, no intuito de enfraquecer o seu potencial de rebrota. A 

etapa de preparo do solo foi finalizada em 20 de outubro, onde os sulcos de erosão foram 

remodelados para garantir reorganização do escoamento superficial e também foi feita a 

manutenção de três bacias de contenção já existentes (Figura 9 e 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Área de restauração no interior do Parque Municipal do Preguiça. Polígono branco: face 

sul, área de manejo intensivo (1ha). Polígono laranja: área de enriquecimento com semeadura 

direta (0,5 ha), às margens do Córrego Preguiça. 14°10'28.95"S 47°48'52.34"O 

Fonte: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Brigadistas do ICMBio realizando queimada prescrita no Parque Municipal Preguiça. 

14°10'30.30"S 47°48'51.33"O 

Fonte: Arquivo Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável – Alto Paraíso-GO,2020. 
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Figura 9 e 10: Preparo de solo feito por maquinário da prefeitura. 14°10'30.30"S 47°48'51.33"O 

Fonte: Arquivo Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável – Alto Paraíso-GO,2020. 

 

As atividades foram retomadas nos dias 27 a 29 de novembro, a partir do projeto “Virada 

Ambiental9”, com manejo manual de exóticas (Figura 13) na área do polígono vermelho, e 

plantio de mudas de espécies nativas trazidas de Brasília (Anexo 15) a partir da doação do 

projeto “Sangra d’Água”10 (Anexo 16) da Associação Amigos da Floresta11, na área do 

polígono branco. As ações de manejo e plantio (Figura 14), foram realizadas sob a forma de 

mutirão com a população local (Figura 11). Nos dias 28 e 29 de novembro foi feita 

semeadura direta de espécies arbóreas na área mais próxima ao córrego (polígono vermelho), 

a partir de doação e orientação técnica da Associação de Coletores Cerrado de Pé12. 

As últimas atividades aconteceram em dezembro, entre os dias 16 e 17, com mais um 

mutirão (Figura 12), dessa vez foi realizada semeadura direta nas entrelinhas das curvas de 

 
9 A Virada Ambiental é uma ação de sensibilização de toda a sociedade goiana para a necessidade do plantio 

de espécies nativas do Cerrado. O projeto conta com a parceria e o apoio de diversas instituições públicas, 

governamentais e da sociedade civil, ligadas ao meio ambiente, ao ensino e à pesquisa, além das prefeituras 

que aderiram à proposta. 
10 Projeto Sangra d’Água é de autoria da AAF e tem por objetivo produção de mudas e plantio para restauração 

de matas úmidas do Cerrado, proteção e recuperação de mananciais hídricos. 
11 A Associação dos Amigos das Florestas - AAF é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 13/07/2004 

e certificada pelo ministério da justiça como OSCIP que tem por objetivo incentivar, promover e apoiar a 

sustentabilidade, bem como promover a proteção, fiscalização, conservação, recuperação e manejo do meio 

ambiente, utilizando ferramentas de sensibilização junto a escolas e comunidades em áreas situadas no entorno 

de  Unidades de Conservação. 
12 Cerrado de Pé é uma associação de 60 famílias de coletores de sementes nativas do Cerrado das comunidades 

do entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A associação é apoiada pela prefeitura, que cedeu 

terreno para as suas operações de estocagem e beneficiamento de semente. 
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nível com uso de capim nativo, para possibilitar a manutenção do preparo com maquinário 

e também para competir com espécies invasoras de crescimento acelerado. Importante 

ressaltar que, o controle de exótica deverá ser realizado por pelo menos mais dois ciclos de 

estação chuvosa, por isso foi adotado apenas o plantio de gramínea nativa, posteriormente 

será realizado plantio com maior diversidade de espécies. Ainda nessa data, houve 

novamente plantio de mudas de espécies arbóreas nativas de mata ripária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 e 12: Convite à comunidade para mutirão de plantio no Parque Preguiça 

Fonte: Arquivo Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável – Alto Paraíso-GO,2020. 

 

No intuito de proteger as áreas em que houve o preparo e plantio, a prefeitura realizou 

cercamento na área adjacente ao parque, com um recuo de 3 metros da via pública (Figura 

15). Adiciona-se que, as ações foram possíveis devido aos esforços da população, prefeitura 

e as Associações Cerrado de Pé e Associação Amigos da Floresta. A iniciativa também foi 

financiada por um depósito de R$10 mil no FUNDEMA - Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, referente ao TAC 5346-36.2011.4.01.3506 com a Fazenda São Bento. 
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Figura 13: Equipe de voluntários realizando capina manual em área de remanescente de vegetação 

14°10'30.11"S 47°48'54.68"O 

Fonte: Arquivo Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável – Alto Paraíso-GO,2020. 

 

 

Figura 14: Área de plantio do Parque Municipal Preguiça - 14°10'30.39"S 47°48'54.62"O 

Fonte: Arquivo Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável – Alto Paraíso-GO,2020. 
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Figura 15: Cerca realizada em local de acesso à área em recuperação do parque  

14°10'30.85"S 47°48'45.69"O 

Fonte: Arquivo Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável – Alto Paraíso-GO,2020. 

 

3.2. Manutenção e Monitoramento de Áreas em Recuperação 

A prefeitura de Alto Paraíso aderiu ao projeto “Virada Ambiental” também em 2019, 

para esse ano, foi realizado o plantio de mil mudas na cabeceira dos cursos d’água 

Pontezinha e São Bartolomeu, mananciais de abastecimento público. Pós plantio, o 

município manteve o compromisso de realizar o seu manejo, como pode ser conferido no 

(Anexo 17), onde um funcionário foi contratado e designado para cuidar das mudas das áreas 

de reflorestamento; evitando por exemplo, perda de espécies plantadas e consequentemente 

postergar o processo de recuperação. 

O monitoramento destas áreas e possível replantio, estão seguindo as orientações 

técnicas de recuperação de área previstas na Instrução Normativa 04/201113 do IBAMA, 

onde prevê que, após implantação de processo de recuperação a área precisa ser 

acompanhada por pelo mesmo mais três anos. 

 
13 IN 04/2011 visa estabelecer procedimentos para elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada 

- PRAD ou Área Alterada, para fins de cumprimento da legislação ambiental, bem como dos Termos de 

Referência constantes dos Anexos I e II desta Instrução Normativa. 
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3.3. Recuperação de área na bacia do Rio Tocantinzinho 

A bacia do Rio Tocantinzinho presta diversos serviços ambientais dos quais se apropriam 

as áreas de turismo, agropecuária, setores elétricos e de saneamento, possui importância 

estratégica, haja vista a grande quantidade de unidades de conservação presentes na área. No 

intuito de aumentar os serviços ambientais da bacia, bem como, mobilizar a população local 

sobre a importância das práticas conservacionistas e do uso sustentável do solo, o projeto 

“Produtor de Água”, organizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - SEMAD com financiamento da Agência Nacional de Águas 

– ANA e apoiado pela prefeitura (Anexo 18), foi iniciado em 2017, com o objetivo de 

fornecer as bases para a contratação de serviços de Recuperação de Áreas de Preservação 

Permanente nas margens de mananciais da bacia do Rio Tocantinzinho. Inicialmente 

previsto para terminar em 2019, teve seu prazo estendido até 2023 (Anexo 19).  

As atividades incluídas no projeto, ditam práticas e técnicas de conservação de água e 

solo como terraceamento, readequação de estradas vicinais, plantio de matas ciliares, e ainda 

capacitação e mobilização da sociedade local acerca dos aspectos inerentes à conservação 

ambiental. Para o ano de 2020, as ações começaram com a nomeação por parte da SMAAS 

de dois assessores técnicos, para compor acompanhar o Programa Produtor de Águas (Anexo 

20). Mais tarde, meados de outubro e novembro, foi construído 206 km de curvas de nível 

no Assentamento Silvio Rodrigues (Figura 12 e 13) e o cercamento das áreas de APP para 

garantir a conservação destas, somando 15 km de cercas implantadas (Anexo 21). Ademais 

estão em processo licitatório a construção de um viveiro florestal e materiais para a produção 

e manutenção de 70 mil mudas florestais com o intuito de atender os objetivos do projeto: 

formar florestas de dossel fechado nas áreas de preservação do Rio Tocantinzinho. 

      



     

Estado de Goiás 
 Município de Alto Paraíso de Goiás  

Secretaria de Meio Ambiente e  
Agricultura Sustentável 

________________________________________________________ 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 16 e 17: Maquinário realizando terraceamento no Assentamento Silvio Rodrigues. 

14°19'20.56"S 47°35'41.76"O 

Fonte: Arquivo SMAAS, 2020. 

 

3.4. Proposta de Projeto:  Integração Verde - Sustentabilidade, Cidadania e Meio 

Ambiente 

O Projeto Integração Verde (Anexo 22) surgiu a partir da necessidade de fazer um uso 

do solo mais sustentável e que promova a abundância nas áreas verdes urbanas, tendo como 

eixo principal a promoção dos serviços ecossistêmicos em ambientes urbanos.  A proposta 

é criar diferentes intervenções nas áreas verdes do Município, como: 

• O Parque Linear: A proposta é transformar o canteiro marginal da rodovia GO-118 

em um parque linear. Uma faixa de aproximadamente 50 metros de largura será 

dividida em diversas zonas entre lazer, brincar, plantar, produzir e contemplar, 

segundo projeto paisagístico com participação da comunidade. Facilitando a 

absorção de águas da chuva e redução de ilhas de calor. Tendo como meta iniciar a 

estruturação de uma Integração Verde Municipal, que aponta diretrizes fundamentais 

do Desenvolvimento Sustentável da ONU número 11, que diz: “Tornar as cidades e 

os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. 
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• Os Corações Verdes: Praças com misto de agroflorestas e áreas de lazer, ampliando 

a vegetação existente e influenciando a interação da população com a natureza. A 

visão apresenta três corações iniciais, na Praça da Paz, Praça da Rodoviária e na praça 

do campinho na Rua do Silêncio. Serão implantadas utilizando técnicas de 

agroflorestas por meio de mutirões, onde a técnica será compartilhada para que as 

pessoas possam reproduzir em outras áreas e gerar renda. Além disso, mudas e 

sementes de produtores locais terão preferência no processo, enriquecendo a 

economia local. 

• As Ruas de Cerrado: Ruas de cerrado são ruas com grande quantidade de flora nativa, 

especialmente flores e árvores frutíferas. Essas ruas funcionarão como atrativo de 

fauna, valorização do ecossistema local e qualificação urbana das principais vias de 

Alto Paraíso de Goiás. 

O Projeto é uma iniciativa dos comerciantes locais e sociedade civil, a proposta foi 

encaminhada ao Gabinete do Prefeito e repassado a Secretaria de Meio Ambiente e 

Agricultura Sustentável em Maio de 2020, durante a Pandemia do Coronavírus, assim o 

mesmo ainda não foi implantado. Todavia é de interesse da SMAAS e Prefeitura Municipal 

analisar a viabilidade de execução o projeto no município, para os próximos anos. 
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Anexo 1: Listagem dos Decretos Estaduais e Municipais a respeito da Pandemia de 

Coronavírus. 

DETERMINAÇÕES APLICADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS: 

01. Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020 - Dispõe sobre a decretação de situação de 

emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo 

coronavírus (2019-nCoV). 

02. Decreto nº 9.634, de 13 de março de 2020 - Estabelece os procedimentos preventivos de 

emergência a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Goiás e seus servidores, 

em razão de pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

03. Decreto nº 9.637, de 17 de março de 2020 - Altera o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 

2020. 

04. Decreto nº 9.638, de 20 de março de 2020 - Altera o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 

2020 e dá outras providências. 

05. Decretos legislativos nº 501, 502 e 503 de 25 de março de 2020 - Reconhece, para os fins 

do art. 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 

de calamidade pública, nos termos da solicitação do Governador do Estado de Goiás, 

encaminhada por meio do Ofício Mensagem nº 98, de 23 de março de 2020. 

06. Decreto nº 9.644, de 26 de março de 2020 - Altera o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 

2020.  

07. Decreto nº 9.645, de 03 de abril de 2020 - Altera o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 

2020. 

08. Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020 - Dispõe sobre a decretação de situação de 

emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo 

coronavírus COVID-19. 

09. Anexo do Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020. 

10. Decreto nº 9.656, de 24 de abril de 2020 - Altera o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 

2020, o qual dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado 

de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus COVID-19. 
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11. Protocolos para Funcionamento de Atividades Econômicas durante a pandemia de 

COVID-19 em Goiás, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde -Superintendência de 

Vigilância em Saúde. 

12. Cartilha Abre e Fecha – Edição 3 com as determinações e protocolos estabelecidos pelo 

Decreto nº 9.9653, de 19 de abril de 2020. 

13. Decreto nº 9.669, de 28 de maio de 2020 - Altera o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 

2020, o qual dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado 

de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus COVID-19. 

14. Decreto nº 9.685, de 29 de junho de 2020 - Altera o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 

2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado 

de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus COVID-19. 

15. Decreto nº 9.692, de 13 de julho de 2020 - Altera o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 

2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado 

de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus COVID-19. 

16. Decreto nº 9.700, de 27 de julho de 2020 - Altera o sistema de revezamento implementado 

no art. 2º do Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 

9.685, de 29 de junho de 2020. 

17. Decreto nº 9.711, de 10 de setembro de 2020 - Prorroga por mais 120 (cento e vinte) dias a 

situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás em razão da disseminação do 

novo coronavírus COVID-19, de que trata o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020. 

18. Decreto nº 9.778, de 07 de janeiro de 2021 - Prorroga até 30 de junho de 2021 a situação 

de emergência na saúde pública no Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo 

coronavírus COVID-19, de que trata o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020. 

19. Decreto nº 9.803, de 26 de janeiro de 2021- Estabelece medida excepcional de restrição 

ao comércio de bebidas alcoólica 

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES APLICADAS PELO MUNICÍPIO: 

01. Decreto nº 1.792, de 17 de março de 2020 – Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

em Saúde Pública no Município de Alto Paraíso de Goiás e dispõe sobre medidas de 
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enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (covid-19), no âmbito do Poder 

Executivo. 

02. Decreto nº 1.793, de 20 de março de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.792/2020 que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 

de Alto Paraíso de Goiás e medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do Poder Executivo. 

03. Decreto nº 1.794, de 27 de março de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.792/2020 que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 

de Alto Paraíso de Goiás e medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do Poder Executivo. 

04. Decreto nº 1.798, de 03 de abril de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.792/2020 que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 

de Alto Paraíso de Goiás e medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do Poder Executivo. 

05. Decreto nº 1.803, de 20 de abril de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.792/2020 que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 

de Alto Paraíso de Goiás e medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do Poder Executivo. 

06. Decreto nº 1.808, de 20 de maio de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.792/2020 que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 

de Alto Paraíso de Goiás e medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do Poder Executivo. 

07. Decreto nº 1.820, de 09 de junho de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.792/2020 que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 

de Alto Paraíso de Goiás e medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do Poder Executivo. 

08. Decreto nº 1.829, de 25 de junho de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.792/2020 que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 
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de Alto Paraíso de Goiás e medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do Poder Executivo. 

09. Decreto nº 1.833, de 02 de julho de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.792/2020 que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 

de Alto Paraíso de Goiás e medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do Poder Executivo. 

10. Decreto nº 1.834, de 02 de julho de 2020 – Define as condições de implantação de 

Barreira Sanitária, visando o enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde Pública 

no Município do Alto Paraíso de Goiás provocada pelo Coronavírus (covid-19). 

11. Decreto nº 1.836, de 10 de julho de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.792/2020 que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 

de Alto Paraíso de Goiás e medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do Poder Executivo. 

12. Decreto nº 1.837, de 15 de julho de 2020 – Define a regulamentação municipal das 

medidas para enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (covid-19), frente a 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município de Alto Paraíso de Goiás 

declarada pelo Decreto Municipal nº 1.792/2020 e dá outras providências. 

13. Decreto nº 1.838, de 20 de julho de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.837/2020 que define a regulamentação municipal das medidas para enfrentamento da 

pandemia provocada pelo Coronavírus (covid-19), frente a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

em Saúde Pública no Município de Alto Paraíso de Goiás declarada pelo Decreto Municipal 

nº 1.792/2020 e dá outras providências. 

14. Decreto nº 1.840, de 29 de julho de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.837/2020 que definiu a regulamentação municipal das medidas para enfrentamento da 

pandemia provocada pelo Coronavírus (covid-19), frente a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

em Saúde Pública no Município de Alto Paraíso de Goiás declarada pelo Decreto Municipal 

nº 1.792/2020 e dá outras providências. 



     

Estado de Goiás 
 Município de Alto Paraíso de Goiás  

Secretaria de Meio Ambiente e  
Agricultura Sustentável 

________________________________________________________ 
 

28 
 

15. Decreto nº 1.847, de 28 de agosto de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 

1.837/2020 que definiu a regulamentação municipal das medidas para enfrentamento da 

pandemia provocada pelo Coronavírus (covid-19), frente a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

em Saúde Pública no Município de Alto Paraíso de Goiás declarada pelo Decreto Municipal 

nº 1.792/2020 e dá outras providências. 

16. Decreto nº 1.856, de 16 de setembro de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal 

nº 1.837/2020, frente a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 

de Alto Paraíso de Goiás declarada pelo Decreto Municipal nº 1.792/2020 e dá outras 

providências. 

17. Decreto nº 1.858, de 30 de setembro de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal 

nº 1.837/2020 que definiu a regulamentação municipal das medidas para enfrentamento da 

pandemia provocada pelo Coronavírus (covid-19), frente a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

em Saúde Pública no Município de Alto Paraíso de Goiás declarada pelo Decreto Municipal 

nº 1.792/2020 e dá outras providências. 

18. Decreto nº 1.860, de 05 de outubro de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal 

nº 1.837/2020, que regulamentou as medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências. 

19. Decreto nº 1.864, de 29 de outubro de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal 

nº 1.837/2020 que definiu a regulamentação municipal das medidas para enfrentamento da 

pandemia provocada pelo Coronavírus (covid-19), frente a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

em Saúde Pública no Município de Alto Paraíso de Goiás declarada pelo Decreto Municipal 

nº 1.792/2020 e dá outras providências. 

20. Decreto nº 1.875, de 28 de dezembro de 2020 – Altera dispositivo do Decreto Municipal 

nº 1.837/2020 e suas alterações posteriores e dá outras providências. 

21. Decreto nº 1.878, de 04 de janeiro de 2021 – Prorroga a vigência do Decreto Municipal 

nº 1.837/2020 e suas alterações posteriores e dá outras providências. 

22. Decreto nº 1.887, de 28 de janeiro de 2021 – Altera dispositivos do Decreto Municipal 

nº 1.837/2020 e dá outras providências.
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Anexo 2: Ofício 188/2020 – Solicitação de averiguação do MP para a SMAAS 
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Anexo 3:  Ofício 340/2020– Resposta ao Ofício 188/2020.
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Anexo 4:Contrato de Prestação de Serviços da Empresa Arismar Silva Guimarães ME
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Anexo 5: Termo aditivo do Contrato de Prestação de Serviços da Empresa Arismar 

Silva Guimarães ME
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Anexo 6: Parecer do COMDEMA a respeito dos GT’s do Plano Diretor 
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Anexo 7: ATA 146 COMDEMA: Discussão sobre os GT’s 
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Anexo 8:Projeto de Lei n.º 028/2020 - Adesão CISBANGO
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Anexo 9: Lei n.º 1028/2020 - Autorização para participar do CISBANGO
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Anexo 10: Cargos referentes a concurso público de Alto Paraíso – GO  
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Anexo 11: Comunicado de Adiamento de Aplicação de Provas do Concurso Municipal 

de Alto Paraíso
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Anexo 12: Contrato 108/2020 - Prestação de serviços do Engenheiro Florestal Arthur 

de Paula Sousa
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Anexo 13: Contrato 123/2020 - Prestação de serviços da Engenheira Florestal Victoria 

Oliveira Matos.
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Anexo 14: Lei n° 597/1999 de criação do Parque Municipal José Lopes de Araújo 

(Preguiça)
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Anexo 15: Ofício 67/2020 – Pedido de Caminhão para transporte de mudas
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Anexo 16: Termo de Doação de mudas da AAF para a prefeitura.
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Anexo 17: Contrato Funcionário dos Tratos Culturais
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Anexo 18: Convênio ANA-SEMAD 006/2016-SlCONV n°840445/2016  
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Anexo 19: Primeiro Termo Aditivo de Convênio n° 006/2016/ANA-SlCONV  

n°840445/2016
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Anexo 20:  Ofício 407/GAB - Susbtituição de Servidores do Produtor de Água 
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Anexo 21: Ofício de Informação do Convênio 006/2016/ ANA – SICONV/840445/2016.
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Anexo 22: Projeto Integração Verde 




