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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00008/2020 - Técnico Administrativa 

Emite orientações aos gestores jurisdicionados sobre 
políticas públicas voltadas para a Educação Ambiental, 
e recomenda  a observância as diretrizes traçadas pela 
Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 – PNEA.  

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 

Considerando a representação do Ministério Público de Contas datada 

de 16 de outubro de 2019; 

Considerando que aos Tribunais de Contas incumbe o controle do 

patrimônio ambiental tendo em vista sua competência para fiscalização patrimonial e a 

condição de bem público atribuída ao meio ambiente no art. 225 da Constituição 

Federal; 

Considerando a Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999, estabelecendo a 

Política Nacional de Educação Ambiental; 

Considerando que o município não pode omitir-se ou atuar de forma 

insuficiente no tocante ao seu dever de promover a Educação Ambiental; 

RESOLVE 

Art. 1º. Orientar os prefeitos para a necessidade da aprovação de leis 

instituindo políticas de Educação Ambiental como um processo de proteção do meio 

ambiente de caráter preventivo, tendo como diretriz o desenvolvimento de temas 

específicos da cidade, ou, se for o caso, promover adaptações nos instrumentos já 

existentes. 

Art. 2º. Recomendar aos prefeitos que atentem a necessidade de  

atender princípios e objetivos de Educação Ambiental traçados pela Lei n. 9.795, de 27 

de abril de 1999 – PNEA. 
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Art. 3°. As normas de que trata a presente instrução só deverão ser 

enviadas a este Tribunal quando solicitadas. 

Art. 4°. Determinar à área técnica do TCM/GO o controle das políticas 

de Educação Ambiental por ocasião do exame das contas de governo. 

Art. 5º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

8 de Julho de 2020. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Nilo Sérgio de Resende Neto. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de 

Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho 

Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 

Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons.Nilo Sérgio de Resende Neto: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada 

Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROCESSO N:   : 13588/19 

NATUREZA    : FISCALIZAÇÃO 

TIPO PROCESSO    : REPRESENTAÇÃO MPC 

ÓRGÃO JULGADOR: PLENO 

RELATOR:    : CONSELHEIRO NILO RESENDE 

UNIDADE TÉCNICA :  SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA 

ASSUNTO       : DETERMINAÇÕES/REGULAMENTAÇÕES/ORIENTAÇÕES SOBRE 
POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 RELATÓRIO 

Trata-se de representação formulada pelo Procurador Geral de Contas 

junto ao TCM/GO, Dr. Regis Gonçalves Leite, comunicando que a maioria dos 

municípios goianos não desenvolve políticas sociais de educação ambiental, a 

exemplo, o Índice Municipal do Meio Ambiente, destinado a compor o Índice de 

Efetividade da Gestão Municipal - IEGM do ano de 2018, no qual 117 municípios 

apresentaram baixo nível de adequação. 

2. Em decorrência, pretende o representante que este Tribunal 

recomende aos prefeitos a feitura de leis dispondo sobre Política Municipal de 

Educação Ambiental, contemplando os 10 objetivos expressos na representação pelo 

MPC (fls.11/12). 

3. A unidade técnica aponta pelo conhecimento da Representação, por 

atender os requisitos do art. 34 da LOTCMGO e o art. 208 c/c art. 203, I, do 

RITCM/GO. 

5. Transcrevo, a seguir, excertos do Certificado n. 372/2019 – SFOSEng, 

às fls. 10/11: 

Com o objetivo de definir políticas públicas que promovessem a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino, além do engajamento da sociedade, foi elaborada a Política 
Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795 de 27/04/1999. 

Dez anos após a publicação da lei federal, o Estado de Goiás elaborou a Política 
Estadual de Educação Ambiental, Lei 16.586 de 16/06/2009. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Apesar da ação dos governos federal e estadual na promoção da educação ambiental, 
são poucos os municípios goianos que se preocuparam com a questão. 

Importante destacar que, conforme mencionado na peça inicial, a educação ambiental, 
além de uma obrigação constitucional do poder público, é um direito fundamental do 
homem, relacionada ao princípio da dignidade da vida humana. 

Assim, esta Especializada concorda com o entendimento do MPC quanto a solicitação 
para que o TCM recomende aos municípios goianos a elaboração da Política Municipal 
de Educação Ambiental. 

É o relatório. 

VOTO 

1. A representação em tela preenche os requisitos de admissibilidade 

aplicáveis à espécie1, podendo, portanto, ser conhecida por este Tribunal. 

2. Esclarece-se, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 

225, criou para o Poder Público um dever constitucional, caracterizado por verdadeira 

obrigação de fazer, de atuar pela defesa e proteção do meio ambiente, de modo que o 

Poder Público não atua neste campo porque quer, mas sim porque lhe é determinado 

pelo constituinte originário. 

3. A própria CF, nos incisos do § 1º do art. 2252, fixa, de forma 

exemplificativa, várias medidas de proteção a serem levadas em consideração pelo 

Poder Público, consubstanciando, um verdadeiro “dever geral de proteção do Estado”. 

                                                           
1 Art. 203.  São requisitos de admissibilidade da denúncia: 
I – referir-se a matéria de competência do Tribunal; 
II – ser redigida com clareza; 
III – conter a identificação do denunciante e o endereço completo deste; 
IV – conter as informações necessárias para a compreensão do ato ou fato denunciado... 
V – envolver administrador ou responsável sujeito à jurisdição deste Tribunal. 
Art. 208.  Têm legitimidade para representar ao Tribunal de Contas dos Municípios: 
... 
II – membros do Ministério Público de Contas  junto a este Tribunal; 
... 
Parágrafo único.  Aplica-se às representações, no que couberem, os dispositivos pertinentes às denúncias. 
2 CF, Art. 225, § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em 
todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e 
a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
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4. Por força dos deveres de proteção ambiental infligidos 

constitucionalmente, e aos quais a Administração Publica está vinculada, é certo que 

ela não pode omitir-se ou atuar de forma insuficiente no tocante ao seu dever de 

assegurar, promover e proteger o direito fundamental do indivíduo e da coletividade ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

5. O referido artigo 225 da Constituição Federal, em seu parágrafo 

primeiro, ainda estabelece a educação ambiental como um direito constitucional:  

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
VI- promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

6. Neste sentido, a Constituição Federal traz as noções de educação 

ambiental formal (todos os níveis de ensino), e não formal (conscientização pública). 

7. A Lei n. 9795/1999, que trata da Política Nacional de Educação 

Ambiental, em seu artigo 1º define a educação ambiental da seguinte forma: 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade. 

8. Vê-se que a educação ambiental é entendida como processos por 

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências necessários para a preservação do meio 

ambiente e sua sustentabilidade. 

9. A referida lei, em seu artigo 16, deixou expresso que os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, respeitadas a repartição constitucional de 

competências e os princípios básicos e objetivos fundamentais definidos pela Política 

Nacional de Educação Ambiental, poderão definir diretrizes, normas e critérios para a 

educação ambiental, com objetivo de formar cidadãos conscientes sobre o meio 

ambiente em que vivem, e que vão deixar para as futuras gerações. 

10. Observa-se que a educação ambiental deve ser efetivada, portanto, 

em todos os níveis da federação. 

11. Neste contexto, tem-se, diante da não adoção, pelos Municípios, de 

Políticas Públicas de Educação Ambiental ou diante de sua precariedade, por 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645661/artigo-225-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110259/lei-da-educacao-ambiental-lei-9795-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110259/lei-da-educacao-ambiental-lei-9795-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110259/lei-da-educacao-ambiental-lei-9795-99
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caracterizada afronta ao plano constitucionalmente traçado, o qual aponta para um 

Município promotor e guardião do ambiente. 

12. Com relação aos objetivos fundamentais da Educação Ambiental 

recomendados pelo Ministério Público de Contas, convém lembrar que tem como foco 

de atuação a mudança da percepção da comunidade em relação aos problemas 

ambientais, inclusive, é possível verificar que constam na Lei n. 9.795/993, art. 5º, 

incisos I a VII. 

13. Por fim, ressalta-se o dever das Cortes de Contas de fiscalizar as 

ações dos entes públicos voltadas ao meio ambiente. 

14. Diante das razões apresentadas, deve a representação ser considerada 

procedente. Com o objetivo de efetivação do princípio de Educação Ambiental como 

proteção do meio ambiente, por meio do caráter preventivo, recomenda aos municípios 

jurisdicionados a construção de políticas sociais que contemple as peculiaridades 

regionais e contribua para o fortalecimento da EA. 

15. Assim, nos termos do artigo 83, inciso VIII, do Regimento Interno, 

proponho que seja adotada a Deliberação que ora submeto a este Colegiado. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

GABINETE DO CONSELHEIRO DIRETOR DA 1ª REGIÃO, em Goiânia 

aos 01 dias do mês de julho de 2020. 

NILO RESENDE 
Cons. Relator 

                                                           
3 Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 
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