QUESTIONÁRIO BÁSICO DE LEVANTAMENTO – ÍNDICE DE CONSERVAÇÃO DO SOLO
ICMS ECOLÓGICO
APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS E AVALIAÇÃO - RURALTINS

I – Conservação dos Solos
1. Implantação de órgão municipal para o setor agropecuário
( ) Sim
( ) Não
Documentos comprobatórios: Lei de criação de órgão municipal,
decreto de nomeação do secretário ou outro ato administrativo.

1.2 – Tem corpo técnico especializado.
( ) Sim
( ) Não
Documentos comprobatórios: Comprovante de vínculo empregatício
do técnico especialista, cópia do certificado de formação profissional.
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2. O município realiza, diretamente ou em parceria, eventos e ou
capacitação na área de manejo e conservação do solo e água, nos
seguintes temas: Plantio direto, Manejo e formação de pastagens,
Integração lavoura e pecuária, uso de calcário, Unidades
demonstrativas tais como adubação verde e outros afins:
( ) 1 evento
( ) 2 eventos
( ) 3 eventos
( ) Acima de 3 eventos
Documentos comprobatórios: banco de dados dos produtores rurais
dos municípios, área adotada com tecnologia incentivada, número de
produtores que adotam novas tecnologias conservacionistas,
comprovante do evento – folder, lista de presença, fotos datadas,
programação de cursos.

3. A manutenção e conservação de estradas vicinais rurais obedecem
às normas técnicas e ambientais.
( ) Sim
( ) Não
Documentos comprobatórios: licenciamento ambiental, ordem de
serviço, fotos datadas.
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4. Executa programa de correção de solo com distribuição de calcário em
áreas legalmente convertidas, de forma direta ou por meio de
associações de pequenos produtores.
( ) 50 a 100 ha
( ) 100 a 200 ha
( ) Acima de 200 ha
Documentos comprobatórios: Programa de Correção de Solo, notas
fiscais, banco de dados dos produtores beneficiados, área beneficiada por
produtor, termo e ou acordo de cooperação, relatório técnico de
execução.

4.1 – Executa ações de conservação e proteção dos solos e águas em
Áreas de Preservação Permanente.
( ) 1 a 5 ações
( ) 5 a 10 ações
( ) 11 a 20 ações
Documentos comprobatórios: projeto implantado, banco de dados com
os produtores beneficiados, área e bacia hidrográfica beneficiada,
relatório de execução.
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4.2 - O município disponibiliza patrulha mecanizada para agricultores
fazerem a conservação do solo e água.
( ) Sim
( ) Não
Documentos comprobatórios: projeto implantado, banco de dados com
os produtores beneficiados, área beneficiada, relatório técnico de
execução.

5. Produz e distribuem mudas nativas para recuperação de áreas
Degradadas.
( ) 5.000 a 10.000 mudas
( ) 10.001 a 20.000 mudas
( ) acima de 20.001 mudas
Documentos comprobatórios: projeto implantado, documentos de
implantação do viveiro de produção de mudas, banco de dados das áreas
recuperadas e dos produtores beneficiados, relatório técnico de execução.
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