ANEXO 2: PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA NO NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MATRIZ DE PLANO DE AÇÃO

8.3 PROGRAMA GESTÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Subprograma

Objetivo

Propostas de Ação

Prioridade

Parcerias
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Prioridade

Parcerias
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Prioridade

Parcerias
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Prioridade

Parcerias
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Regulamentação, por meio de Lei Municipal, de percentual dos recursos do
ICMS Ecológico para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e,
consequentemente, o financiamento de estudos e projetos de recuperação e
conservação da Mata Atlântica.
8.3.1 Estrutura do
Sistema

8.3.1.1 Fortalecer o
Sistema Municipal do
Meio Ambiente.

Criação de Plano de Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Capacitação dos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, no
âmbito de implementação e monitoramento das ações do PMMA.
Elaboração de um plano de metas para a gestão ambiental municipal, em
consonância com o Código Ambiental Municipal e com o PMMA.
Participar, de forma efetiva, da implementação do Consórcio Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Levantamento e sensibilização das principais organizações sociais existentes
no município (associações, sindicatos, cooperativas e outras) em relação a
importância das ações de recuperação e conservação da Mata Atlântica.

PROGRAMA
GESTÃO
POLÍTICA E
INSTITUCIONAL
DO SISTEMA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

8.3.2 Integração
Regional

8.3.2.1 Promover a
integração e a
articulação regional
entre instituições,
políticas e programas.

Estabelecimento de termos de parceria com as organizações e lideranças
identificadas para a execução de projetos relacionados à implementação do
PMMA.
No âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fiscalizar e acompanhar
atividades de extração mineral que ocorrem na MBH Ribeirão do Triunfo
(licenças, autorizações, compensações, termos de ajustamento de conduta).
Acompanhar o processo de licenciamento e desenvolvimento de ações de
implantação do Mineroduto (Sistema Minas-Rio, Anglo Ferrous Brazil),
principalmente no que tange as ações previstas no Plano Básico Ambiental e
as compensações das licenças concedidas pelo órgão ambiental federal
(IBAMA).
Levantamento dos municípios interessados em estabelecer termo de
cooperação intermunicipal para criação de cooperativa vinculada a cadeias
produtivas sustentáveis.
Identificar experiências exitosas com relação a ações intermunicipais de
cooperativas para estímulo a cadeias produtivas sustentáveis e promover
ações de sensibilização da sociedade neste sentido.
PROGRAMA GESTÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Subprograma

Objetivo

Propostas de Ação

8.3.3.1 Desenvolver
Realização de cursos de capacitação de líderes comunitários e do Conselho
processos de participação
Municipal do Meio Ambiente para atuarem como agentes ambientais em apoio
dos cidadãos na Gestão
à implementação do PMMA.
Ambiental.

Organização de oficinas com técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e da
Secretaria de Educação para a elaboração de um Plano Municipal de
Educação Ambiental, com ênfase na temática da Educação Agrícola
sustentável.

8.3.3 Participação
8.3.3.2 Desenvolver
Social
processos informativos
e educativos que
Elaboração e implementação de um Plano Municipal de Educação Ambiental.
fortaleçam a pauta
ambiental local.
Estabelecimento de parceria com o Grupo Nativo de Teatro para a realização
de espetáculo educativo sobre o PMMA.

4. PROGRAMA GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PMMA

Subprograma

8.4.1
Comunicação
Social

Objetivo

8.4.1.1 Difundir
informações sobre a
Mata Atlântica e a
implementação do
PMMA.

Propostas de Ação
Realização de oficinas para gestores e técnicos da Secretaria de Meio
Ambiente, e demais secretarias relacionadas, sobre a implementação do
PMMA, em parceria com: CEDERJ, Faculdade Redentor e demais
universidades e a EMATER.
Estabelecimento de parceria com o Grupo Nativo de Teatro para a realização
de espetáculo educativo/informativo sobre o PMMA.
Elaboração de um diagnóstico geoambiental do município
Criação de um sistema de informações sobre a Mata Atlântica local
georeferenciadas.
Levantamento de espécies de fauna e flora endêmicas ou ameaçadas de
extinção que ocorrem no município.

8.4.2 Estudos
Ambientais e
Pesquisas
PROGRAMA
GESTÃO E
IMPLEMENTAÇÃ
O DO PMMA

8.4.2.1 Produzir e
Levantamento de áreas com atividades de expressivo impacto ambiental.
organizar estudos e
pesquisas sobre a Mata
Atlântica local.
Incentivar o desenvolvimento de pesquisas científicas nas áreas das Unidades
de Conservação municipais.
Implementar projeto de monitoramento e controle da qualidade das águas dos
principais rios e córregos do município.
Realizar o levantamento (quantitativo e qualitativo) das espécies exóticas e
nativas, identificando possíveis casos de superpopulação (capivaras), para
estabelecimento de um plano de controle populacional.

Elaboração de projeto visando à aquisição de equipamentos como
computador, impressora, móveis, veículos, GPS e outros para a melhoria da
infraestrutura de trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e para a
8.4.3.1 Criar um
8.4.3 Sistema de
Sistema de Informações implementação das unidades de conservação.
Informações
para o PMMA.
Aquisição de Software de Georeferenciamento e contratação de profissional
especializado para a sua manipulação.

Subprograma

8.4.4 Articulação e
acompanhamento

Objetivo

8.4.4.1 Monitoramento e
avaliação estratégica do
PMMA.

Propostas de Ação
Definição de um cronograma de seminários, no âmbito do Conselho Municipal
de Meio Ambiente, com a mobilização da sociedade civil, para o
acompanhamento das ações propostas e realizadas no âmbito do PMMA.
Criação de um boletim informativo (impresso e digital) para a divulgação de
ações realizadas no âmbito do PMMA.

