
Processo de Consulta Pública nas 
etapas de elaboração do 

Plano de Manejo

APAs MARINHAS e ARIE



 APRESENTAÇÃO

 Processo de Consulta Pública

o Oficinas de Zoneamento

 Devolutiva da Avaliação dos Participantes 

sobre a reunião de Retomada



DIAGNÓSTICO

ZONEAMENTO

Contribuições já 
realizadas

CONSULTA PÚBLICA

CONSULTA PÚBLICA

 PERCURSO

PROGRAMAS



 FASE DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO

Consulta 
Pública

• Processo de consulta + Manifestação Conselho

Deliberação

• Comitê de Integração dos Planos de Manejo (Sistema 
Ambiental Paulista)

Deliberação
• CONSEMA (CTBio e Plenária)

Deliberação
• Secretário do Meio Ambiente

Deliberação
• Governador



 Participação Social na elaboração dos Planos de Manejo

POSSE DO 
CONSELHO

Reunião 
Preparatória

RETOMADA

Reunião 
Ampliada 

Conselho + 
Representantes

2ª 
OFICINA

Zoneamento

OFICINA

Programas

Reaproximação 
com 

representantes

Reunião 
preparatória
/avaliatória

Reunião 
Setorial

Reunião 
preparatória
/avaliatória

REUNIÃO

Devolutiva e 
manifestação

Exposição da 
retomada do 

plano de manejo
Linha do tempo

Síntese dos 
conteúdos DP/DT

Contribuições 
ao Zoneamento

Contribuições via 
oficinas 

presenciais e via 
registros pela 

internet

1ª 
OFICINA

Zoneamento

Reunião 
Setorial

Compreensão 
dos conceitos 
das zonas, das 

normas e 
aplicação ao 

território

Reunião 
preparatória
/avaliatória

Reunião 
preparatória
/avaliatória

Compreensão 
sobre os 

programas e 
contribuições 

às ações e 
atividades

Reunião 
Setorial



 CANAIS PARA CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE MANEJO

Oficinas

Formulário eletrônico

Gestores

OFICINA

Zoneamento

OFICINA

Programas

Setembro a novembro de 2018

Setembro a novembro de 2018

Setembro a novembro de 2018
DISPONIBILIZAÇAO DOS 

FORMULÁRIOS :

25/setembro



 PORTAL ELETRÔNICO

www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo

http://www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo


 PORTAL ELETRÔNICO

www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo

http://www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo


 ETAPA ZONEAMENTO

Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação

2ª OFICINA

Zoneamento

1ª OFICINA

Zoneamento

Reunião Setorial

• Critérios para definição do 
Zoneamento

• Desenho, Objetivos e 
Atividades Permitidas nas 
Zonas

• Normas vigentes

• Desenho, Objetivos e 
Atividades Permitidas nas 
Zonas

• Normas vigentes + 
Normas específicas

ESTAMOS
AQUI



 ETAPA ZONEAMENTO

1ª OFICINA - Zoneamento 

Objetivos:
• Proporcionar o contato inicial dos participantes com:

 os conteúdos dos diagnósticos participativo e técnico que subsidiaram a 
definição do Zoneamento;

 a proposta de Zoneamento: desenho das Zonas, objetivos e atividades 
permitidas;

• Esclarecer dúvidas e promover a apropriação da proposta de zoneamento 
pelos representantes (setores) e conselheiros; visando orientar as reuniões 
setoriais;

• Coletar contribuições quanto: 
 aos conteúdos e critérios utilizados para definição do Zoneamento;
 à proposta de Zoneamento: desenho das Zonas, atividades permitidas e 

normas vigentes.

Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação



 ETAPA PROGRAMAS

OBJETIVOS: 

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES

Compartilhar os programas previstos ao Plano de Manejo e coletar 
contribuições para as propostas de ações e atividades no âmbito dos 
Programas de Gestão.

Em cada um dos Programas de Gestão, sugerir 
alterações e propor:

 Ações
 Atividades

Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação



 ETAPA DEVOLUTIVA E MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO

OBJETIVOS: 

Expor os resultados e as justificativas sobre as contribuições colhidas, nas 
oficinas realizadas no espaço do Conselho e nos formulários eletrônicos e 
possibilitar a Manifestação do Conselho sobre o documento preliminar do 
Plano de Manejo da UC.

Destinada a apontar o posicionamento do Conselho ao 
documento preliminar do Plano de Manejo (favorável 
ou desfavorável), além de apontar possíveis pontos de 
divergência em relação aos resultados sobre as 
contribuições colhidas ao longo do processo.

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO:

Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação



 FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO

Coleta de 
contribuições no 

Conselho e online

Processamento pelo 
órgão gestor 

(FF e IF)

Devolutiva e 
manifestação do 

Conselho 

Entrega de 
documentação 

(Plano + Relatório) 
ao CONSEMA

Análise e parecer 
CTBio

Plenária CONSEMA

Validação das 
alterações pelo 

Comitê de Planos de 
Manejo



Avaliação
Retomada



 AVALIAÇÃO – APA Marinha Litoral Norte e ARIE São Sebastião

Itens avaliados
Muito 

Baixo
Baixo Satisfatório Bom Pleno

Grau de compreensão sobre o 

PROCESSO DE CONSULTA 

PÚBLICA

- 5% 50% 30% 10%

Grau de compreensão sobre o 

ENCONTRO
- - 30% 50% 15%

Grau de compreensão sobre a 

SUA PARTICIPAÇÃO no encontro
- 5% 30% 50% 5%

Grau de CONCORDÂNCIA com a 

proposta
- 10% 35% 40% 5%

Data: 23 de agosto de 2018
Número de participantes: XX
Total de avaliações preenchidas: 20



 AVALIAÇÃO – APA Marinha Litoral Norte e ARIE São Sebastião

Comentários:

 Interessante a ideia do coletivo para diretriz nas comunidades em relação ao plano de 
manejo;
 Achei um pouco prolixo e burocrático, mas a metodologia do mar de sonhos 
correspondeu ao que acredito como metodologia de consulta pública;
 Poderia ser mais pontual;
 Ter uma linguagem mais acessível para os pescadores;
 Precisamos terminar este plano de manejo;
 Infelizmente o prazo está curto, podendo comprometer o resultado final;
 Garantir a participação nas consultas públicas;
 Importante todo esse processo, a que se deve dar oportunidade de realizar e executar 
o que se acorda agir;
 Achei bem produtivo o encontro.

Sugestões:

• Acho que as reuniões têm de se basear em resultados anteriores e serem enriquecidas 
independentemente de quem está presente, quem consegue estar presente;
• Tentar não atrasar tanto;
• Esforço total do sistema ambiental paulista para efetivar o processo participativo;
• Pescadores e tradicional, que as comunidades sejam ouvidas.



Proposta

Encontro

 AVALIAÇÃO – APA Marinha Litoral Norte e ARIE São Sebastião



Dinâmica
1ª Oficina - Etapa Zoneamento

Coleta de contribuições



 DINÂMICA

Grupos de Trabalho

• Esclarecer DÚVIDAS sobre: 

o os conteúdos dos diagnóstico participativo e técnico utilizado na definição do 
Zoneamento; 

o a concepção metodológica do Zoneamento

o a proposta de pré-Zoneamento (mapa)

Critérios utilizados para zoneamento

Atividades permitidas

Legislação Vigente

• COLETAR E REGISTRAR CONTRIBUIÇÕES acerca da:

o Proposta de pré-zoneamento (mapa)

Critérios utilizados na definição do Zoneamento

Atividades permitidas

Legislação Vigente

• PREPARAR as reuniões setoriais



 DINÂMICA

Grupos de Trabalho

Organizados por setores
1 facilitador
1 relator
Materiais:
Materiais da Mesa: Mapa do 

Zoneamento e Caderno de leis
Material representantes

Mapas dos diagnósticos participativo e técnico

M
apas dos diagnósticos participativo e técnico

1 m
ap

a

facilitador

relator

2 m
ap

a

facilitador

relator

3 m
ap

a

facilitador

relator

4 m
ap

a

facilitador

relator

5 m
ap

a

facilitador

relator6 m
ap

a

facilitador

relator 7 m
ap

a

facilitador

relator

8 m
ap

a

facilitador

relator

9 m
ap

a
facilitador

relator 10 m
ap

a

facilitador

relator

1

m
ap

afacilitador

relator



PRÓXIMO ENCONTRO
2ª Oficina - Zoneamento

Data: XX//2018 (-feira)
Horário: XX:00h às XXh

Local:


