4 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a integridade física, biológica e cultural da unidade.
METAS
INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

M1 - Aumentar em 20% o número de ações de fiscalização em relação à
períodos anteriores.

CONDICIONANTES

I1 - Número de ações de fiscalização; número de reuniões do
SIMMAR; número de guias de procedimento elaborados.

I2 - número de ocorrências; número de reuniões com
a) Disponibilização orçamentária-financeira, estrutural e de recursos
M2 - Diminuir em 20% o número de ocorrências (impactos negativos) sobre a
pescadores sobre normas pesqueiras; número de campanhas
humanos de nível superior através de concuso Público anual, ou outro
UC em relação à períodos anteriores.
informativas realizadas sobre normas incidentes.
Promover ações preventivas e
meio de contratação pela Fundação Florestal para viabilizar as ações do
coibitivas quanto às atividades
programa de gestão;
irregulares realizadas no território M3 - Firmar pelo menos 02 acordos para o estabelecimento de ações conjuntas I3 - número de parcerias firmadas; número de ações
b) Articulação bem estabelecida com instituições, universidades,
da UC
empresas, órgãos públicos (Prefeituras, Marinha), usuários;
de fiscalização.
conjuntas.
c) Garantir capacidade operacional e técnica da instituição para
I4 - número de efetivo operacional; número de equipamentos realização da fiscalização direta.
eúmero de contratos de manutenção e abastecimento de
M4 - Aumentar o número de efetivo operacional em 100% para viabilizar as
veículos firmados; veiculos adquiridos ou disponibilizados;
ações de fiscalização
número de funcionários capacitados para ações preventivas e
coibitivas
DIRETRIZES

1. Fortalecimento do SIMMar como
instância de planejamento e
monitoramento das ações de
fiscalização e avaliação das
ocorrências

2. Fortalecimento e consolidação
das ações do componente
preventivo do SIMMAR

3. Articulação com os diferentes
órgãos de fiscalização para
estabelecimento de ações
conjuntas

4. Implementação de infraestrutura,
bens e treinamentos técnicos
necessários para o
desenvolvimento das atividades de
proteção e fiscalização na UC

AÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES

RESPONSABILIDADES E PARCERIAS

1.1

Apoiar a realização das reuniões do SIMMar para planejamento e
avaliação de ações de fiscalização ambiental, em conjunto com Pamb,
CFA e demais órgão fiscalizadores convidados.

Articulação Interinstitucional

FF, PAmb, CFA, IBAMA,
ICMBio, Marinha

1.2

Manter a rotina sistemática de fiscalização e monitoramento da
APAMLS (entre saídas embarcadas, aéreas e terrestres, bem como o
monitoramento da atividade pesqueira por satelite - PREPS).

Operacionalidade de Gestão

FF, CFA, Pamb, ICMBio, IBAMA

1.3

Manter e alimentar o banco de dados georrefenciado das ações de
fiscalização na APAMLS em conjunto com a CFA

Estratégia de Gestão

FF,CFA, PAmb

1.4

Avaliar e revisar periodicamente o componente ostensivo do Plano de
Ação para fiscalização marítima, direcionando a ficalização de modo a
considerar as contribuições recebidas no processo participativo de
elaboração do Plano de Manejo.

Estratégia de Gestão

FF, CFA, Pamb, ICMBio, IBAMA

1.5

Articular para instrumentalizar agentes do SIMMar e de fora do Sistema
Ambiental Paulista

Articulação Interinstitucional

FF, CFA, Pamb, ICMBio, IBAMA

1.6

Propor e provocar os entes responsáveis para que os recursos
provenientes de autuações ambientais sejam revertidos em benefício à
atividades de gestão da UC, quando a infração ocorrer no território da
Unidade

Articulação Interinstitucional

SMA, FF, CFA

1.7

Incentivar e apoiar a elaboração de um Guia de Procedimentos
Operacionais para a Fiscalização Marítima da Fundação Florestal

Estratégia de Gestão

FF, SMA

1.8

Incentivar e apoiar a elaboração de um Guia de Procedimentos
Operacionais para a Fiscalização Marítima Integrada entre Pamb,
Fundação Florestal e CFA no âmbito do SIMMar

Estratégia de Gestão

FF, Pamb, CFA, IBAMA, ICMBio

2.1

Elaborar o componente preventivo do Plano de Ação de Fiscalização do
SIMMar

Estudo Técnico

FF, Pamb, CFA, IBAMA, ICMBio

2.2

Elaborar um Programa de Comunicação de forma integrada entre os
órgãos fiscalizadores e sociedade civil, como componente preventivo
do SIMMAR

Estudo Técnico

FF, SIMMar

2.3

Ampliar a distribuição de materiais informativos sobre a legislação
pesqueira incidente e responsabilidade dos diferentes órgãos de
normatizam e fiscalizam o território da APAMLS.

Recursos Materiais

FF, CFA, Pamb, ICMBio, IBAMA,
SEAP, MMA, Prefeituras,
Colônias de pescadores e
demais atores do setor da pesca

2.4

Definir agenda de encontros com pescadores profissionais e
comunidades locais para esclarecimento de dúvidas sobre as
normativas de pesca e demais demandas relacionadas à fiscalização
marítima

Estratégia de Gestão

FF, Colônia de pescadores,
comunidades locais e demais
atores do setor da pesca

2.5

Estabelecer forma de registro do público alcançado nas campanhas de
divulgação das normas, sejam elas por meio de materiais informativos
ou reuniões.

Estratégia de Gestão

APAMLS

3.1

Articular junto à Marinha do Brasil para intensificação de fiscalização
quanto à documentação de embarcações, normas de navegação e
impactos ambientais como a poluição marinha gerada por navios

Articulação Interinstitucional

FF, Prefeituras,Marinha do
Brasil

3.2

Articulação junto à Marinha do Brasil para inclusão das normas da
APAMLS (áreas de exclusão de pesca) nas Cartas Náutica

Articulação Interinstitucional

FF, SMA, Marinha do Brasil

3.3

Articular junto à CETESB e outros órgãos responsáveis para eficaz
fiscalização do descarte de poluentes no mar e praias

Articulação Interinstitucional

FF, Prefeituras, CETESB,
SABESP, SAA, Marinha

4.1

Estruturar e instrumentalizar a fiscalização da APAMLS.

Operacionalidade de Gestão

SMA, FF, CFA, Pamb

4.2

Oferecer capacitações e treinamentos de funcionários para ações de
fiscalização marinha

Recursos Financeiros

SMA, FF, CFA, Pamb, ICMBio,
IBAMA

4.3

Oferecer capacitações e treinamentos de funcionários para ações de
fiscalização marinha por satelite (PREPS)

Recursos Financeiros

SMA, FF, CFA, Pamb, ICMBio,
IBAMA

Recursos Humanos

FF

4.4

Contratar agentes de fiscalização marítima para vigilância ambiental
embarcada e piloteiros com experiência e habilitação para navegação
em mar aberto, priorizando pessoas com conhecimento local.
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