4. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO CENTRAL: Garantir a integridade física, biológica e cultural da unidade.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

METAS

Aumentar o número de efetivo operacional
Diminuir os vetores de
(RH e equipamentos) em 100% para
pressão sobre o
M1.
viabilizar os programas de gestão e iniciar
território, com vistas a
ações para implantação da sede
garantir a integridade
física, biológica e cultural
Realizar rotinas de fiscalização mensais na
da unidade e zona de
M2.
UC e ZA
amortecimento.

DIRETRIZES

AÇÕES

INDICADORES

CONDICIONANTES

I1. número de vigilantes, rotas / quilômetros
. Disponibilização orçamentária - financeira e de recursos
percorridas, equipamento adquirido, placas
humanos pela Fundação Florestal para viabilizar as ações
instaladas, área georreferenciada, número
do programa de gestão;
de pessoas capacitadas
. Parcerias bem estabelecida com instituições,
I2.Quilômetros percorridos, ações
universidades, empresas, órgãos público, proprietários do
realizadas, autos de infração aplicados,
entorno para cumprimento das ações e cronograma;
número de pessoas envolvidas, material
apreendido
CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES

RESPONSABILIDADES E PARCERIAS

CRONOGRAMA
(ANO)
1

Fortalecer os serviços de vigilância
ambiental para manutenção de rondas
1.1
periódicas pelas divisas, caminhos e trilhas
da unidade.
Fortalecer os serviços de vigilância
1.2
patrimonial
Manter Executar o controle permanente do
1.3
acesso
Manter o controle permanente do acesso,
1.4 por meio de manutenção de equipamento e
aquisição de novas câmeras para vigilância

Recursos humanos.
Recursos humanos.

Fundação Florestal, CFB/SIMA, Polícia
Militar Ambiental
Fundação Florestal, Câmara de
Compensação Ambiental
Fundação Florestal, Câmara de
Compensação Ambiental

Recursos financeiros.

Fundação Florestal.

Recursos financeiros.

Fundação Florestal

Recursos financeiros.

Fundação Florestal/NRF

Recursos financeiros.

Fundação Florestal, Projeto Conexão
Mata Atlântica

Recursos financeiros.

Fundação Florestal.

Recursos financeiros.

Fundação Florestal.

Operacionalidade de gestão.

Fundação Florestal, CFB/SIMA, Polícia
Militar Ambiental

Operacionalidade de gestão.

Fundação Florestal, CFB/SIMA, Polícia
Militar Ambiental

Capacitar/reciclar anualmente brigada de
1.1
apoio ao combate de incêndios com apoio
2
institucional

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, CFb/SIMA, Polícia
Militar Ambiental, Corpo de
Bombeiros, Defesa Civil, Prefeitura,
RPPN e outras instituições

1.1 Estruturar a UC e apoiar RPPNs do entorno
3 com equipamento de combate a incêndio

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Prefeitura, RPPN
e outras instituições

Manter rotina de fiscalização com vistas a
evitar a retirada de produtos florestais ou
2.1
minerais, a captura de animais silvestres e o
descarte irregular de resíduos

Operacionalidade de gestão

Fundação Florestal, CFb/SIMA e
Polícia Militar Ambiental, RPPN

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, CFb/SIMA,
Polícia Militar Ambiental, RPPN

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, CFb/SIMA e
Polícia Militar Ambiental.

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, CFb/SIMA, Polícia
Militar Ambiental, Corpo de
Bombeiros, Defesa Civil, Prefeitura,
RPPN e outras instituições

Instalar sinalização e comunicação visual
nos limites da unidade
Acompanhar a implantação do
1.6
georreferenciamento da UC
Aquisição/manter/manutenção de material
de apoio para monitoramento dos vetores
1.7 de pressão do entorno da unidade,
prioritariamente veículo, rádio comunicador,
A1. Fortalecimento das
binóculos e drone.
atividades de proteção e
Assegurar o uso de equipamentos de
fiscalização para
1.8 proteção individual pelos funcionários da
prevenção da
unidade.
depredação e da
Melhorar a infraestrutura de comunicação
degradação de bens
da unidade para atendimento de ocorrências
1.9
patrimoniais e naturais
no entorno com manutenção de
da unidade de
equipamento e novas aquisições.
conservação
Manter atualizado o plano de ação de
1.1 fiscalização, no âmbito do Sistema Integrado
0 de Monitoramento de Unidade de
Conservação (SIM - UC)
1.5

Manter atualizado o registro de ações de
fiscalização e ocorrências identificadas, no
âmbito do Sistema Integrado de
1.1
Monitoramento de Unidade de Conservação
1
(SIM - UC), afim de consolidar dados e
informações relevantes à proteção da
Unidade de Conservação

A2. Coibimento da
ocorrência de danos
ambientais à unidade e
seu entorno.

Recursos humanos.

Articular junto à Polícia Militar Ambiental o
patrulhamento de áreas indicadas pelo
2.2
órgão gestor como prioritárias para
fiscalização.
Apoiar junto a CFB, PAMb e vigilância
sanitária a realização de ações de
2.3 inteligência para mapear mercado
consumidor de caça e recursos vegetais e
propor ações
Manter atualizado e implementar o plano de
2.4 prevenção e combate a incêndios florestais
(PPCIF), no âmbito da Operação Corta Fogo
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