
Metas das Ações Indicadores

M1 Realizar no minimo 52 ações de fiscalização por ano

I1. quantidade de fiscalizações realizadas, 

número de autuações, número de agentes de 

fiscalização
M2 Participar pelo menos de 1 reunião do SIMMAR a cada 2 meses I2. número de reuniões realizadas

M3 Realizar no minimo 2 fiscalizações conjuntas/SIMMAR

I3. quantidade de fiscalizações realizadas, 

número de autuações, número de agentes de 

fiscalização

M4 Monitorar  remotamente  a Pesca industrial 

I4. Relatórios, quantidade de embarcações, 

tipo de pesca, espacialidade da pressão da 

atividade de pesca no entorno da UC e 

infrações.

1 2 3 4 5

1.1
Contribuir para melhorar as estratégias e logística do Sistema Integrado de 

Monitoramento Marítimo (SIMMAR);

Polícia Ambiental; Fundação Florestal e 

Coordenadoria de Fiscalização 

Ambiental

1.2 Viabilizar o Plano de Ação de Fiscalização

Polícia Ambiental; Fundação Florestal e 

Coordenadoria de Fiscalização 

Ambiental

1.3
Capacitar a equipe do PEMLS para utilização do Programa de Rastreamento de 

Embarcações de Pesca via Satélite - PREPS
IBAMA

1.4 Viabilizar a aquisição da ferramenta do Marine Traffic (monitoramento remoto) Fundação Florestal

1.5 Viabilizar a contratação de marinheiro para aprimorar as ações de fiscalização. Fundação Florestal

1.6
Viabilizar contrato de aquisição de combustível e manutenção das embarcações do 

PEMLS
Fundação Florestal

1.7 Viabilizar aquisição de drone e capacitação de funcionários para pilotar Fundação Florestal

4. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PROBLEMA CENTRAL: Existência de vetores de pressão dentro e no entorno da UC, impactando os ecossistemas e comprometendo as funções ecológicas.

OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a integridade física e biológica da unidade. 

Condicionantes

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES RESPONSABILIDADES E PARCERIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diminuir os vetores de pressão 

sobre o território, com vistas a garantir a conservação da 

UC.

Disponibilização orçamentária/financeira e de recursos humanos pela Fundação Florestal para 

viabilizar os Programas de Gestão.

 Garantir o fortalecimento, manutenção e recursos para a continuidade do SIMMAR

MOBILIZAR A INTENSIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA 

DE FISCALIZAÇÃO (SIMMAR)

CRONOGRAMA (ANOS)
Diretrizes Ações


