
Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica 
REUNIÃO COM CONSELHO DE MEIO AMBIENTE



O PROJETO

Iniciativa que visa fortalecer a governança dos 

municípios para a proteção da Mata Atlântica aliada ao 

desenvolvimento econômico e social, via elaboração 

dos Planos Municipais da Mata Atlântica - PMMA.



O PMMA

Decreto 6.660/2008

CAPITULO XIV - DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 

MATA ATLÂNTICA 

Art. 43. O plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica, de que trata o 

art. 38 da Lei n. 11.428, de 2006, deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 

I - diagnóstico da vegetação nativa contendo mapeamento dos remanescentes em 

escala de 1:50.000 ou maior; 

II - indicação dos principais vetores de desmatamento ou destruição da vegetação 

nativa; 

III - indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação da vegetação 

nativa; e 

IV - indicações de ações preventivas aos desmatamentos ou destruição da vegetação 

nativa e de conservação, utilização sustentável da Mata Atlântica no Município. 

Parágrafo único. O plano municipal de que trata o caput poderá ser elaborado em 

parceria com instituições de pesquisa ou organizações da sociedade civil, devendo ser 

aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.      



O PMMA

Instituído pela Lei 11.428, de dezembro de 

2006  - Lei da Mata Atlântica 

• Art. 38. Serão beneficiados com recursos 

do Fundo de Restauração do Bioma Mata 

Atlântica os projetos que envolvam 

conservação de remanescentes de 

vegetação nativa, pesquisa científica ou 

áreas a serem restauradas, 

implementados em Municípios que 

possuam plano municipal de 

conservação e recuperação da Mata 

Atlântica, devidamente aprovado pelo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente.
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O exercício de ouvir a Sociedade para 
priorizar ações e políticas públicas locais

A importância da pesquisa em percepção ambiental para o

planejamento do ambiente foi ressaltada pela UNESCO já

em 1973, no Programa o Homem e a Biosfera (MAB –Man

and the Biosphere Programme). Desde então muitas

iniciativas levaram a proposta para o âmbito

governamental e de muitas instituições que buscam

aumentar e melhorar o relacionamento com seus

parceiros e público-alvo.

As Consultas Públicas estão previstas e indicadas em

diversos regulamentos nacionais e internacionais, e são

referência nas ações que objetivam ressaltar e viabilizar

cada vez mais, a participação social em processos

decisórios para elaboração de políticas públicas

governamentais, nos diversos níveis e setores.

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-
sciences/man-and-biosphere-programme/about-mab/



Afirmativas que refletem o que seria o 

cenário ideal para cada tema...



O Guia de Orientação, disponível também na pasta 
compartilhada, indica algumas possibilidades de 
aplicação da Consulta. Conseguiremos com o 
Projeto, apoiar aos municípios para sua realização 
online, de acordo também com exemplo ao lado. 
O que não exclui a possibilidade de adoção de 
outras estratégias que possam alcançar novos 
públicos. O Preenchimento do formulário leva, em 
média, de 10 a 15 minutos.

Para todos 

os públicos!!

Como realizar a ação?



Exemplo de apresentação dos resultados:





Acesse o link de seu Município em:

BA

Alcobaça https://forms.gle/atuVSNKFyYAAHywc7

Caravelas https://forms.gle/993RAhPtNz8XTa8T9

Ibirapuã https://forms.gle/iLdJHRcanvGP2vev6

Itamaraju https://forms.gle/33PNthbPAh3UTsb88

Lajedão https://forms.gle/LqgvF4qSbCUinZYK7

Mucuri https://forms.gle/GLaeucNy3QjjptX18

Nova Viçosa https://forms.gle/H3ahoD86K8gPhnXy6

Prado https://forms.gle/LUXVK698vvQnLrK98

Teixeira de Freitas https://forms.gle/j5rfcjck6bs7YeLi7

ES

Aracruz https://forms.gle/s5rS4QD1dULsyUeU6

Cachoe. do Itapemirim https://forms.gle/2E12RJiW1cRR5yDt8

Conceição da Barra https://forms.gle/b39C37SdW6sYa8NDA

Montanha https://forms.gle/PEcqbMQpDgVBeSpx5

Pedro Canário https://forms.gle/QJNim11af3vLnxk47

Pinheiros https://forms.gle/uy7F1aGesD3kVrLeA

São Mateus https://forms.gle/TJBt59Vrs8ACfg4e7

MG

Ladainha https://forms.gle/eqpUPWjKySgQGCENA

Malacacheta https://forms.gle/Fr45E5uB5aNbnD1r7

Poté https://forms.gle/AMJL8zjcP2UmdxJq8

Teófilo Otoni https://forms.gle/F5sEiGHGFfse1Gew7

SP

Angatuba https://forms.gle/yg7acphhiYqjJGzq5

Capão Bonito https://forms.gle/ytpPuJGiThZCD7GP8

Guararema https://forms.gle/EyukMmj7DkGCPm7N7

Itapetininga https://forms.gle/9qatkoZLUgxhXavi7

Itapeva https://forms.gle/qdehE66xPwVGpSHB8

Itararé https://forms.gle/YxW23rnPWY31mHA39

Itatinga https://forms.gle/47qSvyJhwV3jWdmC7

Jacareí https://forms.gle/cEYXmiUrauU3scSR6

Jambeiro https://forms.gle/yQpkfBF3UBNP4JxK9

Paraibuna https://forms.gle/f5Go3cenvzWrmBby6

Pilar do Sul https://forms.gle/nZfLz6Ej3n4d11Vz8

Salesópolis https://forms.gle/MAcrdrXFZUzkUqTv8

Santa Branca https://forms.gle/CBFhfBLVkwkxAkvW7

São Luíz do Paraitinga https://forms.gle/nHHetrFBdoYDhnzE6


