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ENGAJADO na construção do desenvolvimento sustentável no município de Santana de           

Parnaíba, incentivando o crescimento econômico inclusivo, a ocupação territorial enquadrada às           

normas urbanísticas, a proteção dos fragmentos florestais e a contínua promoção da qualidade de              

vida, eu, (nome do representante da organização), representante da (nome do órgão),            

COMPROMETO-ME a:  

 

Integrar o PROJETO AMA - ÁREA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, contribuindo na           

realização de ações conjuntas de monitoramento, de prevenção e promoção do desenvolvimento            

sustentável do município de Santana de Parnaíba. 

 

Colaborar com a definição das áreas para monitoramento considerando os critérios de: número             

de autuações, ocorrências de desmatamento, existência de fragmento florestal e áreas de            

preservação. 

 

Às ações do PROJETO AMA estão divididas em três eixos: 

 

 

Fiscalização 

 

Prevenção 

 

Desenvolvimento sustentável 

 

 

No eixo da FISCALIZAÇÃO o projeto irá contribuir com o aumento da fiscalização nas áreas               

incluídas no PROJETO AMA, através da realização de: 

 

1. Ações conjuntas de vistorias;  

2. Monitoramento mensal através do drone da SMMAP; 

3. Implantação de sistema para denúncia on-line; 

4. Encaminhamento de denúncia crime ao ministério Público das autuações de crime ambiental,            

dos casos sem possibilidade de regularização ou sem TCCA - Termo de Compromisso de              

Compensação Ambiental assinado; 

 

No eixo da PREVENÇÃO o projeto irá contribuir com o aumento da proteção dos fragmentos               

florestas existentes nas áreas incluídas no PROJETO AMA, através da realização de: 
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1. Levantamento dos imóveis com existência de fragmento florestal, identificando os respectivos           

proprietários; 

2. Envio de notificação aos referidos proprietários informando as obrigações legais relacionadas a            

ocupação do imovel de forma sustentável e urbanisticamente correta; 

3. Desenvolver ações de educação ambiental nas escolas municipais existentes no perímetro da            

área do projeto;  

 

No eixo do DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL o projeto irá contribuir com o aumento da             

proteção dos fragmentos florestas existentes nas áreas incluídas no PROJETO AMA, através da             

realização de: 

 

1. Orientar os proprietários dos imóveis sobre as regras urbanísticas e ambientais para a             

ocupação sustentável do território; 

2. Regularizar às atividades comerciais, agrícolas e industriais, de acordo com a legislação            

ambiental e urbanística;  

3. Identificar as áreas passíveis de execução de planos de regularização fundiária, garantindo a             

melhoria ambiental do local; 

4. Garantir que a infra estrutura urbana necessária para que a ocupação regular, seja implantada              

pelos respectivos responsáveis. 

 

 

 

O PROJETO AMA contribui no cumprimentos das metas estabelecidas nos Objetivos do            

Desenvolvimento Sustentável - ODS´s da Organização das Nações Unidas - ONU, conforme segue: 

 

Meta 6 - Água limpa e saneamento; a fiscalização na AMA irá ampliar as autuações pelo crime de                  

descarte irregular de esgoto, de consumo irregular de água através de poços clandestinos e              

interferência em nascentes e córregos. 

 

Meta 8 - Emprego digno e crescimento econômico: a regularização de empresas existentes no local               

possibilitará a legalização do trabalho informal. 
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Meta 13 - Combate às alterações climáticas: a diminuição do desmatamento irá contribuir para a               

manutenção de fragmentos florestais que colaboram com o enfrentamento das mudanças climáticas. 

 

Meta 15 - Vida sobre a terra: a manutenção dos fragmentos florestais existentes no município, alguns,                

inclusive com conectividade com áreas de preservação permanente e unidades de conservação,            

contribui com a proteção da fauna. 

 

Meta 11 - Cidades e comunidades sustentáveis: garantir o desenvolvimento econômico e social de              

forma sustentável. 

 

Signatários: 
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