EIXO 2. Conservar

1. Metas

Alinhamento ao Planejamento
Estratégico da SEMA (Portaria
nº 422/2014)

2. faseamento das metas
(divisao das metas no tempo,
olhando a prioridade)

3. Linha de Base da Meta

Manter 60% da cobertura
vegetal naitva

1 - Promover a conservação
ambiental para as gerações atual
e futura; 2 - Contribuir para o
desenvolvimento sustentável do
Estado; 4 - Contribuir para a
proteção do clima; 5 - Contribuir
para a formação de uma cultura
social voltada à voltada à
conservação ambiental; 6 Fortalecer a dimensão e a
responsabilidade ambiental no
âmbito das políticas públicas e
da sociedade; 7 - Aprimorar e
implementar as políticas públicas
de meio ambiente; 8 - Melhorar a

a partir de 2016

Soma das áreas de UCs, TIs, APPs e
RLs em hectares no ano de 2015 - ano
de elaboração da PCI

2016 a 2020

media entre 2001 e 2010 (igual ppcd
MT)

3 - Contribuir para melhoria da
qualidade de vida da população;
4 - Contribuir para a proteção do
clima; 8 - Melhorar a efetividade
Reduzir o desmatamento na
das ações para conservação
floresta em 90%
ambiental; 14 - Criar, aprimorar e
desenvolver os instrumentos
econômicos, de gestão e de
controle ambiental;

3 - Contribuir para melhoria da
qualidade de vida da população;
4 - Contribuir para a proteção do
clima; 8 - Melhorar a efetividade
Reduzir o desmatamento no
das ações para conservação
cerrado em 95%
ambiental; 14 - Criar, aprimorar e
desenvolver os instrumentos
econômicos, de gestão e de
controle ambiental;

2016 a 2020

10 - Elevar o nível de satisfação
Compensar 1Mha de áreas dos usuários de serviços da
passíveis de desmatamento Secretaria; 11 - Promover a
legal
legalidade, a conformidade e a
efetividade das políticas;

2018 a 2028

17 - Melhorar o acesso aos
serviços para os cidadãos e
Cadastrar 90% dos imóveis
usuários; 18 - Aumentar a
rurais no CAR até 2016
qualidade e produtividade nos
serviços
prestados;
19 -aos
17 - Melhorar
o acesso
Validar 100% dos CAR
registrados até 2018

Recompor 1 Mha (100%)
das APP degradadas

serviços para os cidadãos e
usuários; 18 - Aumentar a
qualidade e produtividade nos
serviços prestados; 19 Promover a melhoria na
conformidade
serviçosdas
8 - Melhorar a dos
efetividade
ações para conservação
ambiental; 11 - Promover a
legalidade, a conformidade e a
efetividade das políticas; 14 Criar, aprimorar e desenvolver os
instrumentos econômicos, de

media entre 2001 e 2010

até dez de 2016

até 2018

2017 a 2030

Criar/estruturar/retomar/efetivar a
regularização ambiental de imóveis
rurais com passivo (APPD)

ações para conservação
ambiental; 11 - Promover a
Recompor 1 Mha (100%)
legalidade, a conformidade e a
das APP degradadas
efetividade das políticas; 14 Criar, aprimorar e desenvolver os
instrumentos econômicos, de
10 - Elevar o nível de satisfação
Regularizar todo o déficit de
dos usuários de serviços da
Reserva Legal (5,8Mha),
Secretaria; 11 - Promover a
sendo pelo menos 1/3 por
legalidade, a conformidade e a
recomposição
efetividade das políticas;

2017 a 2030

2017 a 2030

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Metas acordadas no PCI
Qual é a linha de base para cada meta¹
Em termos gerais quais os passos que deverão ser feitos para atingir a meta?
Quais são as políticas públicas ou estratégias sendo implementadas por cada secretaria (SEDEC, SEMA, SEAF e instituições que dividem a pauta) no âmbito das metas da PCI;
Quais as ações específicas necessárias para cumprimento da meta? (especificar o ítem 2)
Quais os principais gargalos para todas as metas e sub metas
Quais as metas consideradas prioritárias dentro desse eixo. Estabelecer quais são aquelas que devem ser implementadas em curto, médio e longo prazo
Quais são as metas que poderiam ser cumpridas de forma mais rápida (vitórias rápidas) e que já têm planos definidos para isso? (Preencher com a estratégia para sua execuçã
Quais são as metas que não possuem estratégia definida, nem recursos para execução? (Preencher com um "x")
Existem resursos disponíveis para implementação da meta?
Quais as possíveis fontes de financiamento existentes para cada meta desse eixo? (Fazer uma lista)
12) Quais são as possíveis formas de financiar as metas? (mecaanismos e arranjos financeiros)
13) Quais são os indicadores de que essas politicas estão alcançando seus objetivos e qual a fonte de dados;
14)

Qual a fonte dados?

¹Para aquelas metas onde a linha de base é desconhecida é importante deixar claro que não tem/ nunca foi contabilizado.
¹Para aquelas metas onde a linha de base é desconhecida é importante deixar claro que não tem/ nunca foi contabilizado.

4. Passos para cumprimento
da meta/ inicio de execução
(ano)

5. Principais Políticas
Públicas/Estratégias

6. Ações Específicas

Gestão da biodiversidade da flora
(3116/CUCO) Implantacão do Jardim Botanico
Sistema Estadual de REDD+,
PPCDQMT, ZSEE, Fundo
Amazônia, MT+20

Realizar o monitoramento da
Monitorar e fiscalizar as áreas de
exploração florestal anualmente
exploração florestal seletiva
encaminhando as informações
ilegal para evitar o corte raso
de ilegalidade para autuação.
Sistema Estadual de REDD+,
PPCDQMT, ZSEE, Fundo
Amazônia, MT+20

(2110/CMC) Implementação da política de mudanças
climáticas
(3125/CGSR) Implantação do Sistema Estadual de
REDD+
(4314/CCRE) Gestão da recuperação de áreas públicas
degradadas
(2352/SGMA) Monitoramento cobertura vegetal
(2087/CCRE) Gestão do manejo sustentável dos
ecossistemas da sociobiodiversidade
(2074/SUGF) Monitoramento do uso dos recursos
florestais e do fogo para fins de uso do solo

Realizar o mapeamento da exploração florestal;
(2111/SRMA) Gestão da regularização ambiental de
imóveis rurais

(2110/CMC) Implementação da política de mudanças
climáticas
(3125/CGSR) Implantação do Sistema Estadual de
REDD+
(4319/SUF) Fiscalização ambiental

Entidade:
Nº da Ação no PTA Governamental, Não
(quando for o caso) Governamental, de
Classes

5126
3116

SEMA/SUBIO
SEMA/SUBIO

2110

SEMA/SUBIO

3125

SEMA/SUBIO

4314
2352

SEMA/SUBIO
SEMA/SGMA

2087

SEMA/SUBIO

2074

SEMA/SUGF

2111

SEMA/SRMA

2110

SEMA/SUBIO

3125
4319

SEMA/SUBIO
SEMA/SUF

Mapear os municípios de com
maior pressão sobre o bioma
cerrado dando dinamismo no
combate ao desmatamento.

(2352/SGMA) Monitoramento cobertura vegetal
Sistema Estadual de REDD+,
PPCDQMT, ZSEE, Fundo

Sistema Estadual de REDD+,
PPCDQMT, ZSEE, Fundo
Amazônia, MT+20

(2110/CMC) Implementação da política de mudanças
climáticas
(3125/CGSR)
Implantação do Sistema Estadual de
REDD+
(2098/SGMA) Gestão dos dados e metadados
geoespaciais
(2110/CMC) Implementação da política de mudanças
climáticas
(4330/SUEA) Implementação do PEAAF
(3125/CGSR) Implantação do Sistema Estadual de
REDD+
(3329/Procuradoria geral de justiça) Proteção dos
ecossistemas e biomas
(2121/Bombeiro MT) Prevenção e combate a incêndios
florestais
(2074/SUGF) Monitoramento do uso dos recursos
florestais e do fogo para fins de uso do solo
(2111/SRMA) Gestão da regularização ambiental de
imóveis rurais
(4330/SUEA) Implementação do PEAAF
(2111/SRMA) Gestão da regularização ambiental de
imóveis rurais

2352

SEMA/SGMA

2110
3125

SEMA/SUBIO
SEMA/SUBIO

2098

SEMA/SGMA

2110
4330

SEMA/SUBIO
SEMA/SUEA

3125

SEMA/SUBIO

3329
2121

BOMBEIROS

2074

SEMA/SUGF

2111
4330

SEMA/SRMA
SEMA/SUEA

2111

SEMA/SRMA

2111

SEMA/SRMA

2111

SEMA/SRMA

3113

SEMA/SURH

Criar/estabelecer/operacionar o módulo regularização
(PRA) dos passivos ambientais
(2111/SRMA) Gestão da regularização ambiental de
imóveis rurais
Fortalecer a cadeia de
recuperação de áreas
degradadas

(2111/SRMA) Gestão da regularização ambiental de
imóveis rurais
(3113/SURH) Implantação da Pol. Estadual de Rec.
Hídricos

e dividem a pauta) no âmbito das metas da PCI;

curto, médio e longo prazo
so? (Preencher com a estratégia para sua execução)

(4330/SUEA) Implementação do PEAAF

4330

SEMA/SUEA

(2111/SRMA) Gestão da regularização ambiental de
imóveis rurais

2111

SEMA/SRMA

7. Gargalos

8. Metas de execução
rápida

9. Metas pouco apoiadas

10. Já possui algum recurso
para meta? Quais?

50.054
50.000

Publicação da Lei

50.000

Estruturação do Sistema, recursos humanos

53.000,00
47.270,00
153.780,00
102.051,01
91.000,00

Excesso de demandas de orgãos externos como MPE que utilizam
grande parte da força de trabalho da equipe de monitoramento; e
sobrecarga de demandas advindas das unidades desconcetradas
que necessitam de apoio em geotecnologias por não possuirem
capacitação, equipamentos bem como acesso ao banco de dados
geoespacial da sema.

Publicação da Lei
Estruturação do Sistema, recursos humanos

Priorizar o monitoramento
em detrimento de
atendimentos externos,
priorizar áreas críticas
identificadas em anos
anteriores.

50.000,00
53.000,00
3.538.566,75

Falta de recursos
Publicação da Lei
Estruturação do Sistema, recursos humanos
153.780,00
Publicação da Lei
451.435,00

Estruturação do Sistema, recursos humanos

175.240,00
Criar/estabelecer/operacion
ar o módulo regularização
(PRA) dos passivos
ambientais

Sistema SLAPR em desuso

1.750.000,00

451.435,00

