Programa Municípios Sustentáveis
Objetivo geral:
Promover o desenvolvimento sustentável dos municípios da
Amazônia Mato-grossense, através do fortalecimento da economia
local, da melhoria da governança pública municipal, da promoção
da segurança jurídica e da redução do desmatamento e
degradação ambiental.
Objetivos orientadores:
• Fortalecimento da gestão ambiental municipal
• Regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas (APPs e RL)
• Promoção de cadeias produtivas sustentáveis, com foco na agricultura familiar

Componentes
Agenda de Compromissos
Ambiental
Cadastro Ambiental Rural
Descentralização da Gestão Ambiental
Recuperação de áreas degradadas

Social
Combate a pobreza
Promoção da qualidade de vida

Econômico
Fomento a cadeias produtivas da
agricultura familiar
Incentivos e Promoção de práticas
sustentáveis

PMS-MT – Funcionamento
Carta Compromisso

• Passo inicial para
adesão dos
municípios,
contendo os
compromissos e
eixos do Programa

Financiamento

Plano de Metas
• Instrumento
complementar à
Carta de
Compromisso e
deverá integrar
ações nos três eixos
que constituem o
Programa

Capacitação

Plataforma de
Monitoramento
• Acompanhamento
das ações
compromissadas e
dos resultados
alcançados por
meio de um portal
na internet

Cooperação técnica

PMS-MT - Carta Compromisso
• ENGAJADO na construção de uma trajetória sustentável para o desenvolvimento
do estado do Mato Grosso, que compatibilize crescimento econômico inclusivo,
com a proteção da floresta e a contínua promoção da qualidade de vida, eu,
(NOME DO PREFEITO), Prefeito no município (Nome do Município) do estado de
Mato Grosso, COMPROMETO-ME a:
• Integrar o PROGRAMA MATO-GROSSENSE DE MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS (PMS) e buscar promover o
desenvolvimento sustentável em (Nome do Município), através do fortalecimento da economia local,
da melhoria da governança pública municipal, da promoção da segurança jurídica e da redução do
desmatamento e degradação ambiental;
• Produzir o Plano de Metas do município (Nome do Município), que será apresentado em até X dias
após a data da assinatura deste compromisso. O Plano de metas contemplará os 3 componentes do
Programa: Fortalecimento da gestão ambiental municipal; Regularização fundiária e ambiental; e,
Promoção de cadeias produtivas sustentáveis, com foco na agricultura familiar;
• Atualizar e divulgar os indicadores de resultados associados as ações estabelecidas no Plano de Metas,
fornecendo dados à Plataforma de Monitoramento do PMS.

Plano de Metas
• Apoio do Governo Federal

Ação prioritária 1
• Indicador de resultado

• Apoio do Governo Estadual
• Apoio de Organização da
Sociedade
• Apoio do Governo Federal

Ação prioritária 2
• Indicador de resultado

• Apoio do Governo Estadual
• Apoio de Organização da
Sociedade

Plano de Metas
Eixo 1: Fortalecimento da gestão ambiental municipal
• Implantar e/ou consolidar o Sistema Municipal de Meio Ambiente.

• Monitorar e combater Desmatamentos e Queimadas ilegais, com a
implantação de um sistema de monitoramento ambiental.
• Implementar estratégia de Saneamento Ambiental.
• Implantar instrumentos de planejamento urbanístico, contemplando áreas
verdes e arborização urbana.
• Elaborar e Implementar um Programa Municipal de Educação Ambiental.

Plano de Metas
Eixo 2: Regularização ambiental e fundiária
• Apoiar os proprietários e posseiros rurais na realização do
Cadastro Ambiental Rural (CAR), com prioridade para as áreas
de agricultura familiar.

• Apoiar a regularização de passivos ambientais nas
propriedades e posses rurais – Áreas de Preservação
Permanente (APP) e Reservas Legais (RL).
• Implantar a governança fundiária municipal abrangendo a área
urbana e rural.

Plano de Metas
Eixo 3: Promoção de cadeias produtivas sustentáveis
• Consolidar o Sistema Municipal de Desenvolvimento Rural.
• Incentivar a comercialização local dos produtos da agricultura familiar.
• Apoiar a estruturação de cadeias produtivas sustentáveis da agricultura
familiar, integrando estratégias de redução da pobreza.
• Fomentar a disseminação de práticas sustentáveis nas atividades
produtivas.
• Fortalecer o capital técnico e de gestão local.

Plataforma de Monitoramento
• Integrado ao Portal do Programa na Internet;
• Acesso facilitado para atualização diretamente pelo município;

• Baseado em infográficos e em informações de fácil compreensão;
• Canal aberto para recepção de sugestões e contribuições.

Obrigado!
Irene Duarte 65 9246 8569
Irene.Duarte@icv.org.br

