
 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DO 
CAPITAL PRIVADO, COM O OBJETIVO DE ELABORAR E IMPLEMENTAR UM 
PLANO DE AUXÍLIO MÚTUO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 
FLORESTAIS, NA REGIÃO DE XXXXXX 
 
 
I. Nós, os participantes no encontro público realizado no Município de 
XXXXXX  nas instalações …..................., no dia …......................, na qualidade 
de representantes de governo e integrantes da comunidade da Região de 
XXXX 
 
RECONHECEMOS a magnitude das consequências danosas e dos efeitos muitas 
vezes  imprevisíveis e irreversíveis à saúde da população e à qualidade do meio 
ambiente, decorrentes dos incêndios florestais; 
 
CONSTATAMOS o aumento da probabilidade da ocorrência de incêndios 
florestais, principalmente no período de estiagem, onde ações humanas 
indevidas, como a prática de queimadas que muitas vezes fogem ao controle, 
levando a danos associados a estes distúrbios são diversos; 
 
CONVENCIDOS da importância de promover a cooperação mútua frente a aos 
incêndios florestais, que por suas características podem provocar danos ao meio 
ambiente e à as populações;   
  
RATIFICAMOS a necessidade de fortalecer a cooperação intergovernamental no 
que concerne à prevenção e atendimento rápido aos incêndios florestais; 
 
CONVENCIDOS de que a solidariedade e a boa vizinhança devem manifestar-se 
especialmente diante das envolvendo incêndios florestais e que para isso é 
preciso estabelecer procedimentos que permitam atuar com maior eficácia, 
rapidez e previsibilidade; 
 
RECONHECEMOS a importância de elaborar e consolidar políticas públicas 
voltadas para a prevenção, controle e combate aos eventos críticos ambientais 
associadas a instrumentos técnicos, dados confiáveis e pessoal qualificado que 
permitam evitar incêndios florestais e assegurar rápida intervenção e mitigar seus 
impactos deletérios; 
 
RECONHECEMOS  a  necessidade de se dotar os órgãos públicos envolvidos 
com o tema da capacitação e da instrumentação requeridas para uma atuação 
eficaz e eficiente no trato das situações emergenciais;  
 
CONSCIENTES da necessidade de se promover a participação e o acesso à 
informação dos cidadãos a respeito dos riscos provocados pelos incêndios 
florestais, possibilitando a adoção de posicionamentos proativos de cada um, e o 



 

 

envolvimento de todos os segmentos na elaboração e implementação das ações 
preventivas e de combate a este evento;  
 

CONSCIENTES da responsabilidade de todos os setores na promoção de ações 
preventivas, cooperação e parceria para a gestão dos riscos provocados pelos 
incêndios florestais no País;  
 
REITERAMOS a RESOLUÇÃO SMA Nº XX DE XX DE XXXX, que dispõe sobre 
os procedimentos relativos à suspensão da queima da palha da cana de açúcar, 
ditados pela Lei Estadual nº 11.241, de 19 de setembro de 2002, e regulamentada 
pelo Decreto Estadual nº 47.700, de 11 de março de 2003; 
 
REITERAMOS o DECRETO Nº 56.571, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010,  que 
Regulamenta o dispositivos da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, alusivos ao  
emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris e florestais, bem como ao 
Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, revoga o 
Decreto nº 36.551, de 15 de março de 1993, e dá providências correlatas.  
 
Por conseguinte  
 
II. Nos comprometemos a elaborar e implementar, de forma cooperativa e 
integrada o PLANO DE AUXÍLIO MÚTUO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIOS FLORESTAIS, NA REGIÃO DE XXXXXX, sob a Coordenação da 
xxxxxxxxx, que objetiva a preparação dos agentes públicos e privados, dos 
trabalhadores diretamente envolvidos e das comunidades para a prevenção e 
resposta rápida às emergências dessa natureza. 
 
III. Com vistas ao alcance desse objetivo, nós os signatários desta Declaração 
nos comprometemos a estabelecer mecanismos permanentes de cooperação e 
de ajuda mútua, a fim de otimizar a utilização de recursos humanos e materiais e 
a avaliar periodicamente o progresso de nossos esforços. 
 
IV. Assim sendo, a fim de atingirmos o objetivo fixado, envidaremos esforços no 
sentido de: 
 

 Internalizar, no âmbito das nossas prioridades, o presente Plano e suas 
consequências; 

 Alocar, na medida do possível, os recursos necessários à sua viabilização;  

 Dar ampla publicidade ao Plano e seus desdobramentos. 
 
V. Nos comprometemos,  nós os signatários desta Declaração, a designar no 
prazo de quinze dias, a contar desta data, o Ponto Focal responsável pela 
condução do tema  no âmbito de nossas respectivas Instituições. 
 
VI. Finalizando, de comum acordo, designamos a instituição coordenadora 
descrita no item II acima, como interlocutora deste grupo, a dar ciência dos 



 

 

desdobramentos aqui acordados e suas atualizações posteriores, à Secretaria 
Operacional do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 
– Operação Corta Fogo, função exercida pela Coordenadoria de Fiscalização 
Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.            
 

 

Entidade Representante Telefone 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Município de XXXXX,  dia/ mês / ano. 
 


