
PMVA Ciclo 2016 – Diretiva Biodiversidade – Critério BIO6c 

Conteúdo mínimo da lista a ser publicada em Diário Oficial do Município ou em jornal de grande 

circulação local 

(Texto introdutório*)  

* Texto introdutório: redação a critério do Município. 

Por meio desata publicação o Município reconhece ou declara ou apresenta a lista de espécies da fauna silvestre 

com ocorrência no território municipal 

 

Exemplo: 

Grupo 

temático** 

Ordem Família Espécie Nome 

popular 

Fontes de 

registro*** 

Categoria de 

ameaça da 

espécie no 

Estado**** 

Aves Passeriformes Thraupidae Sicalis 

flaveola 

Canário-da-

terra 

1, 2 Não ameaçada 

Aves Passeriformes ... ... ... ... ... 

Aves Passeriformes ... ... ... ... ... 

 

** Grupos temáticos: peixes, anfíbios, répteis, aves ou mamíferos. Sugere-se que as linhas da planilha sejam 

ordenadas por grupo, e a seguir, por ordem e por família. 

** Fontes de registro: são as fontes de registro nas quais constam o registro da espécie no Município. Sugere-se que 

as referências sejam listadas na publicação, em item a parte, de forma a conterem o título, o autor (ou órgão que o 

produziu) e o ano de publicação. No caso de informações obtidas na internet, sugere-se informar o endereço 

eletrônico. Sugere-se que as referências sejam numeradas sequencialmente e que as células da coluna “Fontes de 

registro” contenham apenas o número da referência.  

Fontes de registro (exemplo): 

1. Estudo de avifauna do Município xxx (autor, ano) 

2.Estudo de impacto ambiental – Loteamento xxx (autor, ano) 

3. Plano de manejo do Parque Municipal xxx (autor, ano) 

3. Portal CCBE/UFLA < http://cbee.ufla.br/portal/sistema_urubu/> 

 

**** Categoria de ameaça no Estado (Decreto Estadual 60133/2014 ou atualização posterior): para o 

preenchimento das células dessa coluna o Município deverá consultar a lista estadual vigente de espécies 

ameaçadas de extinção (Decreto Estadual 60133, de 07 de fevereiro de 2014. Sugere-se a adoção da seguinte 

nomenclatura: ameaçada, com necessidade de diretrizes de gestão e ordenamento pesqueiro, quase ameaçadas, 

deficiente de dados e não ameaçada (para as espécies que não constam em nenhum dos anexos). 

http://cbee.ufla.br/portal/sistema_urubu/

