
PRÓ-ATIVIDADES 

1 - ARBORIZAÇÃO URBANA 

Viveiros – Próprio ou Consorciado 

 

2 - MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL 

 Criação de gestão de RPPN (Reservas Particulares de 

Patrimônio Natural); 

 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) institui entre as 
categorias de Unidades de Conservação, a possibilidade de criação de uma 
área protegida administrada não pelo poder público, mas por particulares 
interessados na conservação ambiental. Esta categoria é a Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

 As RPPNs foram criadas em 1990 através do Decreto 98.914, mais tarde 
substituído pelo Decreto nº 1.922/1996, que pretendiam promover a criação 
de áreas protegidas através da iniciativa dos proprietários particulares. Com 
a publicação da Lei no 9.985, que institui o SNUC, as RPPNs passaram a 
ser uma das categorias de Unidade de Conservação do grupo de uso 
sustentável. Elas são reguladas pelo Decreto nº 5.746/2006. 

 Os objetivos que justificam as RPPNs são promover a conservação da 
diversidade biológica, a proteção de recursos hídricos, o manejo de 
recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas cientificas, atividades de 
ecoturismo, educação, manutenção do equilíbrio climáticos e ecológico, 
bem como a preservação de belezas cênicas e ambientes históricos. 

 A iniciativa para criação de uma RPPN é ato voluntário de pessoas físicas 
ou jurídicas proprietárias de imóveis rurais ou urbanos que demonstram um 
potencial para a conservação da natureza. Uma vez que uma área se torna 
uma RPPN, embora o direito de propriedade se mantenha, ele não pode 
mais voltar atrás, o status de área protegida priva é perpétuo. 

 Além da conservação da área natural, o proprietário da área reconhecida 
como RPPN desfruta de benefícios, tais como: a isenção do Imposto 
Territorial Rural (ITR) referente à área; a possibilidade de explorar e 
desenvolver atividades de ecoturismo e educação ambiental, desde que 
previstas no seu plano de manejo; a possibilidade de formalizar parcerias 
com instituições públicas e privadas na proteção, gestão e manejo da área; 
e preferência na análise de pedidos de concessão de crédito agrícola, junto 
às instituições oficiais de crédito. 

 Não há tamanho mínimo ou máximo para uma RPPN. O laudo de vistoria 
técnica realizado no processo de criação definirá se a área proposta tem ou 
não atributos para o seu reconhecimento como Reserva. A desconstituição 
ou redução da área só podem ser realizadas mediante lei específica 
(conforme o art. 22, da lei do SNUC). O requerimento para criação de uma 
reserva de âmbito federal deve ser dirigido ao ICMBio, órgão responsável 

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28475-o-que-e-uma-reserva-particular-do-patrimonio-natural-rppn/dicionario-ambiental/28223-o-que-e-o-snuc
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28475-o-que-e-uma-reserva-particular-do-patrimonio-natural-rppn/especial/27099-o-que-sao-unidades-de-conservacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1922.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5746.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm


pela criação e fiscalização de unidades de conservação no país. Nos 
âmbitos estadual e municipal, a solicitação deve ser feita ao órgão 
ambiental destas esferas. 

 “Programa Cidade Legal”  

 O Programa “Cidade Legal” foi criado em agosto de 2007 com o 
objetivo de implementar, agilizar e desburocratizar as ações e os 

processos de regularizações fundiárias de núcleos habitacionais. 

 Por meio do programa, a Secretaria de Estado da Habitação, num 
Convênio de Cooperação Técnica, oferece orientação e apoio 

técnico às prefeituras para a regularização de parcelamentos do 
solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins 
residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana. 

 Em todo o Estado, do início do programa a agosto de 2012, o 
“Cidade Legal” regularizou 766 núcleos habitacionais, beneficiando 
118.442 famílias - 439 municípios foram conveniados ao 

programa, com cerca de 11,3 mil núcleos cadastrados, podendo 
beneficiar cerca de 2,2 milhões de famílias, com uma população 

estimada de 9,3 milhões de pessoas. 

 http://www.habitacao.sp.gov.br/secretariahabitacao/graprohab/ci

dade_legal.aspx 

 Participação da prefeitura em campanhas que promovam 

compra e venda de materiais rotativos (móveis, produtos 

recicláveis, roupas, utensílios, utilidades domésticas, 

eletro-eletrônicos e etc.) 

3 - ESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 Ações de capacitação de dirigentes, professores 

municipais e agentes públicos; 

 Licenciamento Ambiental Municipal. 

 

4 – GESTÃO DA ÁGUA 

 Programa de instalação de redução de uso da água em 

prédios públicos da prefeitura; 

 Programa de captação de água da chuva nos prédios 

públicos (economiza 60 mil litros por ano). 

http://www.sustentabilidades.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1777:captacao-de-agua-da-chuva-economiza-60-mil-litros-por-ano&catid=3:noticias
http://www.sustentabilidades.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1777:captacao-de-agua-da-chuva-economiza-60-mil-litros-por-ano&catid=3:noticias


5 – QUALIDADE DO AR 

 Implantação de ciclovia:  Programa de incentivo,  a prefeitura 

e as empresas a adotar uma politica de proteção aos 

ciclistas, como construir ciclovias e estacionamentos de 

bicicleta; 

 Redução de emissão de gases de efeito estufa. 

 

6 – RESÍDUOS SÓLIDOS 

 Incentivo da prefeitura para compostagem de materiais 

orgânicos; 

 Estimular o público a usar de forma racional produtos 

reciclados ou recicláveis. Estratégia: participação da prefeitura 

em feiras e eventos, que promova reutilizar produtos que 

seriam descartados, seja com venda de usados, troca-troca, 

doação e venda com preço de menor custo. 

 

http://atitudesustentavel.com.br/blog/2010/07/05/reciclagem-de-lixo-organico-pode-ser-feita-em-casa/

