
 

Programas priorizados nas oficinas do evento de Planejamento Estratégico 

Temática: Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural 

 

A. Fomento à implementação dos planos de bacias hidrográficas 

Ações sugeridas 

I. Garantir os instrumentos da política nacional de recursos hídricos, em 

especial a outorga e cobrança 

II. Instituir o pagamento por serviços ambientais para conservação de áreas 

 

B. Priorização da recuperação das áreas degradadas, até mesmo como forma de combate e 

redução dos impactos da mudança climática 

Ações sugeridas 

I. Instituir o pagamento por serviços ambientais para a recuperação das áreas 

degradadas 

II. Uso de ferramentas tecnológicas para identificar e recuperar áreas 

degradadas 

 

C. Resíduos sólidos: Fomento ao equilíbrio financeiro do serviço de coleta e destinação 

final 

Ações sugeridas 

I. Garantir que os serviços de resíduos sólidos urbanos tenham garantido o 

equilíbrio econômico-financeiro, com a recuperação total dos custos 

II. Garantir que os geradores privados assumam os custos da destinação, 

inclusive logística reversa, quando for o caso, ou reembolsem o poder público 



D. Redução dos impactos causados pelo uso de agrotóxicos 

Ações sugeridas 

I. Acompanhar, participar e fomentar o aprimoramento da regulação 

administrativa, buscando a disponibilização de equipamentos suficientes para 

a atuação dos órgãos fiscalizadores 

II. Estimular práticas autocompositivas entre os envolvidos, sem abrir mão da 

efetiva responsabilização (civil, criminal e administrativa) dos infratores e da 

cadeia de distribuição do produto 

 

E. Proteção e recuperação dos recursos hídricos 

Ações sugeridas 

I. Fomentar a proteção das nascentes e recursos hídricos, inclusive com uso de 

ferramentas tecnológicas 

II. Implantar instrumentos de gestão da água, especialmente plano e cobrança 

pelo uso da água 

 

F. Programa de gestão sustentável dos resíduos sólidos 

Ações sugeridas 

I. Garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de resíduos 

sólidos, inclusive mediante a atribuição de responsabilidade específica dos 

geradores 

II. Estimular as ações consorciadas ou regionalizadas na gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 

 

G. Enfrentamento das mudanças climáticas 

Ações sugeridas 

I. Garantir a inserção nas licenças ambientais de condicionantes relacionadas 

às mudanças climáticas 

II. Inserir variável climática nas mais diversas formas de atuação do MP 



H. Proteção e promoção ao patrimônio cultural 

Ações sugeridas 

I. Fomentar a instituição dos sistemas municipais de cultura 

II. Estimular a criação de instrumentos tributários de proteção e promoção do 

patrimônio cultural 


