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Engajar a sociedade na defesa 

da Mata Atlânticas 

Municipais de Mata Atlântica

https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-

mata-atlantica/  



Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica 

(PMMA)



O PMMA é um instrumento norteador das diretrizes

ambientais para a gestão municipal, criado de forma

participativa, visando integrar projetos e ações

municipais em consonância com a Lei da Mata

Atlântica e a Lei Complementar 140.

O que são os Planos Municipais da Mata Atlântica – PMMA?

Lei da Mata Atlântica: 11.428/2006

Decreto: 6.660/2008



Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII

do caput e do parágrafo único do art. 23 da

Constituição Federal, para a cooperação entre a

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

nas ações administrativas decorrentes do exercício

da competência comum relativas à proteção das

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio

ambiente, ao combate à poluição em qualquer de

suas formas e à preservação das florestas, da

fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de

agosto de 1981.



1 – Solicitação/Demanda da sociedade, via Conselho

Municipal de Meio Ambiente

Ou

Decisão da Prefeitura Municipal, com estrutura mínima e

Conselho operante e regularizado para aprovar o PMMA

(obrigatório, de acordo com a lei da Mata Atlântica e

obedecendo ao SISNAMA)

Como começa o PMMA?



Como fazer o PMMA?

2 – Elaboração do Diagnóstico do município

Mapa com 
escala de 
1:50.000

Caracterizar a 
Vegetação

Nativa

Definir áreas
prioritárias para

conservação

Definir áreas
prioritárias para

recuperação

Apontar os
recursos

Hídricos e 
mananciais

As Unidades de 
Conservação

existentes

As atividades
econômicas

A capacidade de 
adaptação dos 
ecossistemas

As causas e 
agentes de 
poluição



3 – Construção da Visão de Futuro: 

Como fazer o PMMA?



3 – Plano de Ação: metas e ações para a conservação e a

recuperação da Mata Atlântica no município.

Como fazer o PMMA?



Ciclo de elaboração do PMMA



Conselho Municipal

• A Lei da Mata Atlântica exige que os Planos Municipais

sejam aprovados pelo Conselho Municipal de Meio

Ambiente.

• Conselho é a instância legal, mas a elaboração pode

ser feita por técnicos da prefeitura e conselheiros,

ONGs, Consultores... o importante é a participação.



Resultados

 Implementação da Lei da Mata Atlântica e Lei Complementar 140;

Fortalecimento do município e seu Conselho Municipal;

 Facilidade de gestão ambiental, em acordo com o Governo do Estado e 

Ministério Público; 

Mapeamento de áreas para conservação, com desdobramentos em ações e 

projetos, inclusive de adaptações às mudanças do clima;

Identificação de áreas prioritárias para conservação e recuperação, destinando 

as compensações ambientais e projetos do governo;

Possibilidade de acessar recursos financeiros do Fundo de Restauração, 

previsto em lei, e de editais que privilegiem os municipios com PMMA.



mario@sosma.org.br 

(011) 984559692

Muito obrigado!



Facebook – Planos Municipais de Mata Atlântica

https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-

mata-atlantica/  


