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APRESENTAÇÃO 

O Plano de Ação proposto para a gestão dos Conselhos Consultivos da APA 

Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, no período de 2013 a 2015, foi 

desenvolvido no curso de Capacitação dos Conselheiros destas Unidades, 

realizado em 24 e 25 de julho de 2013, no município de Aracruz. Este Plano tem 

como principal objetivo promover a maior eficiência da gestão dos Conselhos. 

Essa eficiência será mais facilmente alcançada quanto melhor for o planejamento 

das ações previstas para esses Conselhos, que auxiliarão de forma legal e efetiva 

os gestores das UCs. 

Durante a reunião dos Conselhos Consultivos realizada em 08 de abril de 2014 foi 

decidido que o Comitê Executivo se reuniria para propor as atividades para as 

ações definidas no Plano de Ação. No dia 29 de abril de 2014 o Comitê Executivo 

se reuniu e propôs atividades e elencou ações já cumpridas. 

Portanto, este documento tem por objetivo apresentar as atividades propostas na 

reunião do Comitê Executivo e posterior execução. 
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ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO 2013-2015 

O Plano de Ação foi resumido em fichas que permitem classificar todas as ações 

de acordo com as fragilidades da gestão, identificadas durante a primeira gestão 

dos Conselhos Consultivos (2010 – 2013).  

Como forma de aproveitar o modelo já utilizado na elaboração do Plano de Ação, 

nesse documento utilizou-se as mesmas fichas inserindo apenas o campo 

“Atividades”, onde é descrita a atividade proposta para cada ação. Os demais 

campos da ficha permanecem conforme o original.  

FICHA 01 - Fragilidade Identificada: Centralização da Administração pelo ICMBio. 

Ficha Objetivo Aproximar a Administração do ICMBio das UCs do Espírito Santo 

01 Ações A. Acertar reunião dos conselheiros com a Coordenação Regional 

do ICMBio em Porto Seguro;  
B. Solicitar maior número de Servidores para a Gestão. 

Atividades Ação A: Convidar o Coordenador Regional para participar da 

reunião dos Conselhos e apresentar planejamento da 

Coordenação de Porto Seguro para as UC’s, para 

posteriormente definir a situação da Sede. 

Ação B: Ação considerada cumprida. 

Resultados esperados Reunião com o Coordenador Regional do ICMBio realizada e 

calendário de reuniões futuras produzido. 

Prioridade Média 

Cronograma Até Julho de 2014 

Responsável Comitê Executivo 
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FICHA 02 - Fragilidade Identificada: Falta de Infraestrutura 

Ficha Objetivo Incrementar a infraestrutura, os recursos humanos e o apoio 

material. 

02 Ações A.  Apoiar a construção da sede;  
B. Propor a celebração de convênios ou termos de reciprocidade; 

C. Mapear instituições potencialmente parceiras. 

Atividades Ação A: A equipe das UC’s definirá locais e/ou imóveis disponíveis 

e  apresentará junto ao Conselho. 

Ação B: A Ação B está intimamente relacionada com a Ação C, 

sendo que sua execução será posterior a realização das atividades 

propostas para a Ação C. 

Ação C: a) Realizar levantamento das instituições de pesquisa; b) 

As Câmaras Técnicas identificarão projetos a serem executados e 

instituições que poderão apoiar na execução dos mesmos. 

Resultados esperados 1. Escritura e demais documentos afins firmados. 

2. Projetos, convênios e/ou termos de reciprocidade celebrados; 

3. Listagem, mapa, cadastro e banco de dados de parceiros consolidados. 

Prioridade Alta  

Cronograma Até Julho 2015. 

Responsável Câmara Técnica de Pesquisa, Plano de Manejo, Educação 

Ambiental, Recursos Financeiros e Projetos de Sustentabilidade 

 

FICHA 03 - Fragilidade Identificada: Baixa interação entre Conselheiros e pouco 

comprometimento dos membros do Conselho. 

Ficha Objetivo Estimular a interação e fortalecer a participação dos Conselheiros. 

03 Ações A - Criar uma Agenda Prévia, incluindo reuniões ordinárias, 

itinerantes e de integração; 

B - Organizar mais cursos de formação e capacitação para os 

membros e gestores; 

C - Incentivar mais reuniões das Câmaras Técnicas; 

D - Promover a integração e a auto capacitação. 

Atividades Ação A: Ação considerada cumprida. 

Ação B: a) Realizar levantamento de demandas sobre assuntos de 

interesse dos Conselheiros por meio de pesquisa estimulada; b) 

Verificar junto aos professores da Base Oceanográfica da UFES a 

disponibilidade em apresentar os trabalhos que estão sendo 

realizados pelos mesmos aos Conselhos. 

Ação C: Marcar reunião com os coordenadores para elaboração das 

atividades. 

Ação D: Levantar artigos e reportagens e divulgar via e-mail para 

todos os conselheiros. 

Resultados esperados 1. Cursos e eventos afins realizados; 

2. Cadastro de conselheiros atualizado. 

Prioridade Alta 

Cronograma 2013 – 2015 

Câmara Coordenadora Comitê Executivo 
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FICHA 04 - Fragilidade Identificada: Baixo grau de conhecimento sobre as UCs. 

Ficha Objetivo Divulgar melhor informações e conhecimentos sobre as Ucs. 

04 Ações A – Divulgar os relatórios e comunicar os resultados (via Secretaria, Internet, 

material informativo); 

B - Divulgar informações na comunidade; 

C - Realizar periodicamente um evento institucional ("evento estrela"); 

D - Criar o informativo ICMBio para divulgação local. 

Atividades Ações A, B, C e D: a) Buscar convênio com o setor de comunicação da UFES 

para elaboração de documentário sobre as UC’s; b) Elaborar vídeo 

institucional; c) Verificar junto a ASCOM/ICMBio possibilidade de 

elaborar informativo ou junto a UFES, caso não seja possível junto ao 

ICMBio; d) Realizar comemoração do aniversário da UC. 
Indicadores 1. Relatórios disponibilizados; 

2. Eventos realizados; 

3. Material de divulgação produzido e distribuído; 

4. Informativo criado. 

Prioridade Baixa 

Cronograma 2013 – 2015 

Responsável Presidência, Comitê Executivo e Câmara Técnica de Pesquisa, Plano de 

Manejo, Educação Ambiental, Recursos Financeiros e Projetos de 

Sustentabilidade. 

  

FICHA 05 - Fragilidade Identificada: Falta de maior transparência em algumas das ações 

da gestão. 

Ficha Objetivo Socializar os resultados da Gestão. 

05 Ação A – Comunicar os resultados do Secretariado/ Gestão; 
B –  Disponibilizar adequadamente o orçamento; 
C – Fazer cumprir o Regimento Interno; 

D – Disponibilizar um relatório das dificuldades enfrentadas pela Gestão.  

Atividades Ações A, B, C e D: a) Repassar informações das reuniões do Comitê 

Executivo para o Conselho; b) Apresentar estrutura e atribuições do 

ICMBio e do analista ambiental; e c) As gestoras das UC’s 

verificarão, junto a Brasília, o andamento da análise do Regimento 

Interno dos Conselhos. 

Resultados 
esperados 

1. Relatórios de Gestão e de Secretariado elaborados no prazo e 

disponibilizados; 

2. Prestação de contas disponibilizada anualmente; 

3. Relatórios das CTs e do Secretariado elaborados no prazo e 

disponibilizados. 

Prioridade Alta 

Cronograma 2013 – 2015 

Responsável Presidência, Comitê Executivo e Câmara Técnica de Análise de 

Licenciamento Ambiental e Monitoramento. 

 


