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1 - Licenciamento Ambiental de Assentamentos da
Reforma Agrária
Descrição
Realização de estudos e diagnósticos voltados ao licenciamento ambiental dos projetos de assentamento; obtenção e
custeio do licenciamento ambiental nas suas diversas modalidades conforme estabelecido pela legislação federal e
estadual; pagamento de taxas relativas à expedição de licenças, outorgas e publicações de licenças e material de
educação ambiental e outros similares; pagamento de taxas aos órgãos ambientais relativas à averbação da reserva
legal, quando for o caso; sensibilização e capacitação dos assentados quanto à importância da manutenção dos
recursos naturais nos Projetos de Assentamento de Reforma Agrária e do projeto de conservação ou de recuperação
de áreas degradadas ou protegidas a ser implementado nos assentamentos; publicação de material informativo;
Implantação de projetos de recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal; e
realização de práticas tecnológicas que visem a recuperação dos solos, como cumprimento das condicionantes
definidas pelos órgãos ambientais competentes no âmbito do licenciamento ambiental.
Órgão Executor:
Min. do Desenvolvimento Agrário - MDA / INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Forma de implementação:
Via execução direta (INCRA) e/ou por meio de convênios, termos de parcerias e processo licitatório, visando a
contratação de entidades e/ou empresas que detenham conhecimento e experiência comprovados na área ambiental.
Procedimentos e critérios para a definição da prioridade:
A prioridade será definida considerando a necessidade do Cadastro Ambiental Rural CAR, programa
Assentamentos Verdes e assentamentos com LP vencidas ou a vencer nesse ano e os assentamentos beneficiário do
Bolsa Verde. Assentamentos com condicionantes impostas pelo OEMA no processo de licenciamento.
Grupo da Ação:
Execução da ação prioriza o atendimento dos Territórios da Cidadania, podendo envolver a discussão com os
colegiados territoriais.
Eixo da Ação:
Infraestrutura
Papel do colegiado na definição da prioridade:
Controle Social e articulação com os órgãos estaduais de meio ambiente.
Responsável:
Carlos Eduardo Sturm (carlos.sturm@incra.gov.br) - Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de
Assentamento
Meta Territorializada:

Meta ainda não Territorializada:

Meta Total:

0 Licenças Ambientais Protocoladas

78 Licenças Ambientais Protocoladas

78 Licenças Ambientais Protocoladas

Valor Territorializado:

Valor ainda não Territorializado:

Valor Total:

R$ 0,00

R$ 1.250.000,00

R$ 1.250.000,00

Matriz de Ações 2013

3

Maiores Informações:
http://www.incra.gov.br
www.territoriosdacidadania.gov.br

Ainda não existem metas territorializadas para esta ação.
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