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OBJETIVO
Com mais de 434.000 ha, a área de Proteção Ambiental da
Serra da Mantiqueira - APASM abrange territórios de trinta
municípios nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais. Seu território é área de jurisdição de cinco
Procuradorias da República do Ministério Público Federal.
Estas Procuradorias da República demandam ações da equipe
gestora da APASM, no intuito de acompanhar ações civis
públicas e inquéritos vinculados à ilícitos ambientais ocorridos
no interior da Unidade. As ações oriundas do MPF, em geral
possuem prazo para cumprimento de dez a quinze dias.
Somadas tais ações à extensão da Unidade, e a outras
demandas existentes o volume de serviço impossibilitava a
realização das demais ações de gestão da Unidade pelo
quadro de servidores .
O objetivo desta ação de planejamento das operações foi
estabelecer um estratégia que permitisse atender ao MPF
dentro de prazos exequíveis, otimizar os recursos disponíveis
na Unidade e planejar as demais ações de gestão que são
necessárias em uma Unidade de Conservação.

DESENVOLVIMENTO
A estratégia de planejarmos uma agenda de operações para
atendimento das demandas do MPF foi elaborada em meados
de 2011, pela equipe capitaneada pelo então chefe da APASM,
Virgílio Ferraz..
Sendo assim, a equipe gestora da APASM propôs ao MPF a
elaboração de uma agenda semestral, onde seria estabelecido
o planejamento das operações de fiscalização nas localidades
que seriam objeto da ação. Assim cada uma das Procuradorias
da República pode passar a estabelecer prazos e demandas
adequadas a esta agenda.

RESULTADOS
A elaboração da agenda semestral permitiu que a Unidade
tivesse maior efetividade em suas ações de fiscalização, o
atendimento das demandas dentro de prazos exequíveis e um
melhor monitoramento das ACP por parte do MPF. Resultou
também em maior interlocução entre a UC e as Procuradorias
da República que abrangem seu território, além de possibilitar
agendamento com as procuradorias estaduais e Polícias
Federais.

