ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Identificação de Indicadores

Programa:
Objetivo do Programa:

Objetivo
Propiciar espaço de lazer e possibilitar a
realização de atividades físicas ao ar livre,
mantendo contato com a natureza

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL
Elaborar normas e regulamentos que visem a preservação do meio ambiente no Município; Cumprir e fazer cumprir leis, normas e regulamentos de preservação
do meio ambiente, da esfera federal, estadual e municipal; Proteger a fauna e a flora no Município; Promover a recuperação e restauração de florestas no
Município; Desenvolver política de proteção ambiental no Município; Dar suporte técnico e operacional às atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente.

Indicador
Estimular a implantação de
praça e/ou parque

Tipo de Indicador

Meta

Parceria com outras
secretarias

Unidade - Instituir
praça e/ou
parque natural

Incentivar o reflorestamento e a recuperação de
Número de árvores plantadas
áreas degradadas

Resultado

Tratar efluentes domésticos nas propriedades
rurais com uso de sistemas ecológicos
inovadores, eficientes e de baixo custo de
implantação e manutenção

Resultado

Implantar projeto piloto de
tratamento ecológico de
efluentes domésticos

Desenvolver plano de educação ambiental para
Criar e implementar Plano
promover atividades de forma contínua,
Municipal de Educação
permanente e interdisciplinar visando equilíbrio
Ambiental para Luiz Alves
socioambiental
Manter a regularização dos empreendimentos
licenciáveis
Manter o programa castrar é cuidar
Diminuir a população de borrachudo
proporcionando bem estar aos munícipes
Formar agricultores para utilizar técnicas de
manejo agropecuário ambientalmente
adequadas

Divulgar atividades de educação ambiental
realizadas no município de Luiz Alves

Vistoriar os empreendimentos e
verificar a regularização dos
mesmos
Viabilizar recurso necessários
para atender a demanda do
programa
Garantir recursos para a
manutenção das atividades de
controle do borrachudo
Firmar parcerias com entidades
para a realização de cursos e
implantação das técnicas
adequadas de manejo nas
propriedades
Número de apresentações em
congressos, seminários e
eventos - Meta Anual

Resultado

Resultado

Resultado

Plantio de 13.000
mudas de árvores
nativas
Unidade Sistema de
tratamento
implantado
Criar e Instituir
plano de
educação
ambiental
% de
empreendimentos
regularizados
Número de
animais
castrados

2022

2023

2024

1

2025
1

1.500

3.000

4.000

4.500

1

1

1

70%

80%

90%

100%

200

200

200

200

1

Resultado

Litros de BTI
aplicado

50

50

50

50

Esforço

Número de
formação

1

1

1

1

Esforço

Unidade Publicação em
eventos e/ou
periódicos
científicos

2

2

2

2

