MUNICÍPIO DE SERTÃO
PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE SERTÃO

PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

A Administração Municipal vem por meio deste informar que o Parque Natural
Municipal de Sertão – Unidade de Conservação da Natureza (UC), reconhecida
e inscrita no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) e Sistema
Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) – possui previstos no seu Plano
de Manejo e no Projeto Executivo de Trilhas Ecológicas, entre outras, as
seguintes ações ou projetos a serem executados, acompanhados de estimativa
básica de custo:

Ação/Projeto
1- Implantação de cerca para
demarcação e proteção da UC
em trechos específicos com
previsão inicial para 3.000 (três
mil) metros lineares;

Custo (R$)
80.000,00

2- Estruturação
de
trilha
ecológica com acessibilidade;

300.000,00

3- Recuperação
de
áreas
degradadas (11 ha e 14 ha);

600.000,00

4- Instalação
de
placas
indicativas do perímetro e de
sinalização da área da UC;

25.000,00

5- Instalação de lixeiras nas
trilhas
e
em
pontos
estratégicos da UC;

18.000,00

6- Aquisição
de
mobília,
eletrodomésticos,
equipamentos eletrônicos e de
manutenção de trilhas para a
sede;

60.000,00

7- Aquisição de equipamentos de
vigilância e internet para a
sede.

20.000,00

8- Outras previstas no Plano de
Manejo da UC, a serem
determinadas
pela
administração municipal (órgão
gestor) em conjunto com o
Conselho
Consultivo
e
empreendedor interessado em
realizar a doação.

Tais informações estão disponíveis para serem utilizadas como subsídio
para destinação de recursos de compensações ambientais geradas em
processos de licenciamento ambiental nos âmbitos nacional, estadual ou
municipal.
O Plano de Manejo na íntegra encontra-se disponível no link
https://www.sertao.rs.gov.br/pagina/561/parque-natural-municipal-de-sertao, na
página do Município de Sertão. No mesmo endereço há um livro com estudos
compilados de mais de uma década de trabalhos acadêmicos realizados na
Unidade de Conservação, ressaltando sua importância ecológica, educacional e
potencial turístico, no mínimo a nível estadual.
Empreendedores interessados poderão contatar a gestão do Parque Natural
Municipal pelos seguintes canais:
E-mail: parquenatural@sertao.rs.gov.br
Telefone: 54 3345-1836
Presencialmente: Prefeitura de Sertão, Avenida Getúlio Vargas, nº 563, Centro.
CEP 99170-000

