
RELATÓRIO DE GESTÃO – 2006

1. PROGRAMA – GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE (0511)

1.1- OBJETIVOS:

1.1.1- Objetivo Geral
Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e 

controle dos programas na área de meio ambiente.

1.1.2- Objetivo Específico
Criar novas formas de atuação do Estado, onde as atividades de planejamento, 

coordenação e gestão das ações governamentais venham a assumir especial relevância 
na formulação, na avaliação, no reordenamento e no controle dos programas finalísticos 
na área de meio ambiente .

1.2– INDICADORES OU PARAMETROS DE GESTÃO
1.2.1– Nome 

A definir.

1.2.2– Descrição 
A definir.

1.2.3– Tipo de Indicador
A definir.

1.2.4– Fórmula de Cálculo e Método de Medição
A definir.

1.2.5– Avaliação do Resultado:

Integram esse programa não somente as ações de formulação de políticas de 
meio  ambiente,  como  também  ações  que  atendem  diversos  outros  programas  do 
Ministério do Meio Ambiente – MMA.

Merece  ser  destacada  a  ação  “Planejamento  para  o  Desenvolvimento  do 
Ecoturismo  em  Áreas  Selecionadas”,  que  conta  com  recursos  do  empréstimo 
internacional do "Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal - 
Proecotur". 

No  âmbito  da  Amazônia,  o  Programa  encontra-se  na  Fase  I,  com  foco  no 
planejamento  do  turismo  nos  nove  estados  da  Amazônia  Legal,  não  possuindo 
capacidade de alcance dos resultados propostos. 

A  maximização  destes  resultados  depende  da  implantação  da  Fase  II  do 
Proecotur,  em fase  de  concepção,  na  qual  se  prevê  um  conjunto  de  investimentos 
públicos  voltados  à  estruturação  da  atividade  turística  da  região,  bem  como  do 
fortalecimento institucional dos estados e municípios da região e da articulação entre os 
Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo.



 Ressalta-se  ainda  que  dentro  do  localizador  nacional  dessa  ação  tem-se um 
Plano de Ação para o Turismo Sustentável do Baixo Rio São Francisco executado em 
parceria com o Programa de Revitalização do Rio São Francisco.

No  âmbito  da  implementação  do  Programa,  destaca-se  a  necessidade  de 
aperfeiçoamento  de  alguns  aspectos  como  a  forma  de  articulação  com  estados  e 
municípios,  que  embora  razoável,  apresenta  dificuldades  quando  há  mudanças  dos 
dirigentes nos órgãos públicos responsáveis.

Além disso, o repasse dos recursos de algumas ações por intermédio do PNUD, 
ainda que seja a ferramenta mais ágil, já não tem mostrado mais a agilidade do passado. 
Por fim, a forma de coordenação e acompanhamento dos executores é incipiente, não 
havendo  uma  sistemática  interna  e  normas  para  gerenciamento  dos  programas  do 
MMA.

1.2.6– Gerente do Programa
Sílvio Ricardo da Câmara Canto Botelho

1.2.7– Gerente Executivo do Programa
Fabrício Amilívia Barreto

1.3 - AÇOES ORÇAMENTÁRIAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA

Código Descrição

18.121.0511.8661.0001

18.542.0511.6917.0001

Planejamento  para  o  Desenvolvimento  do  Ecoturismo  em  Áreas 
Selecionadas
Estatísticas  Ambientais  e  Indicadores  de  Desenvolvimento 
Sustentável  

1.3.1– AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO – NOME

6917 – Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável.

1.3.1.1– Objetivo
 
Introduzir  e  apoiar  procedimentos  de  coleta  de  novas  informações  ambientais  e 
sistematizar informações ambientais existentes para subsidiar a construção do SINIMA 
-Sistema  de  Informações  sobre  Meio  Ambiente  e  a  geração  de  indicadores  que 
relacionem a sustentabilidade ambiental a questões econômicas e sociais. 

1.3.1.2- Descrição:  

A área de estatísticas e indicadores de desnvolvimento sustentável visa a interação das 
diferentes  dimensões  da  informação  ambiental,  tais  como:temática  (ar,  água,  flora, 
fauna e sua itner relação com os âmbitos social e econômico), periodicidade no tempo 
(dias, mês ano, ciclos agrícolas), nível de agregação geográfica/espacial (urbano/rural, 



bacia  hidrográfica,  municípios,  estados)  e  proveniência,  que  pode  s  dar  a  partir  de 
pesquisas estatísticas, de registros administrativos ou de atividades de monitoramento 
ambiental (leitura de equipamentos de medição ou observação direta no campo).

1.3.1.3– Metas Físicas

DESCRIÇÃO UNIDADE PROGRAMADA EXECUTADA
Estatística Indicador 

Desenvolvido 
Un 1 0

1.3.1.4 – Meta Financeira (Em R$ 1,00)
ORÇAMENTO 

LEI
CONTINGENCIADO ORÇAMENTO 

DISPONÍVEL
EMPENHADO LIQUIDADO

377.801 0,00 377.801 315.353,00 315.353,00

1.3.1.5– Resultados Alcançados

A meta não foi atingida pois foi necessário ratear os gastos de pessoal com o restante da 
secretaria o que representou R$ 277.800,25 reais, além de R$ 10.203,70 com passagens 
e  diárias.  Porém foi  repassado   R$  89.796,00  para   projeto  de  cooperação  técnica 
internacional  para  contratação  de  consultoria.  Essa  consultoria  foi  responsável  por 
estudos sobre metodologia para definição de indicadores e instrumentos econômicos 
necessário para direcionamento da política pública ambiental. Também ocorreu extinção 
do cargo de confiança na área gerando uma lacuna de pessoal capacitado e dificultando 
a continuidade do trabalho. 

1.3.1.6– Medidas Implementadas e/ou a Implementar

Contratação de pessoal capacitado na área e treinamento para equipe.

1.3.1.7 - Responsável pela Implementação :Gerson Teixeira 



1.3.2– AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8661  –  Planejamento  para  o  Desenvolvimento  do  Ecoturismo  em  Áreas 
Selecionadas

1.3.2.1– Objetivo
Planejar  e  desenvolver  o  ecoturismo  de  maneira  sustentável  em  áreas 

selecionadas.

1.3.2.2- Descrição 

            Essa ação orçamentária foi concebida com o intuito de proporcionar a geração 
de subsídios para o planejamento ecoturístico de pólos pré-determinados, ajudando a 
orientar as prioridades nos investimentos públicos e dar uma direção mais efetiva aos 
investimentos privados.

- Dentre as atividades desenvolvidas com recursos provenientes dessa ação, podemos 
citar a Elaboração do Plano de Ações Estratégicas e Integradas para o desenvolvimento 
do Turismo Sustentável nas regiões do Baixo, Sub-Médio, Médio e Alto São Francisco, 
executado em parceria com o Programa de Revitalização do Rio São Francisco. 

-Essa ação abrange também a execução das atividades do Programa de Desenvolvimen-
to do Ecoturismo na Amazônia Legal, objeto de um contrato de empréstimo entre o Go-
verno Brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em sua etapa de 
prorrogação excepcional a ser concluída em agosto de 2007. 

-Dessa forma, atendeu no exercício de 2006 à continuidade e finalização das seguintes 
ações de planejamento do programa: Diagnóstico da Oferta e Estudo de Mercado Turís-
tico da Amazônia, Plano de Uso Público do Parque Nacional da Amazônia/PA, Planeja-
mento e Implantação de Trilha Interpretativa no Parque Nacional da Amazônia/PA, Fi-
nalização do Plano de Manejo do Parque Estadual do Cristalino/MT, Plano de Manejo 
do Parque C/E (Alta Floresta/MT), Plano de Uso Turístico do Sítio Arqueológico de Pe-
dra Preta/MT; Plano de Manejo do Parque Estadual de Monte Alegre/PA e Estratégia de 
Ecoturismo para a Região Belém/Costa-Atlântica/  PA (metas  previstas  no Convênio 
2003CV000025); Estudos Arqueológicos da Gruta de Maroága/AM, Estratégia de Eco-
turismo do Pólo Saterê/AM (em parceria com o Ministério do Turismo).

- Esses estudos estão em fase final e são necessários à preparação da fase de investimen-
tos que deverá ser objeto de negociação com os estados partícipes do programa, e o go-
verno federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Turismo, 
que coordenará tal fase.

1.3.2.3– Metas Físicas

DESCRIÇÃO UNIDADE PROGRAMADA EXECUTADA
Estudo Un 2 1



1.3.1.4 – Meta Financeira (Em R$ 1,00)

ORÇAMENTO 
LEI

CONTINGENCIADO ORÇAMENTO 
DISPONÍVEL

EMPENHADO LIQUIDADO

393.792 220.512,00 173.280,00 173.280,00 173.280

1.3.1.8– Resultados Alcançados

- Elaboração e publicação do Plano de Ações Estratégicas e Integradas 
para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco;

-
- Diagnóstico da Oferta Turística Efetiva e Potencial da Amazônia Legal 

concluído;
-
- Estudo de Mercado do Turismo Sustentável para a Amazônia em fase 

final de elaboração;
-
- Implantação das trilhas no PARNA da Amazônia/PA;
-
- Finalização  do  Plano  de  Manejo  do  PE  de  Monta  Alegre/PA  e  da 

Estratégia  de  Ecoturismo  para  a  Região  Belém/Costa-Atlântica/PA, 
apresentadas com o fim da vigência do Convênio 2003CV000025 em 
nov/06;

-
- Elaboração  da  versão  preliminar  do  documento  da  Carteira  de 

Ecoturismo de Base Comunitária;
-
- Elaboração  de  Projeto  de  Desenvolvimento  do  Ecoturismo  de  Base 

Comunitária  na APA do Delta  do Parnaíba/PI,  por meio de parceria 
com o GEF Mangue;

-
- Elaboração do Plano de Negócios da Pousada Ecológica do Seringal 

Cachoeira, Xapuri/AC;
-
- Demais  Planos  e  Estudos  no  âmbito  da  Amazônia  em  fase  de 

elaboração.

1.3.1.9– Medidas Implementadas e/ou a Implementar

1.3.1.10 - Responsável pela Implementação 
Allan Kardec Moreira Milhomens


