
Relatório de Gestão – 2006

1- PROGRAMA:

COMUNIDADES TRADICIONAIS ( 1145)

1.1 OBJETIVOS:

1.1.1Objetivo Geral:

Melhorar a qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, por meio 
de assistência técnica e financeira a empreendimentos produtivos e a iniciativas de auto-
organização associadas à gestão ambiental.

1.1.2 Objetivo Específico
Não há.

1.2.INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

1.2.1. Nome:
Taxa de comunidades tradicionais com beneficiamento da produção.

1.2.2. Descrição:
Este  indicador  mede  a  proporção  de  organizações  de  comunidades  tradicionais 

extrativistas  que  tem  seus  produtos  inseridos  em  processos  produtivos,  tendo  como 
universo amostral as entidades que encaminham projetos à Coordenadoria.

1.2.3. Tipo de Indicador:
De eficiência.

1.2.4.Fórmula de Cálculo e Método de Medição:
Relação percentual entre o número total de comunidades tradicionais apoiadas que 

realizam o beneficiamento de seus produtos e o número total de comunidades tradicionais 
apoiadas.

1.2.5.Avaliação do Resultado
Em 2006, a proporção de organizações inseridas em processos produtivos foi de 

20,38%, sendo que a meta para o ano era de 11,81%. Isto se deu, pois o número de projetos 
aprovados foi  maior do que o esperado, além de que priorizou-se projetos com caráter 
produtivo.

1.2.6- Gerente do Programa 
Gilney Amorin Viana

1.2.7- Gerente Executivo
Claudia Maria Calorio



1.3. AÇÕES ORÇÃMENTÁRIAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA

Código Descrição
0778 Apoio às Organizações Extrativistas da Amazonia
6060 Capacitação das Comunidades Tradicionais
6230 Gestão Ambiental em Terras Quilombolas
2272 Gestão e Administração do Programa

1.3.1.AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO – NOME
0778 - Apoio às Organizações Extrativistas da Amazonia.

Objetivo:
Apoiar iniciativas de fortalecimento das organizações extrativistas da Amazônia

Descrição:
Os  direitos  do  cidadão  são  conquistas  sociais  e  jurídicas,  criados  quando  se 

estabelecem condições  para  um grupo  construir  e  exigir  respostas  políticas  que  dizem 
respeito ao bem-estar de todos. No caso do fortalecimento das instituições das comunidades 
tradicionais  o  que  se  pretende  é  dar  condições  para  que  estas  possam  responder  às 
necessidades das populações, garantindo os direitos básicos de acesso à terra, ao trabalho e 
demais indicadores da cidadania com sustentabilidade sócio-ambiental.

As etapas do processo de desenvolvimento da Ação são as seguintes:

1- Identificação e diagnóstico de populações tradicionais;

2- Promoção de processos participativos com extrativistas para criação de organizações;

3- Promoção e apoio a organização das comunidades tradicionais para a produção e para a
 auto-gestão de seus empreendimentos produtivos;

4-  Prover  e/ou  articular  apoio  técnico  e  financeiro  para  a  produção,  beneficiamento, 
armazenamento e comercialização dos produtos tradicionais;

5- Promoção de estudos e disponibilização de informações às comunidades tradicionais, 
sobre alternativas sustentáveis de geração de renda com os produtos tradicionais;

6- Apoiar a realização de análises de mercado para os produtos tradicionais;

7- Interagindo com órgãos públicos e instituições não governamentais, com atividades de 
inclusão social; com o BNDES, para a implantação dos Planos de Manejo nas Reservas 
Extrativistas; e no âmbito do MMA, com outras secretarias e com o CNPT/IBAMA



Meta Física
Descrição Unidade Programada Executada

Organização Apoiada Unidade 29 54

Meta Financeira (Em R$1,00)
ORÇAMENTO

LEI CONTINGENCIADO ORÇAMENTO
DISPONÍVEL EMPENHADO LIQUIDADO

1.703.474,00 0,00 1.703.474,00 1.703.474,00 1.703.474,00

Resultados Alcançados:

Foram aprovados de 54 projetos, sendo 39 de até R$ 5.000,00, 10 de até 30.000,00 e 
05 de até R$ 100.000,00 que beneficiarão as 1687 famílias de comunidades tradicionais.

Estes  projetos  apoiarão  as  organizações  das  comunidades  tradicionais  no 
fortalecimento de suas atividades produtivas sustentáveis relacionadas ao agroextrativismo, 
assim na sua capacidade de organização social.

A meta estabelecida foi ultrapassada em 186,21%, uma vez que priorizou-se o apoio 
a projetos com valores de menor porte (até R$ 5.0000,00).

Medidas Implementadas e/ou a Implementar (No caso de problemas na execução)
Não houve

Responsável pela Implementação
Não houve



1.3.2- AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO – NOME
6060 - Capacitação de Comunidades Tradicionais

Objetivo: 
Treinar  e  capacitar  extrativistas  e  extensionistas  que atuam nas  regiões extrativistas  da 
Amazônia  para  que  as  atividades  produtivas  sejam  realizadas  em  consonância  com  a 
conservação ambiental.

Descrição:

 -  Definir  os  critérios  que  viabilizem  o  financiamento  de  atividades  produtivas  das 
Comunidades  Tradicionais;  Identificar  instituições  parceiras  interessadas  em investir  na 
capacitação das comunidades tradicionais.

  - Executar um programa de treinamento específico para assegurar a assistência técnica 
adequada aos projetos de geração de renda das comunidades tradicionais amazônicas.

  - Realizar eventos de intercâmbio de experiências entre os beneficiários dos projetos das 
comunidades tradicionais; Identificar e valorizar os conhecimentos e técnicas tradicionais 
sustentáveis das comunidades tradicionais.

 -  Formar monitores para atuar nas Escolas-Família Extrativistas da Amazônia.

Dos recursos realizados, 36,93% foram efetivamente pagos, tendo sido o restante 
inscritos em Restos à Pagar. Desta forma, pode-se considerar que a meta física foi atingida 
acima do esperado, uma vez foram capacitadas 61.75% da meta estabelecida.

Meta Física
Descrição Unidade Programada Executada

Pessoa Capacitada Unidade 800 494

Meta Financeira (Em R$1,00)
ORÇAMENTO

LEI CONTINGENCIADO ORÇAMENTO
DISPONÍVEL EMPENHADO LIQUIDADO

1.083.502,00 0,00 1.083.502,00 1.083.502,00 1.083.502,00



Resultados Alcançados:

Foram capacitadas 494 pessoas, tendo sido, 177 em prestação de contas de projetos, 
193 em elaboração de projetos, 30 na aplicação da metodologia da Escola Ativa com ênfase 
na temática agroextrativista, 52 em gestão de projetos e 42 em outros assuntos. 

Estas capacitações facilitaram o acesso das organizações dos povos e comunidades 
ao acesso de recursos por meio de projetos, para o seu fortalecimento sócio-econômico, 
assim como a prestação de contas dos mesmos.  Desta forma, a CEX atuou em um dos 
fatores  que limitam o acesso das comunidades  aos recursos provenientes de programas 
governamentais, democratizando assim o seu acesso.

Medidas Implementadas e/ou a Implementar (No caso de problemas na execução)
Não houve

Responsável pela Implementação
Não houve

1.3.3 - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO – NOME:
6230 – Gestão Ambiental em Terras Quilombolas

Objetivo: 
Apoiar ações de gestão ambiental em Terras Quilombolas

Descrição:
A  situação  fundiária  ainda  incerta  na  maioria  das  terras  ocupadas  por  grupos 

descendentes de quilombolas, associada a situação de pobreza que predominam na maioria 
das  comunidades  resultou  em dramática  vulnerabilidade  ambiental  da  base  de  recursos 
naturais de que tais comunidades dependem econômica e culturalmente.

 A  ação  proposta  tem  o  objetivo  de  promover  a  gestão  ambiental  de  Terras 
Quilombolas,  associando iniciativas de gestão ambiental,  com ênfase na recuperação da 
base de recursos naturais degradada, à promoção de atividades econômicas sustentáveis e 
compatíveis com a cultura das comunidades e de forma a preservar e valorizar o patrimônio 
de conhecimentos associado ao uso da biodiversidade.

 A exemplo das ações que a Coordenadoria de Agroextrativismo da SDS realiza 
com outros grupos sociais tradicionais, a gestão ambiental se fará de forma participativa, 
com envolvimento das comunidades beneficiadas, inclusive nas instâncias de decisão.



Meta Física
Descrição Unidade Programada Executada

Comunidade 
Atendida Unidade 40 22

Meta Financeira (Em R$1,00)
ORÇAMENTO

LEI
CONTINGENCIADO ORÇAMENTO

DISPONÍVEL
EMPENHADO LIQUIDADO

1.305.668,00 329.668,00 976.000,00 976.000,00 276.000,00

Resultados Alcançados:

Foram  apoiados  8  projetos  (de  8  comunidades)  para  inclusão  produtiva  e  de 
fortalecimento  da  organização  social  que  contribuirá  na  garantia  do  território  destas 
comunidades.  Ademais,  foram capacitadas  39  pessoas  de  14  comunidades  quilombolas 
diferentes que fortaleceram sua capacidade em executar projetos.

Por  fim,  produziu-se  um diagnóstico  de  referências  históricas  e  jurídico-fundiárias  das 
comunidades quilombolas noticiadas no Estado do Mato Grosso com vistas a subsidiar as 
estratégias de atenção às comunidades nas políticas públicas de meio ambiente, promoção 
social e desenvolvimento econômico sustentável.

Do total de recursos realizados nesta ação, apenas 27% foram pagos, sendo que o 
restante estão inscritos como restos a pagar para 2007, ou seja ainda não foram pagos. 

A  meta  física  atingiu  55%  do  planejado.  Contudo  os  recursos  efetivamente  pagos 
equivalem à 20% do total.  Sendo assim,  a  execução física  ficou acima do equivalente 
financeiro.  Isto foi  possível,  pois priorizou-se projetos de menor valor e a atividade de 
capacitação.

Medidas Implementadas e/ou a Implementar (No caso de problemas na execução)

Responsável pela Implementação



1.3.4- AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO – NOME
2272 - Gestão e Administração do Programa

Objetivo: 
Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas 
que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.

Descrição:
Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção 

e  uso  de  frota  veicular,  própria  ou  de  terceiros  por  órgãos  da  União;  manutenção  e 

conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da 

União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento 

de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de 

passagens,  pagamento  de  diárias  e  afins);  sistemas  de  informações  gerenciais  internos; 

estudos que tem por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas 

públicas;  promoção  de  eventos  para  discussão,  formulação  e  divulgação  de  políticas; 

produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre 

políticas  públicas  e  demais  atividades  meio  necessárias  à  gestão  e  administração  do 

programa.

Meta Física
Esta ação não é finalística, por isso não tem meta física

Meta Financeira (Em R$1,00)
ORÇAMENTO

LEI
CONTINGENCIADO ORÇAMENTO

DISPONÍVEL
EMPENHADO LIQUIDADO

1.124.359,00 0,00 1.124.359,00 1.124.359,00 1.027.087,00

Resultados Alcançados

Medidas Implementadas e/ou a Implementar (No caso de problemas na execução)

Responsável pela Implementação
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