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INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Gestão está formalizado nos termos da Instrução Normativa - TCU nº 63, de 1º 
de Setembro de 2010 e, Decisão Normativa - TCU nº. 108 de 24 de novembro de 2010 bem como, em 
observância aos critérios estabelecidos pela Portaria - TCU nº. 123, de 12 de maio de 2011, pela qual, 
dispõe das orientações quanto ao preenchimento dos conteúdos do Relatório de Gestão referente ao 
exercício de 2011.   

Tendo em vista a nova estrutura do PPA 2012-2015, assim como as transversalidades dos Programas 
Temáticos, este relatório irá detalhar apenas a execução físico/financeira das Ações Orçamentárias. 

Nos termos das orientações passadas e constantes da Portaria - TCU nº 150 (do anexo III da Decisão 
Normativa TCU nº. 119/2012) no presente Relatório de Gestão, deixam de constar em seus autos os 
itens abaixo listados: 

A - ITENS DO ANEXO II QUE NÃO SE APLICAM À REALIDAD E DA UJ: 

- PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II - INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE 
PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS. 

- PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II - INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UJ. 

- PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II - INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS 
DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS. 

- PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO 
IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DA UJ, CLASSIFICADO COMO “BENS DE USO 
ESPECIAL”, DE PROPRIEDADE DA UNIÃO OU LOCADO DE TERCEIROS.  

- PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO (TI) DA UJ, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ASPECTOS. 

- PARTE A, ITEM 13, DO ANEXO II - INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES 
DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL. 

- PARTE A, ITEM 14, DO ANEXO II - RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB GESTÃO DA UJ. 

Os itens acima listados não se aplicam à UJ - Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável, em decorrência da sua natureza e finalidades determinadas pelos diplomas legais: Lei nº. 
10.683/2003, de 28/05/2003 (DOU de 29/05/2003) e Decreto nº. 6.101, de 26/04/2007, combinado com 
a Portaria n.º 292, de 23/05/2007 (DOU de 28/05/2007). 
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B - ITENS DO ANEXO II QUE SE APLICAM A NATUREZA DA UJ, PORÉM, 
ENCONTRAM-SE SOB A COMPETÊNCIA DA SPOA/SECEX/MMA:  

- PARTE B, ITEM 18, DO ANEXO II - Demonstrações contábeis - Resolução CFC nº 1.133/2008 
(NBC T 16.6). 

- PARTE B, ITEM 19, DO ANEXO II - Demonstrações contábeis. 

- PARTE B, ITEM 20, DO ANEXO II - INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE 
CONTROLES    INTERNOS DA UJ. 

Os itens acima apresentados estão sob a responsabilidade e de acordo com a competência regimental da 
SECEX/SPOA/MMA, nos termos do decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007 que trata da estrutura 
regimental do Ministério do Meio Ambiente. 

 

C - ITENS DO ANEXO II QUE NÃO SE APLICAM À REALIDAD E DA UJ: 

- PARTE C, ITENS 21-25 E 27-30, DO ANEXO II DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010. 
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P A R T E  A ,  I T E M  U M ,  D O  A N E X O  I I  D A  D N  T C U  N . º  1 1 9 ,  D E 
1 8 / 0 1 / 2 0 1 2  

 1 - PARTE A, ITEM UM, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 11 9, DE 
18/01/2012 

1.1 RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

Quadro A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

PODER E ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO 

Poder: EXECUTIVO 

Órgão de Vinculação: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Código SIORG: 001927 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação completa: SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL                  
SUSTENTÁVEL - SEDR/MMA. 

Denominação abreviada: SEDR/MMA 

Código SIORG:  92930 Código LOA: não se aplica Código SIAFI: 440040- SEDR 

Situação: ATIVA 

Natureza Jurídica: ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL 

Principal Atividade : GESTÃO AMBIENTAL Código CNAE: 8412-4/00 

Telefones/Fax de contato:  (061) 2028.1091 e 2028.1092 FAX (061) 2028.1481 

Endereço eletrônico: sedr@mma.gov.br 

Página da Internet: http://www.mma.gov.br 

Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, bloco “B” - 7º andar - Brasília-DF - CEP: 70.068-900. 

NORMAS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA 

NORMAS DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIO NADA 

Lei  nº. 10.683/2003, de 28/05/2003 (DOU de 29/05/2003) e Decreto nº. 6.101, de 26/04/2007 (DOU de 27/04/2003). 

OUTRAS NORMAS INFRALEGAIS RELACIONADAS À GESTÃO E E STRUTURA DA UNIDADE 
JURISDICIONADA 

Portaria n.º 292, de 23/05/2007 (DOU de 28/05/2007).  

 
UNIDADES GESTORAS E GESTÕES RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA 

UNIDADES GESTORAS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIO NADA 

Código SIAFI Nome 

440108 BOLSA VERDE/SEDR 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

001551 TESOURO 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 
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Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
440001 
440002 
440108 

00001 
00001 
00001 

 

1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 

A Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR) foi criada com a missão de 
promover a transição à sustentabilidade do atual modelo de desenvolvimento agrícola e rural do País, 
tendo como referência estratégica a redefinição dos processos de ocupação e uso do território e dos 
recursos naturais. O cumprimento dessa missão passa pela capacidade de superar a dicotomia entre 
produção e proteção ambiental, mediante a integração dos objetivos e instrumentos das políticas 
ambiental e agrícola dentro do marco geral do desenvolvimento sustentável. Para além dessa 
(re)conciliação, a transição pressupõe alta capacidade de interação e integração entre todas as políticas 
que incidem sobre o rural, alinhadas com base nos princípios da transversalidade ambiental e da 
responsabilidade compartilhada presentes no Pacto Federativo e no Sisnama.  

Sem negar os conflitos e dissensos, a missão da Secretaria depende da participação, motivação e 
construção de consensos mediados por uma relação democrática e menos conflituosa entre a política 
ambiental e as populações rurais. Assim, a transição para a sustentabilidade do rural é entendida e 
conduzida como parte estruturante do projeto de desenvolvimento nacional em curso, cujo objetivo 
central é assegurar o crescimento econômico com redução das desigualdades sociais, da pobreza e da 
fome, com conservação dos recursos naturais e da capacidade produtiva dos ecossistemas. 

Nesse contexto, as ações da SEDR voltam-se para enfrentar um duplo desafio: por um lado, reverter o 
estágio atual de degradação dos ecossistemas provocada pela agropecuária, e por outro, mas ao mesmo 
tempo, promover, difundir e consolidar formas e estilos do sistema produtivo agrosilvopastoril e 
desenvolvimento rural praticados em bases sustentáveis. Em qualquer caso, o foco da intervenção é o 
uso adequado da terra e dos recursos naturais, seja nas áreas de agricultura familiar, assentamentos da 
reforma agrária, Terras Indígenas ou comunidades extrativistas, e nas Áreas Susceptíveis à 
Desertificação (ASD seja nas áreas de produção agropecuária de tipo patronal/empresarial de grande 
escala). Assim, reconhece-se a pluralidade do rural (produtiva, sociocultural, ecológica e territorial) e a 
dualidade do modelo agrícola do País, da mesma forma que se reconhece a necessidade de adequar 
uma agenda ambiental positiva e indutiva da sustentabilidade às distintas realidades e demandas dos 
grupos sociais. 

Em termos metodológicos e operacionais, as ações da Secretaria são definidas e implementadas a partir 
de duas dimensões, todavia, entendidas como partes do mesmo processo de transição para a 
sustentabilidade: uma territorial e outra temática. Em relação à primeira, o principal foco é o 
planejamento integrado do uso e ocupação do território mediante a combinação de instrumentos como 
o Zoneamento Ecológico-Econômico, o Zoneamento Agrícola e a Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação (UNCCD). A meta é reverter a expansão desordenada da agropecuária e 
demais atividades sobre os ecossistemas, indicar as medidas de recuperação dos passivos e estabelecer 
diretrizes para a ocupação e para a intensificação da produção nas áreas convertidas e definir 
instrumentos de fomento e credito para boas praticas de manejo dos recursos naturais que promovam a 
segurança alimentar, hídrica e energética. Nessa abordagem, assume-se como prioridade o 
planejamento e gestão ambiental territorial de espaços geográficos sob intensa pressão ou que 
apresentam alta vulnerabilidade a processos naturais ou antrópicos, como é o caso de áreas suscetíveis 



 

9 

 

à desertificação, bacias hidrográficas degradadas, frentes de desmatamento pela expansão da 
agropecuária e a zona costeira. 

Assim, foi dada seqüência à elaboração do Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil tendo 
como área de execução o bioma Cerrado – conforme previsto no Plano de Ação para Prevenção e 
Controle do Desmatamento e das Queimadas no bioma Cerrado. Ademais, em atenção ao pacto 
federativo, tem-se mantido estreito diálogo com diversas unidades da federação, de modo a colaborar 
na execução e implementação de suas respectivas iniciativas de ZEE. Em 2011, 18 estados contaram 
com o apoio técnico ou financeiro do Ministério do Meio Ambiente e das instituições que compõem o 
Consórcio ZEE Brasil.  

Em relação às áreas em suscetíveis à desertificação, deu-se continuidade à implementação do 
fortalecimento dos instrumentos para implementação da Convenção das Nações Unidas para o 
Combate à Desertificação (UNCCD) e o Alinhamento do Plano Nacional a estratégia decenal da 
UNCCD em articulação com os Programas Estaduais de Combate a Desertificação em 11 Estados. 
Esses esforços estão focados na implementção de unidades de referencia de boas praticas de manejo 
dos recursos naturais e de eficiência energética, que possibilitem um processo de comunicação e 
disseminação do conhecimento, a formação técnica de extensionistas para orientação de produtores, a 
formação de técnicos de unidades de produção e uma estratégia financeira de credito e de fomento. 
Esses esforços consolidaram um Subprograma de Combate à Desertficção no BNDES e a 
descentralização de recursos da ordem de R$ 25 milhões para implementação de 30 projetos em 
parceria com  o Fundo Brasileiro para Biodiversidade, com o Fundo Clima, o Fundo Nacional de Meio 
Ambiente, o Fundo de Desenvolvimento Florestal e o Fundo Socioambiental  da Caixa Econômica 
Federal. 

No domínio da agenda temática, estão as competências de formulação de políticas, diretrizes, critérios, 
normas, metodologias e instrumentos que promovam a internalização da sustentabilidade ambiental no 
conjunto das políticas públicas relacionadas com a missão da Secretaria, bem como na tomada de 
decisões dos agentes privados. Especial atenção é dedicada ao estabelecimento de parâmetros e 
salvaguardas ambientais na formulação de políticas e planos que determinam as trajetórias tecnológicas 
e produtivas no meio rural, tais como a política de crédito rural e os planos agrícolas.  

Neste contexto surge o Mais Ambiente (Decreto 7.029/2009), programa do Governo Federal de apoio à 
regularização ambiental das propriedades e posses rurais do País que visa atender aos dispositivos da 
legislação no que tange ao controle, fiscalização e monitoramento da qualidade ambiental da 
propriedade rural, promovendo a manutenção e recuperação de áreas de proteção permanente (APP) e 
da reserva legal (RL) degradadas.   

O tema da regularização ambiental dos imóveis rurais foi fortalecido com a edição da Lei 12.651/2012, 
Novo Código Florestal, que entre outras medidas, tornou obrigatório o Cadastro Ambiental Rural – 
CAR, para cerca de 5.200.000 imóvies rurais. 

Entre os instrumentos de regularização ambiental desse Programa está o Cadastro Ambiental Rural - 
CAR, que é um sistema eletrônico de identificação georreferenciada da propriedade ou posse rural, 
contendo a delimitação das áreas de preservação permanente, da reserva legal e remanescentes de 
vegetação nativa, localizadas no interior do imóvel, para fins de controle e monitoramento.  O CAR 
encontra-se em teste, aguardando a formalização de parcerias com os Estados para alimentação do 
mesmo e posterior adesão dos proprietários de imóveis rurais.  

No que tange à meta do atual governo de erradicar a pobreza, perseguida por meio do Plano Brasil sem 
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Miséria, é necessária uma política ambiental diferenciada para a agricultura familiar e camponesa, 
associada à produção de alimentos e à segurança alimentar. Essa política deve apoiar a adequação 
ambiental dos estabelecimentos rurais, contribuir para assegurar o acesso a terra e aos recursos naturais, 
valorizar as formas de gestão comunitária dos recursos e alavancar a transição agroecológica dos 
sistemas de produção agrícola.  

Neste escopo, uma relevante inovação foi trazida pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, que 
criou, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, 
conhecido como Bolsa Verde, com o objetivo de integrar políticas de combate à extrema pobreza com a 
conservação ambiental. Entre outubro de 2011 a dezembro de 2012, 33.924 famílias em situação de 
extrema pobreza que desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos naturais foram 
beneficiadas pelo Programa em 45 Unidades de Conservação, 603 Projetos de Assentamento 
Ambientalmente Diferenciados, e 30 municípios com territórios de ribeirinhos. 

Como demonstrado, para além do esforço de ecologização das políticas públicas, a SEDR envidou 
esforços na formulação de uma nova geração de políticas agroambientais e implementou políticas 
públicas que culminaram em substanciais avanços no campo do desenvolvimento rural sustentável, 
com intuito de  reestabelecer a interdependência entre agricultura e meio ambiente. 

Também é feito um esforço de fortalecimento institucinal por meio da Cooperção Técnica 
internacional. Nesse sentido, dois projetos estão sendo elaborados com recursos do Fundo Global 
Ambiental (GEF), no momtnante de US$ 10 milhões para apoio técnico ao combate à desertficação.  

 

 

 

1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

A SEDR apresenta a seguinte estrutura funcional: 

- GABINETE 

- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

- DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO 

- DEPARTAMENTO DE ZONEAMENTO TERRITORIAL 

- DEPARTAMENTO DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO 
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1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

Os principais macroprocessos finalísticos apresentados pela SEDR em 2012, com base nas prioridades 
definidas pela direção do MMA, foram: 

- Bolsa Verde 

- CAR 

- Povos e Comunidades Tradicionais 

- ZEE Cerrado 

- Combate à desertificação 

 

1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO 

Os principais macroprocessos de apoio utilizados pela SEDR para o exercício das competências e 
finalidades da unidade jurisdicionada, contribuem para a execução das ações sob sua responsabilidade. 
São eles: 

- estrutura de apoio (Apoio Administrativo, Cooperação Técnica, Coordenação de Administração 
Financeira); 

- Capacitações: levantamento interno das necessidades junto às áreas; 

- Procedimentos: padronização de fluxos e manual de orientação de rotinas administrativas; 

- Avaliação de Desempenho Institucional e Individual. 

 

1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS 

Dentre os principais parceiros que contribuem para o bom andamento dos macroprocessos finalísticos 
da unidade, podem ser citados: 

- Caixa Econômica Federal (Bolsa Verde); 

- ICMBio (Bolsa Verde e CAR); 

- IBAMA (CAR); 

- SPU (Bolsa Verde); 

- INCRA (Bolsa Verde e CAR); 

- MDA (Bolsa Verde e CAR); 

- MDS (Bolsa Verde); 

- MAPA (Bolsa Verde e CAR); 

- CNS; 

- CNA; 

- CONTAG; 

- PNUD;  
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- IICA;  

- FAO. 

PROJETO PNUD BRA/08/012 - PROGRAMA DE APOIO AO AGROEXTRATIVISMO E 
AOSPOVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. 

Tem como objetivo geral contribuir para o fortalecimento econômico e social das comunidades 
extrativistas, promovendo o uso sustentável e a conservação da biodiversidade. E se insere no âmbito 
da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 
aprovada pelo Decreto no. 6.040, no ano de 2007.  

Projeto PNUD BRA/11/O21 – Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais com Inclusão Social 

Este Projeto tem por objeto incentivar desenvolvimento ambientalmente sustentável com inclusão 
social, por meio da produção de estudos e pesquisas voltados a análise de instrumentos econômicos que 
contribuam para o crescimento verde, do desenvolvimento de metodologias para monitorar programas 
de pagamentos por serviços ambientais (PSA) e do desenvolvimento de uma estratégia de inclusão 
produtiva 

Os beneficiários diretos do Projeto são Povos e Comunidades Tradicioanis e Agricultores Familiares 
em situação de extrema pobreja que praticam atividades de conservação ambiental nas áreas do 
Programa de Apoio à Conservação Ambiental - Programa Bolsa Verde. E os beneficiários indiretos é o 
meio ambiente das áreas conservadas pelas família beneficiárias do Programa Bolsa Verde. 

Projeto PNUD BRA/00/022 - Apoio às Políticas Públicas de Desenvolvimento Sustentável  

Exerce fundamental apoio ao desenvolvimento de políticas públicas de Meio Ambiente, notadamente 
relacionadas à utilização dos ativos ambientais em favor do desenvolvimento rural sustentável. 

Projeto PNUD BRA/07/018 - Investimento Socioambiental em Ações de Uso e Conservação do Solo 
em Comunidades Rurais da Bacia do Rio São Francisco  

Esse Projeto pretende criar ambientes favoráveis ao combate a processos erosivos por meio de 
parcerias que se comunique com os assentamentos rurais envolvidos nas áreas a serem trabalhadas, tais 
como: produtores familiares, pescadores artesanais, comunidades de fundo de pastos, comunidades 
quilombolas, indígenas, entre outros povos e comunidades tradicionais existentes. 

Projeto PNUD BRA/03/009 – Projetos Demonstrativos III 

Seu objetivo geral é fomentar a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável nas 
regiões da Amazônia, Mata Atlântica e ecossistemas associados, incentivando e apoioando as 
iniciativas das comunidades locais e das organizações não governamentais.  
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2 - PARTE A, ITEM DOIS, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 1 19, DE 18/01/2012 

2.1 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA 

A Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR) mantém seu 
planejamento norteado pelo PPA 2012-2015. Os objetivos propostos refletem a missão da SEDR de 
promover a transição à sustentabilidade do atual padrão de desenvolvimento rural do País, tendo 
como referência estratégica a redefinição dos processos de ocupação e uso do território e uso dos 
recursos naturais:   

• Elaborar e implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico para a promoção do ordenamento 
e da gestão ambiental territorial; 

• Promover a recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas de preservação permanente 
e de reserva legal, por meio de pesquisa e instrumentos de adequação e regularização ambiental 
de imóveis rurais;  

• Instituir Sistemas Produtivos rurais sustentáveis e implementar instrumentos de pagamento por 
serviços ambientais em áreas prioritárias para a prevenção e o controle do desmatamento;  

• Promover o manejo florestal sustentável, de uso múltiplo, com enfoque comunitário e familiar, 
visando conciliar a manutenção e uso das florestas e a integração com demais sistemas 
produtivos, ampliando a oferta de produtos florestais e gerando renda;  

• Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização agrobiodiversidade e dos 
produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de mercados 
sustentáveis e pagamento pelos serviços ambientais;  

• Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da mudança do 
clima, processos de desertificação e degradação da terra para minimizar prejuízos materiais, 
impactos nos ecossistemas e promover a melhoria socioambiental por meio de medidas de 
adaptação;  

• Implantar e desenvolver a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras 
Indígenas, por meio de estratégias integradas e participativas com vistas ao desenvolvimento 
sustentável e à autonomia dos povos indígenas; 

• Ampliar e qualificar sistemas de produção de base ecológica e orgânica da Agricultura 
Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais de modo a ofertar à sociedade produtos 
diversificados, diferenciados e sem contaminantes, gerando renda às famílias e melhorando a 
qualidade de vida e da alimentação. 

 

Esses objetivos comunicam à sociedade as escolhas da Secretaria e do MMA, orientando taticamente 
sua ação governamental e refletindo as situações a serem alteradas pela concreta distribuição de bens e 
serviços e pelo desenvolvimento de novos valores de políticas públicas (Brasil, 2011). E, estão 
referenciados em dois (2) eixos estruturantes da Secretaria, os quais sinalizam a trajetória que se 
pretende percorrer: Planejamento e gestão ambiental territorial; e Promoção e fomento do uso 
sustentável dos recursos naturais no meio rural.  

Os eixos aglutinam problemas considerados críticos e fundamentais para o alcance da missão da 
Secretaria, cujo equacionamento deverá resultar em dinâmicas autopropulsoras para o resgate da 
interdependência entre meio ambiente e desenvolvimento rural, tendo como foco da intervenção o 
uso adequado da terra e dos recursos naturais, seja nas áreas de agricultura familiar, assentamentos 
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da reforma agrária, Terras Indígenas ou comunidades extrativistas, seja nas áreas de produção 
agropecuária de tipo patronal/empresarial de grande escala.   

Nesse contexto, a estrutura da SEDR se traduz em agendas concretas no âmbito de cada unidade da 
estrutura geral: Departamento de Zoneamento Territorial (DZT); Departamento de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (DRS); Departamento de Extrativismo (DEX); Departamento de Combate à 
Desertificação e de Recuperação de Área Degradadas (DCD).  

Ressalta-se que o MMA iniciou o processo de Planejamento Estratégico em 2012, o qual deverá ser 
ser elaborado em 2013, juntamente com suas unidades, para nortear suas ações em 2014.  No entanto, 
conforme anteriormente citado, internamente, no âmbito da SEDR, foram debatidas e estabelecidas 
agendas  prioritárias a serem desenvolvidas e realizadas no ano de 2012.  

Essas agendas, formuladas segundo o conceito de “entregas” de bens e serviços à sociedade, 
colaboram para o reposicionamento da política e da gestão ambiental frente aos desafios da agenda 
global da sustentabilidade e das prioridades do desenvolvimento nacional - desafio central da atual 
gestão do MMA, e indicam o resultado do esforço realizado até o momento nesta Secretaria, 
conforme pode ser visualizado na figura a seguir:  

3
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Ordenamento e 
Gestão Ambiental  

Territórial
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Convivência com o 
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DCD

Agendas Estratégicas Resultados  em 2012
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1.100 servidores.Políticas Agroambientais

Bolsa Verde 35 mil famílias atendidas

Plano Nacional de 

Agroecologia
Assinatura do Decreto PNAPO

Plano Nacional de 

Fortalecimento do 

Extrativismo

Institucionalização de GTI , III 

Encontro Nacional dos Povos 

e Comunidades Tradicionais  
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Gestão Ambiental em 

Terras Indígenas

Assinatura do Decreto PNGATI

Ordenamento Territorial

Convênio com DF e TO; Atlas 

Interativo da  Amazônia ; 

Capacitação de 150 gestores 

(Projeto Orla ) e  SMC-Brasil
Estratégia do ZEE 

Nacional  (Cerrado e 

Amazônia)

Indução e fomento do 

ZEE Estaduais

Convenção de Combate à 

Desertificação
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FUNBIO  e Fundo Clima

 

Outra linha que serviu como base de planejamento para a Unidade, foi a Avaliação Institucional 
instituída no âmbito do Ministério com relação ao desenvolvimento de suas atividades. 

Para 2012, foi iniciado o monitoramento de metas prioritárias por meio do SIGOV, sistema de 
informações e gestão para a governabilidade.  
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Para que tais objetivos fossem alcançados, a SEDR buscou uma maior sinergia entre seus 
Departamentos, por meio de uma maior integração de agendas e temas entre as áreas, além do 
acompanhamento e atualização das informações sobre os temas prioritários no SIGOV. 

Ressalta-se ainda a importância do processo de avaliação dos servidores, por meio de metas 
institucionais, para alcance dos resultados. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Para uma atuação mais eficiente frente aos objetivos estratégicos, a SEDR, assim como o MMA como 
um todo, incorporou 22 analistas ambientais em seu quadro. Esse fato  fortaleceu as equipes da SEDR. 

O programa de capacitação do MMA também teve sua parcela de importância nesse processo, tendo 
em vista que o quadro de pessoal da SEDR teve o incentivo de poder se atualizar e se desenvolver 
frente aos temas a serem trabalhados. 

A utilização do SIGOV como forma de monitoramento também teve grande parcela de importância 
desse processo. 

Desse modo, a SEDR conseguiu em 2012 um maior foco em seus objetivos estratégicos, frente sua 
vasta carteira de temas institucionais e extra institucionais abordados. 

Em função da transversalidade dos temas sob responsabilidade desta UJ, a SEDR intensificou a 
articulação com os movimentos sociais do campo e com diversas pastas ministeriais, em ações de 
integração de políticas públicas. Importantes políticas de desenvolvimento econômico e social estão 
sob coordenação de pastas ministeriais que, a partir da interlocução, passam a adotar condicionantes 
ambientais na formulação de suas políticas. Por outro lado, a integração e coordenação de iniciativas 
complementares de diversas pastas ministeriais é imprescindível para evitar a dispersão e pulverização 
dos recursos financeiros e humanos, para aprimorar sua alocação entre as entidades parceiras e para 
tornar suas iniciativas mais efetivas.  

Portanto, os gastos da unidade são executados em favor da interlocução, da parceria, culminando em 
políticas e ações cada vez mais integradas, tendo em vista que os ativos ambientais suportam o 
desenvolvimento do país e assim, as políticas sociais e de desenvolvimento, principalmente no meio 
rural, foco de atuação da unidade, devem ser irrigadas por condicionantes de uso sustentável desses 
bens. 
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2.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES 

Tomando por base as metas da SEDR inseridas no SIGOV, tem-se os seguintes comentários: 

Bolsa Verde:  

A meta prevista do indicador “Número de famílias recebendo o benefício do Programa Bolsa Verde” 
era 50.000. Até dezembro de 2012, 33.924 famílias estavam recebendo o Bolsa Verde. 

A meta prevista do indicador “Número de famílias identificadas como aptas ao Programa” era 70.000. 
No ano de 2012 foram indentificadas 50.590 famílias. 

A meta prevista do indicador “Número de famílias recebendo o benefício do Programa Bolsa Verde” 
era 50.000. Até dezembro de 2012, 33.924 famílias estavam recebendo o Bolsa Verde. 

A meta prevista do indicador “Número de famílias identificadas como aptas ao Programa” era 70.000. 
No ano de 2012 foram indentificadas 50.590 famílias. 

METAS INTERMEDIÁRIAS PREVISTAS PARA 2012 - SIGOB 

METAS REALIZADAS E FINALIZADAS  

 Capacitação aos gestores da SPU - data de finalização: 29/02/2012 
Descrição: Capacitação voltada a servidores da Secretaria do Patrimônio da União - SPU/MP, 
envolvendo agentes das Superintendências do Patrimônio da União nos Estados, para esclarecimentos 
sobre o Programa Bolsa Verde, seu contexto, metas, procedimentos e em especial, visando prepará-los 
para trabalho de campo de coleta da assinatura dos termos de adesão dos potenciais beneficiários do 
Programa. 

Avanço: Evento realizado, envolvendo cerca de 50 pessoas e 8 superintendências do patrimônio da 
União nos Estados. 

40 mil famílias identificadas como aptas segundo condicionalidades sociais - data de finalização: 
08/03/2012 

Descrição: 40 mil famílias de áreas federais (Ucs, Assentamentos, Ribeirinhos Agroextrativistas) 
identificadas como aptas ao programa, segundo condicionalidades sociais. As condicionalidades sociais 
do programa são: estar em situação de extrema pobreza, estar no Cadúnico e ser beneficiário do Bolsa 
Família. Tais condicionalidades são verificadas pelo MDS, por meio do cruzamento das bases de 
famílias nestas unidades junto ao CadÚnico. 

Avanço: Meta realizada. Identificadas ao total 40.767 famílias aptas segundo condicionalidades sociais, 
sendo 8.889 de unidades de conservação de uso sustentável, 27.779 de assentamentos da reforma 
agrária e 4.099 em áreas de ribeirinhos cadastrados pela SPU/MP.  

20 mil famílias identificadas como aptas segundo as condicionalidades socias+ambientais - data de 
finalização: 06/04/2012 

Descrição: 20 mil famílias de áreas federais (Ucs, Assentamentos, Ribeirinhos Agroextrativistas) aptas 
ao programa identificadas, segundo condicionalidades ambientais + sociais. As condicionalidades 
ambientais são: áreas com instrumentos de gestão e com cobertura vegetal em conformidade com a 
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legislação ambiental. A existência de instrumentos de gestão é informada pelos órgãos gestores das 
áreas (ICMBio, Incra e SPU). A verificação da cobertura vegetal das unidades é verificada por meio de 
análise de imagem de satélite pelo SIPAM/MD, no caso de áreas situadas na Amazônia Legal, e do 
Ibama, no restante do país.  

Avanço: Meta realizada. 20.188 famílias já foram identificadas como aptas segundo as 
condicionalidades ambientais e sociais, sendo 6.491 em UCs, 9.598 em assentamentos e 4.099 
ribeirinhos agroextrativistas. 

Folha de pagamento de junho elaborada - Rio+20 - data de finalização: 18/05/2012 

Descrição: Elaborar lista de indicação de beneficiários para CAIXA, elaborada a partir dos Termos de 
Adesão assinados. A CAIXA, posteriormente, elabora a Folha de pagamento de junho de 2012. Tal 
meta é relevante pois será divulgada em evento da Rio+20. 

Avanço: Meta realizada. Lista de indicação de beneficiários elaborada. Ofício protocolada na Caixa. 
Esta lista abrangeu 6.161 famílias, sendo 3.171 em UCs e 2.990 em assentamentos. Ao todo, para 
pagamento em junho, foram inseridas 23.428 famílias no Programa para a folha de junho. Ressalta-se 
que até o evento da Rio+20 foram inseridas outras 4.072 famílias, abrangendo 27.500 famílias 
incluídas no programa passando a receber o beneficio a partir de julho de 2012. 

Pagamento realizado a 25 mil famílias - Rio+20 - data de finalização: 30/06/2012 

Descrição: Pagamento realizado a 25 mil famílias pela CAIXA, a partir da lista de indicados enviados 
pelo MMA. Ressalta-se a importância desta meta em razão de sua divulgação em evento da Rio+20. 

Avanço: Meta realizada. Trabalho de campo para coleta das assinaturas em andamento. A partir deste 
resultado a lista de indicações e consequente pagamento será efetuado. A meta de 32 mil famílias pagas 
em 30/6/2012 foi modificada para 25 mil famílias. Assim, 20.880 benefícios foram pagos, e em julho, 
superou-se a meta de 25 mil, com o pagamento de aproximadamente 27.500 famílias. Tal número de 
27.500 pôde ser divulgado na Rio+20 uma vez que a folha de julho foi fechada em 19/06/12, durante o 
evento. 

20 mil novas famílias (total: 40 mil) de assentamentos aptas ao programa identificadas - data de 
finalização: 28/09/2012 

Descrição: 20 mil novas famílias de áreas de  assentamentos aptas ao programa identificadas, segundo 
condicionalidades ambientais e sociais. Tal meta compreende a finalização do diagnóstico ambiental 
das áreas pendentes cujas (20 mil) famílias já foram identificadas como aptas segundo os critérios 
sociais (CadÚnico + Bolsa Família+extrema pobreza). O diagnóstico ambiental é realizado pelo 
SIPAM (áreas na região norte - validados posteriormente pelo Ibama) e Ibama (áreas fora região norte).  

Avanço: Meta realizada. Até 28/09/12 já haviam sido identificadas como aptas, segundo as 
condicionalidades ambientais e sociais, 44.773 famílias, sendo 29.069 de assentamentos, 11.610 de 
UCs e 4.094 de ribeirinhos. Destas, 30.590 já estão recebendo o benefício do Bolsa Verde, estando as 
outras 14.183 ainda pendentes de assinatura do termo de adesão em campo. 

Alteração de Decreto publicada, possibilitando o pagamento de benefícios imediato a famílias 
aptas - data de finalização: 31/12/2012 
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Descrição: Haja vista que o processo de assinatura dos termos de adesão ao Programa pode levar uma 
média de 3-4 meses (podendo se estender a ainda mais tempo), bem como para não coibir o direito das 
famílias aptas em receber o benefício, propõe-se que seja alterado o Decreto n. 7.572/11, que 
regulamento o Bolsa Verde, de modo a possibilitar que as famílias aptas recebam imediatamente o 
benefício. Será dado um prazo (proposta: de 6 meses) para assinatura do termo de adesão, caso 
contrário, haverá o cancelamento do benefício. As famílias receberão correspondência informando que 
passaram a fazer parte do Programa e que para continuarem recebendo devem assinar termo de adesão. 

Avanço: Em Sala de Situação de 13/11 último não houve consenso em relação a esta proposta para 
2012, tendo sido sugerido aguardar os resultados da estratégia de envio das correspondências às 
famílias, pela Caixa, com os termos de adesão. 

METAS INTERMEDIÁRIAS NÃO EXECUTADAS 

40 mil novas famílias (total: 80 mil) aptas ao programa identificadas - Não executada - Data de 
finalização: 31/10/2012 

Descrição: 40 mil novas famílias aptas ao programa identificadas, totalizando 80 mil famílias, segundo 
critérios sociais e ambientais. Critérios sociais (CadÚnico+Bolsa Família+extrema pobreza). Critérios 
ambientais: cobertura vegetal em conformidade com legislação ambiental (área com instrumento de 
gestão e cobertura vegetal em conformidade com a legislação ambiental). 

Avanço: Não executada em 2012. Esta meta foi retomada em 2013. 

Relatório 2012: Até o momento temos 44.773 famílias identificadas como aptas segundo as 
condicionalidades sociais e ambientais, estando 30.590 já recebendo o benefício do Bolsa Verde. Para 
que possamos chegar a 80 mil famílias identificadas como aptas, de modo a atingirmos a meta de 
73.000 famílias em 2012 (meta esta que no âmbito do Comitê Gestor do Programa foi repactuada para 
50.000 famílias), fazem-se necessárias algumas ações: 1. Inclusão no Programa das famílias que 
crumprem os critérios sociais porém cujo critério ambiental não foi atingido em razão: da ausência de 
diagnóstico ambiental por falta de shape do Incra, de instrumento de gestão das unidades e de termo de 
ajustamento de conduta nas áreas com diagnóstico de cobertura vegetal desfavorável; 2. Inclusão de 
novas famílias nas áreas atuais do Bolsa Verde por meio do Busca Ativa - neste sentido já foi traçada 
estratégia junto ao MDS por meio e Oficinas Estaduais que apresentam informações sobre o Programa  
e colocam as prefeituras em contato com os gestores locais do Programa (ICMBio, Incra e SPU) para 
que possam programar idas conjuntas em campo visando o cadastramento das famílias no CadÚnico. 

Disponibilização de recursos financeiros a Caixa para pagamento de 44 mil famílias - Finalizada - 
Data de finalização: 16/11/2012 

Descrição: Disponibilização de recursos à Caixa no montante necessário para o pagamento de 44 mil 
famílias. Tais recursos permanecerão bloqueados na conta bancária de cada família até que a mesma 
assine o termo de adesão ao Programa. Tão logo o MMA receba o termo de adesão assinado, este 
solicitará a Caixa que desbloqueie o benefício. Desta forma, faz-se possível a execução deste montante 
ainda em 2012. 

Avanço: Em reunião de Sala de Situação do Programa, ocorrida em 13/11, não houve acordo em 
relação a esta proposta de repasse dos recursos financeiros à Caixa à título de bloqueio para as famílias. 
Foi decidido, por hora, que seriam somente encaminhadas as correspondências às famílias, informando 
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que foram selecionadas para o programa e com o termo de adesão para assinatura. As cartas seriam 
registradas, possibilitando o seu rastreamento e no formato carta-resposta, com devoluçao pré-
franqueada, portanto. 

 

CAR 

1) Adquiridas imagens de satélite de alta resolução espacial, de 2011, para georreferenciar os imóveis 
rurais a serem inscritos no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Estabelecida cooperação com o IBGE, 
por meio da qual serão fornecidas ao MMA imagens de satélite ALOS, de 2008 a 2010. O CAR 
envolve um bom sistema de recepção e gerenciamento de dados e uma base cartográfica atualizada, que 
invariavelmente implica na aquisição e manipulação de imagens de satélite. 

2) Desenvolvido pelo IBAMA o Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) a ser oferecido aos 
OEMAs, que poderão empregá-lo ou adequar a ele seu sistema estadual, para permitir a integração dos 
dados do CAR; 

3) Iniciado o planejamento de uma versão off-line do SICAR, destinada especialmente ao 
cadastramento dos proprietários ou posseiros de imóveis rurais com até quatro módulos fiscais que não 
dispõe de acesso à internet nem em sua residência, nem em distância razoável; 

4) Capacitados para o Programa Mais Ambiente e o CAR, por meio do curso Programa Nacional de 
Capacitação de Gestores Ambientais - PNC - Rural III, em plataforma EaD (ensino à distância), em 
2012, 431 gestores ambientais de órgãos estaduais e municipais de nove UFs; 

5) Firmados 18 acordos de cooperação técnica (ACT) e 3 convênios com as UFs, de modo a estruturar 
e capacitar os órgãos estaduais de meio ambiente para a implementação e operação de sistema de CAR 
interligado ao SICAR; 

6) Firmados 5 ACTs (Fetraf, Contag, OCB, CNA e Assomogi), e um convênio com entidade 
representativa do setor rural, associações de produtores rurais e cooperativas, para que elas 
divulguem/incentivem o cadastramento, assistam os produtores rurais no cadastramento dos imóveis 
rurais e multipliquem conhecimentos e práticas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável; 

7) Firmados 6 ACTs com órgãos e instituições públicas (IBGE, MPOG, Incra, MDA, MDS, Banco do 
Brasil), para a implementação do CAR; 

8) Desenvolvimento de campanha nacional de comunicação e divulgação; serão realizadas intervenções 
para esclarecimento e mobilização, p.ex. na forma de inserções em rádio e televisão, seguidas de 
seminários e reuniões nos municípios; 

9) Negociação de empréstimo concessional com o Banco Mundial, pelo Programa de Investimento 
Florestal (FIP), para implementar o CAR no Cerrado, no valor de US$ 32,5 milhões (mais US$ 17,5 
milhões como contrapartida do governo brasileiro); negociação de doação do KfW no valor de 8 
milhões de euros, para implementar o CAR na transição Cerrado-Amazônia; MMA negociou a abertura 
de linha de financiamento junto ao Fundo Amazônia, para implantar o CAR nos nove Estados da 
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Amazônia Legal, deu suporte aos OEMAs na preparação das propostas e está participando da análise 
das propostas apresentadas. 

As demais Ações da SEDR obtiveram resultados próximos àqueles previstos na Lei Orçamentária 
Anual de 2012, salvo algumas exceções. Ressalta-se que, como a prioridade da SEDR para 2012 foi o 
atingimento das metas previstas para o CAR e Bolsa Verde no exercício, algumas Ações tiveram uma 
mudança de foco, ao longo do ano, para acompanhar a estratégia definida pela Unidade e poder 
acompanhar as prioridades adotadas. 

 

2.4 INDICADORES 

 

Com base nos indicadores de gestão adotados pela SEDR em 2012, destacam-se as mestas estipuladas 
junto ao SIGOV, assim como a Avaliação Institucional da SEDR, utilizada no processo de avaliação de 
desempenho. 

Tendo em vista que a Avaliação de Desempenho do MMA ocorreo no período de junho – maio, em 
2012 a SEDR passou por duas matrizes de metas. Como esse processo teve início no segundo semestre 
de 2011, o perío de janeiro/2012-maio/2012 foi inserido no primeiro ciclo de avaliação. Para o período 
de junho/2012-dezembro/2012,  

O indicador institucional desenvolvido por esta UJ para medir os produtos, serviços e resultados 
alcançados pela gestão no exercício é “Elaboração de Instrumentos de Gestão ambiental e 
territorial para ambientes rurais, costeiros, urbanos e territórios de povos indígenas e 
comunidades tradicionais”. Os Instrumentos de Gestão Ambiental no âmbito da SEDR, para efeito de 
atender aos requisitos do Decreto 7.133/10, abrangem os principais instrumentos e procedimentos 
técnico/administrativos empregados para a implementação das competências do Ministério, que se 
traduzem na política ambiental, tais como: i) parcerias estabelecidas, ii) instrumentos normativos 
propostos ou institucionalizados e iii) ferramentas para disseminação de conhecimento. 

Nesse sentido, em função de esse indicador englobar e sintetizar a atuação das distintas áreas dess UJ, o 
mesmo foi subdivido para melhor caracterizar os resultados alcançados, conforme abaixo:  

1. Parcerias estabelecidas 
1. Acordos/Termos de Cooperação 
2. Acordos de subvenção 
3. Convênios 
4. Contratos de repasse 
5. Planos de Ação 

2. Instrumentos normativos propostos ou institucionalizados 
1. Projetos de decreto 
2. Projetos de lei 
3. Proposta de Portaria 
4. Proposta de Resolução 
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3. Ferramentas para disseminação de conhecimento. 
1. Banco de dados 
2. Estudos 
3. Mapeamentos 
4. Publicações 
5. Capacitações 

A fórmula de cálculo do indicador foi estabelecida com base na soma dos valores previstos para cada 
um dos itens acima. 

II (Indicador Institucional) = soma(1.1:1.5) + soma(2.1:2.4) + soma(3.1:1.5) 

A meta para o período de 2011/2012 era de 96 instrumentos de gestão ambiental e territorial 
elaborados. Até o final do ano de 2011, 93,75% da meta havia sido atingida, representando 90 
instrumentos elaborados. 

Como pôde ser observado pela apresentação da metodologia e fórmula de cálculo, o indicador 
“Elaboração de Instrumentos de Gestão ambiental e territorial para ambientes rurais, costeiros, urbanos 
e territórios de povos indígenas e comunidades tradicionais” é útil na medida em que abrange os 
principais instrumentos e procedimentos técnico/administrativos empregados para a implementação das 
competências dessa UJ. Além disso, também é mensurável uma vez que há definição explicita de 
metodologia empregada, desenvolvida e empregada por servidores dessa UJ, o que permite ser 
auditável e econômico (cada um dos componentes da fórmula do indicador apresenta definição, 
contexto e unidade responsável). 
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3. PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/01/2012 

 

3.1 – AVALIAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTE RNOS 

Com relação aos controles da unidade, informa-se que a SEDR obedece todos os trâmites processuais 
definidos por meio de normativos internos durante a execução de suas ações, incluindo-se a análise da 
Assessoria Especial de Controle Interno da Ministra de Estado de Meio Ambiente, assim como da 
Consultoria Jurídica do MMA, sempre que necessário. 

Ressalat-se ainda que a SEDR conta com sua Coordenadoria Adiministrativa-Financeira e com seu 
Apoio Administrativo que servem como assessorias especializadas durante o processo de recebimento 
das demandas das áreas técnicas até seu devido encaminhamento. 

 

3.2 – SISTEMA DE CORREIÇÃO 

Ressalta-se que todos os procedimentos iniciados pela SEDR estão subordinados à correição da 
Consultoria Jurídica do MMA, tendo em vista que a SEDR não conta com sistema de correição 
próprio. 

  

3.3 – CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO (PORT ARIA CGU Nº 
1.043/2007) 

As disposições dos arts. 4º e 5º da portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007, referentes à SEDR, 
foram cumpridas. 

 

4. PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/01/2012 

4.1 – INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE 
DA UJ 

Esta UJ apresenta a seguinte matriz de Programas/Objetivos/Metas/Iniciativas/Ações contemplados no 
PPA 2012-2015, a saber:  

 

4.1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS TEMÁTICOS DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Esta UJ possui Objetivos/Metas/Iniciativas/Ações inseridos nos seguintes Programas Temáticos, a 
saber:  
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4.1.1.1. Programa 2012 – AGRICULTURA FAMILIAR 

 

QUADRO A.4.1.1 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2012 

Título AGRICULTURA FAMILIAR 

Órgão Responsável - 

Objetivos Relacionados ao Programa no âmbito da UJ 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0760 Ampliar e qualificar sistemas de produção de base ecológica e 
orgânica da Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades 
Tradicionais de modo a ofertar à sociedade produtos 
diversificados, diferenciados e sem contaminantes, gerando 
renda às famílias e melhorando a qualidade de vida e da 
alimentação. 

- 

 

 

4.1.1.2. Programa 2018 – BIODIVERSIDADE 

 

QUADRO A.4.1.2 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2018 

Título BIODIVERSIDADE 

Órgão Responsável MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Objetivos Relacionados ao Programa no âmbito da UJ 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0506 Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da 
valorização agrobiodiversidade e dos produtos da 
sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de 
mercados sustentáveis e pagamento pelos serviços ambientais. 

DEX/SEDR 
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4.1.1.3. Programa 2022 - COMBUSTÍVEIS 

QUADRO A.4.1.3 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2022 

Título COMBUSTIVEIS 

Órgão Responsável - 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

2040 Monitorar e incentivar o uso sustentável de 
Biocombustíveis de origem florestal (lenha e carvão) 
para fins energéticos. 

DCD/SEDR 

 

4.1.1.4. Programa 2022 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

QUADRO A.4.1.4 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2029 

Título 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0005 Elaborar e implementar o Zoneamento Ecológico-
Econômico para a promoção do ordenamento e da 
gestão ambiental territorial. 

DZT/SEDR 

 

4.1.1.5. Programa 2036 - FLORESTAS, PREVENÇÃO E CONTROLE DO DESMATAMENTO E 
DOS INCÊNDIOS 

QUADRO A.4.1.5 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2036 

Título FLORESTAS, PREVENÇÃO E CONTROLE DO DESMATAMENTO E DOS INCÊNDIOS 
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Órgão Responsável - 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0229 Promover a recuperação de áreas degradadas, com 
ênfase nas áreas de preservação permanente e de 
reserva legal, por meio de pesquisa e instrumentos de 
adequação e regularização ambiental de imóveis 
rurais. 

 

0231 Instituir Sistemas Produtivos rurais sustentáveis e 
implementar instrumentos de pagamento por serviços 
ambientais em áreas prioritárias para a prevenção e o 
controle do desmatamento. 

DRS/SEDR 

 

0469 Promover o manejo florestal sustentável, de uso 
múltiplo, com enfoque comunitário e familiar, visando 
conciliar a manutenção e uso das florestas e a 
integração com demais sistemas produtivos, 
ampliando a oferta de produtos florestais e gerando 
renda. 

 

 

4.1.1.6. – PROGRAMA 2046 - Mar, Zona Costeira e Antártida  

QUADRO A.4.1.6 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2046 

Título Mar, Zona Costeira e Antártida 

Órgão Responsável - 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0563 Realizar o planejamento e a gestão ambiental 
territorial da zona costeira, visando a redução de suas 
vulnerabilidades ambientais, sociais e econômicas. 

DZT/SEDR 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

4.1.1.7 – Programa 2050 – MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

QUADRO A.4.1.7 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2050 

Título MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Órgão Responsável - 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0707 Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, 
econômicas e sociais decorrentes da mudança do 
clima, processos de desertificação e degradação da 
terra para minimizar prejuízos materiais, impactos 
nos ecossistemas e promover a melhoria 
socioambiental por meio de medidas de adaptação. 

SMCQ 

4.1.1.8 – Programa 2065 – PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS 

QUADRO A.4.1.8 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2065 

Título PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS 

Órgão Responsável FUNAI 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0945 Implantar e desenvolver a Política Nacional de Gestão 
Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, por meio 
de estratégias integradas e participativas com vistas ao 
desenvolvimento sustentável e à autonomia dos povos 
indígenas. 

FUNAI 
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4.1.1.9 – Programa 2076 – TURISMO 

QUADRO A.4.1.9 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2076 

Título TURISMO 

Órgão Responsável MTur 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0737 Promover a sustentabilidade e a qualidade de forma a 
aumentar a competitividade do turismo brasileiro. 

MTur 

 

 

4.1.2 - INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVOS VINCULADOS A PROGRAMAS TEMÁTICOS DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

Serão apresentados os objetivos e metas implementados pela UJ dentro dos programas temáticos. 
Destaca-se que as informações relativas à execução orçamentária e financeira das metas não são 
apresentadas, uma vez que o novo modelo do PPA 2012-2015 não traz esse tipo de agregação de dados 
nas metas e objetivos. 

A estrutura do PPA 2012-2015 da UJ contempla os seguintes objetivos, a saber:  

 

QUADRO A.4.2.1 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0945 

Descrição 
Implantar e desenvolver a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras 
Indígenas, por meio de estratégias integradas e participativas com vistas ao desenvolvimento 
sustentável e à autonomia dos povos indígenas 

Programa  2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

Órgão Responsável FUNAI 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
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  - -  - -  -  -  - 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Implementar 51 planos de gestão 
ambiental e territorial de terras 

indígenas 

Un. 51 10 - - 

 Implementar cursos de formação 
continuada para 300 gestores não 

indígenas e 300 gestores 
indígenas para qualificar as ações 
de gestão ambiental e territorial 

de terras indígenas 

Un. 300 0 - - 

 

QUADRO A.4.2.2 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0707 

Descrição 

Reduzir Riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da mudança do 
clima, processos de desertificação e degradação da terra para minimizar prejuízos materiais, 
impactos nos ecossistemas e promover a melhoria socioambiental por meio de medidas de 
adaptação. 

Programa  2050 – Mudanças Climáticas 

Órgão Responsável SMCQ/MMA 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

             

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Atualizar o Plano de Ação 
Nacional de Combate à 
Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca 
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Análise Crítica: 

Os compromissos brasileiro perante a UNCCD ocorreu com base DECRETO Nº 2.741, DE 20 DE 
AGOSTO DE 1998, que promuga a Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países 
afetados por Seca Grave e/ou Desertificação. O Brasil para fazer frente a seus compromissos criou a  
Comissão Nacional de Combate à Desertificação - CNCD por meio do DECRETO DE 21 DE JULHO 
DE 2008, que tem como objetivo acompanhar a implmentação da UNCCD.  

A comissão foi estruturada em Grupos de Trabalhos para atualizar o Plano Nacional. A atualização do 
Plano Nacional se dá por meio do Alinhamento do PAN à Estratégia Decenal da UNCCD que foca em 
ações de comunicação e difusão, formação técnica e uma estratégia financeira para suporte a projetos. 
O Brasil pela sua estrutra de governo além do Plano Nacional, apoiuou a elaborção e 11 Programas 
Estaduais.  Também no âmbito do Mercosul está sendo elaborado um plano subregional de combate à 
desertificação envolvendo o Uruguai, Paraguai e Argentina. Uma primeira inciativa de suporte aos 
Planos foi a criação do Subprograma de Combate à Desertificação no BNDES, para financiar os 
programas estaduais e a iniciativa privada. Atualmente o BNDES tem recursos da ordem de R$ 500 
milhões.   

No ano passado 30 projetos com investimentos da ordem de R$ 25 milhões foram aprovados. Os 
recursos resultaram de um processo de articulação envolvendo os instrumentos principais instrumentos 
de fomento: Fundo Clima, Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Socioambiental da CAIXA, 
Fundo de Desenvolvimento Florestal.  

Outro esforço em curso para a institucionalização das iniciativas para o combate à desertificação é 
definir um marco legal. Nesse sentido está em tramitação o PL 2447, que visa instituir a Política 
Nacional de Combate à Desertificação.  

No âmbito ds Planos estaduais de Combate à Desertificação, 3 projetos foram selecionados por meio de 
chamadas específicas: (i) na Paraíba para apoiar ações estruutrantes para restauração ambiental 
nonúcleo de desertficação do Cariri; (ii) na Bahia,  implantnado ações para segurança hidrica com 
ações de recuperação de áreas degradadas na região de Xingó; e (iii) em Alagoas, visando a produção 
de energia com alta eficiência e energética  e irrigação sustentável para pequenos produtores, buscando  
otimizar as obras de infraestrutra hídrica.  Esses projetos somam mais de R$ 5 milhões e visavam a 
otimização dos recursos das ações e de emenda  parlamentar.   

Visando instrumentalizar o planejamento para o combate à desertificação, está sendo estruturado um 
Sistema de Alerta Precoce de Secas e Desertficção – SAP. Esse Sistema está inserido no Centro de 
Monitoramento de Desastres Naturais  - CEMADEN. Sistema é uma ação de Cooperação Técnica com 
o INPE e o IICA. Com investimento de mais R$ 2 milhões. 
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QUADRO A.4.2.3 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0797 

Descrição 
Monitorar e incentivar o Uso Sustentável de Biocombustíveis de origem florestal (lenha e carvão) 
para fins energéticos. 

Programa  2022 – Combustíveis 

Órgão Responsável DCD/SEDR 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

Inicial Final 
Empenhada Liquidada 

Proces
sados 

Não 
Processados 

             

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Desenvolver procedimento de auditoria para uso 
energético sustentável da biomassa florestal e 
auditar 300 empresas usuárias de carvão vegetal. 

     

 Promoção do uso energético sustentável da 
biomassa florestal em 300 empresas usuárias de 
carvão de origem Vegetal. 

     

Análise Crítica: 

A participação da lenha na mateiz energétiica da região de forma insustentável é o principal vetor do 
processo de desertificação. Um pacto para a sustnetabilidade da matriz energética dos setores 
cerâmicos e gesseiro envolvendo mais de 300 empresas nos estados do Ceará, Pernambuco, Sergipe, 
Paraiba e Rio Grande do Norte está em curso. Foram investidos mais de R$ 8 milhões nessa incitiva, 
com apoio do fundo socioambiental da Caixa, o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo de 
Desenvovimento Florestal. Com o SEBRAE está sendo fortalecido a institucionalização de um Centro 
Regional para Produção Industrial com Eficiência Enegética (CEPIS). A parceria também prevê a 
implantação de unidades de referêcnia com produção sustentável de alta eficiência energética, 
treinamento de equipes técnicas das indústrias e a implantção de 15.000 hectares de manejo florestal 
comunitário de uso múltiplo para ofertar biomassa florestal. Com o Banco do Nordeste está sendo 
estruturada uma linha de financiamento para as cadeias produtivas do setor cerâmico e gesseiro.  

A lenha representa 70% da energia doméstica da região e mais de 90% na zona rural. Uma ação 
adicional está focando na segurança energética familiar, por meio de um programa de fogões 
ecoeficentes com planejamento de manejo e plantios peridomésticos, promovendo o uso de fonte 
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energética renovável de baixo custo promovendo a segurança energética familiar sem danos a saúde, 
em especial das mulheres. 

 

QUADRO A.4.2.4 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0563 

Descrição 
Realizar o planejamento e a gestão ambiental territorial da zona costeira, visando a redução de 
suas vulnerabilidades ambientais, sociais e econômicas. 

Programa  2046 – Mar, Zona Costeira e Antártida 

Órgão Responsável DCD/SEDR 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

Inicial Final 
Empenhada Liquidada 

Proces
sados 

Não 
Processados 

             

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Implementar e disseminar Sistema de Modelagem  
adaptado às características da costa brasileira. 

     

 Elaborar metodologia para estudo e avaliação de 
vulnerabilidades na zona costeira, em escala local. 

     

 Capacitar parceiros institucionais e sociedade dos 
17 estados costeiros nas modalidades presencial ou 
a distancia, na metodologia do Projeto Orla. 

     

Análise Crítica 

Em 2012 os avanços neste objetivo estiveram centrados na construção do embasamento conceitual de 
que o planejamento territorial da costa deve ser integrado ao planejamento do território brasileiro como 
um todo, nas suas feições continental, costeira e marinha. 

Em relação às vulnerabilidades, foram intensificadas as ações em torno do Sistema de Modelagem 
Costeira (SMC), cooperação técnica entre Brasil e Espanha, para aumentar os conhecimentos, 
informações e qualificação da gestão costeira no Brasil, nos três níveis de governo. Como produtos 
cita-se o Atlas de Inundação, em elaboração, que contribuirá para estratégias de enfrentamento aos 
efeitos das mudanças climáticas. Necessário, no entanto, a construção de estratégia para se enfrentar o 
desafio de se estabelecer um referencial único para aferição do nível médio do mar, requisito 
fundamental para o estabelecimento de cenários e tendências, com precisão local. Já no escopo do 
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Projeto Orla foram formados 150 novos instrutores, com a realização de 3 cursos regionais, 
favorecendo a expansão da política pública.  

Em 2013, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro completa 25 anos (Lei 7.661 de 1988), 
ensejando ações específicas para avaliação e realinhamento de compromissos. Para o SMC Brasil, o 
desafio é construir a estratégia de disseminação, com responsabilidades compartilhadas entre vários 
órgãos federais, no âmbito do GI-Gerco, que envolverá a formação na ferramenta e o acompanhamento 
dos resultados dos estudos de caso em andamento. É fundamental que haja o comprometimento das 
instituições que compõem o Comitê Executivo do SMV Brasil, instituído no âmbito do Gi-Gerco, tanto 
com o fornecimento de dados para calibração do modelo quanto contribuindo com o desenho e a 
execução dos arranjos para disseminação da ferramenta. Já no Projeto Orla, fica o desafio de se 
construir a integração institucional e metodológica para a orla fluvial e com outros instrumentos de 
planejamento territorial municipal, como o Plano Diretor.  
 
Com relação à temática priorizada na Rio+20, o Lixo Marinho, espera-se subsidiar a IV Conferência 
Nacional do Meio Ambiente para produzir um marco zero sobre a situação no Brasil e, a partir daí 
construir-se a estratégia da política pública para enfrentamento deste problema. Em relação às 
mudanças climáticas, é necessário estabelecer diretrizes para mapeamento de vulnerabilidades em 
escala local, a partir da experiência dos projetos apoiados pelo Fundo Clima e experiências 
internacionais, além do arranjo para se estabelecer o referencial único para determinação do nível 
médio do mar.  

QUADRO A.4.2.5 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0737 

Descrição 
Promover a sustentabilidade e a qualidade de forma a aumentar a competitividade do turismo 
brasileiro 

Programa  2076 – Turismo  

Órgão Responsável Ministério do Turismo 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

Inicial Final 
Empenhada Liquidada 

Proces
sados 

Não 
Processados 

  - - -  - -  -  -  

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Cadastrar 33.852 prestadores de serviço turístico   19.560   

 Classificar 4.000 empreendimentos turísticos   21   
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 Qualificar 186.750 gestores e profissionais da 
cadeia produtiva do turismo. 

  17.374   

Análise Crítica: 

No âmbito da promoção da sustentabilidade, em seus diferentes aspectos (social, ambiental e cultural), 
destaca-se no corrente ano a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20, e agendas paralelas ao Evento, como o Painel “Inovação Verde no Turismo”, e 
o evento “Turismo por um Futuro Sustentável”. A Rio+20 foi um importante momento de troca de 
experiências e propostas entre países, inclusive para o setor turístico, visando ao desenvolvimento da 
atividade de forma sustentável e responsável. 

Em parceria com o o Ministério do Turismo (Mtur), o Ministério do Meio Ambiente, apresentou, 
durante a Rio+20, a campanha Passaporte Verde - Turismo Sustentável por um Planeta Vivo. O 
objetivo é estimular o turista a adotar atitudes de consumo responsável e favorecer o desenvolvimento 
da atividade turística com base em padrões de sustentabilidade. Além da divulgação e distribuição de 
exemplares dos Passaportes Verdes, assim como de cartões informativos da Campanha, o MTur 
apresentou em seu estande na Rio+20, totens interativos para promover destinos brasileiros em 
diversos segmentos: ecoturismo; sol e praia; turismo de pesca; turismo rural e turismo de aventura. 

QUADRO A.4.2.6 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0231 

Descrição 
Instituir Sistemas Produtivos rurais sustentáveis e implementar instrumentos de pagamento por 
serviços ambientais em áreas prioritárias para a prevenção e o controle do desmatamento 

Programa  2036 – Florestas, Prevenção e Controle dos Desmatamentos e dos Incêndios  

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

Inicial Final 
Empenhada Liquidada 

Proces
sados 

Não 
Processados 

  - - -  - -  -  -  

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Propor instrumento normativo para a 
regulamentação do pagamento por serviços 
ambientais em áreas críticas para a prevenção e 
controle do desmatamento. 

 1 0   
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Análise Crítica: 

Esse objetivo está inserido no âmbito da Operação Arco Verde – OAV (Decreto nº 7.008/2009), que foi 
instituída como estratégia do Eixo de Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis do Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAM com o objetivo de promover modelos 
produtivos sustentáveis nos municípios considerados prioritários para o controle e a redução do desmatamento 
na Amazônia Legal. A coordenação da OAV é exercida pela Casa Civil da Presidência da República e o 
Ministério do Meio Ambiente tem a função de Secretaria Executiva. O resultado da OAV no ano de 2012 foi 
diretamente influenciado pela redução da mobilização/priorização dos órgãos federais e pela não integração com 
as ações dos governos estaduais, o que gerou descontinuidade da execução da ação de “Fortalecimento das 
Cadeias Produtivas Sustentáveis”. Em relação à implementação de instrumentos de pagamento por serviços 
ambientais, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com outros ministérios, vem acompanhando a 
tramitação e os debates em torno das iniciativas de projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. 
Contudo, instrumentos não foram implementados até o momento, pois não há ainda uma lei sobre o tema, logo, 
não há também a regulamentação. Portanto, o desafio da implementação no ano de 2013 será reintegrar as 
políticas para o controle do desmatamento e de mudança do modelo produtivo nas três esferas do governo 
(federal, estadual e municipal). 

QUADRO A.4.2.7 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0229 

Descrição 
Promover a recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas de preservação permanente e de 
reserva legal, por meio de pesquisa e instrumentos de adequação e regularização ambiental de imóveis 
rurais. 

Programa  2036 – Florestas, Prevenção e Controle dos Desmatamentos e dos Incêndios  

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

Inicial Final 
Empenhada Liquidada 

Proces
sados 

Não 
Processados 

  - - -  - -  -  -  

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Un. 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Implementar 12 novos Centros de Referência em 
Recuperação de Áreas Degradadas (CRADs) nos 
biomas-brasileiros. 

 12 7   

 Promover a recuperação de 20 milhões de hectares 
de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e 
Reservas Legais 

 20 
milhoes 

40,00   
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 Estabelecer, para cada bioma, metodologia de 
recuperação de áreas degradadas e as respectivas 
análises econômicas 

  0,00   

 Instituir plano nacional de recuperação de áreas 
degradadas e restauração da paisagem 

     

Análise Crítica: 

As florestas brasileiras, distribuídas por seis biomas com características particulares, ocupam 
aproximadamente 516 milhões de hectares, cerca de 61% do território brasileiro, e desempenham 
importantes funções sociais, econômicas e ambientais. 

Em 2012, foi sancionada a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei n° 12.727, de 17 de 
outubro de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e revoga a Lei n° 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, que instituía o Código Florestal brasileiro. Essa nova Lei Florestal traz disposições 
legais que buscam conciliar produção florestal, produção agrícola, proteção ambiental e 
sustentabilidade em um quadro social inclusivo.  

A Lei n° 12.651/2012 traz maior segurança jurídica ao proprietário rural e autoriza a instituição de 
novos instrumentos de apoio e incentivo para impulsionar a recuperação de áreas degradadas e a 
conservação florestal no país. Dentre esses instrumentos destacam-se o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de imóveis rurais e o Programa de Apoio e 
Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. O Decreto n° 7.830, de 17 de outubro de 
2012, regulamenta o CAR e estabelece normas de caráter geral aos PRAs.  

Para implementar o CAR e o PRA, o Governo Federal trabalhou no desenvolvimento de um sistema 
nacional de cadastro ambiental rural para integrar os cadastros realizados pelos Estados. O sistema 
também poderá ser utilizado pelos Estados que não possuem sistema para realizar o cadastro, análise e 
monitoramento dos imóveis rurais. 

Para apoiar o cadastramento e dar suporte ao sistema de cadastramento, o Governo Federal realizou 
uma compra de imagens de satélite de alta resolução para todo o país. Essas imagens serão utilizados 
pelo Governo Federal e pelos parceiros, como os Estados, para realização do CAR e monitoramento 
dos PRAs. 

A meta estabelecida pela Lei nº12.651/12 de cadastrar todos os imóveis rurais, cerca de 5.2 milhões de 
imóveis rurais, demanda um grande esforço e uma enorme capilaridade para chegar aos imóveis rurais 
de difícil acesso. Assim, o MMA procurou estabelecer parceria com diversos órgãos e entidades 
representativas dos produtores rurais. 

Desde 2010, o MMA vem promovendo capacitações em CAR e regularização ambiental rural, para 

técnicos e gestores ambientais rurais de UF, municípios e entidades representativas da 

agricultura familiar, tendo capacitado 2 mil pessoas 

O MMA negociou com o Fundo Amazônia a abertura de linha de projetos voltados ao CAR, e deu 
suporte às UF para a preparação das propostas. Recursos externos para o CAR no Cerrado e na 
transição Cerrado-Amazônia estão em fase final de negociação, sendo US$ 32,5 milhões com o 
Programa de Investimento Florestal-FIP (Banco Mundial) e € 8,5 milhões com o KfW. Oito convênios 
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da União [MMA] com UF estão atualmente em execução com AC, PE, TO, PA, PB, RJ e RS (total de 
R$ 8.382.058,72), visando à regularização ambiental rural. 

Em 2013, o Governo Federal estará empenhado em apresentar novas propostas de regulamentação da 
Lei n° 12.651/2012 e em coordenar programas e projetos para implementação da nova Lei Florestal, 
em parceria com instituições públicas e sociedade civil, com ênfase no CAR e nos PRAs. 

QUADRO A.4.2.8 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0506 

Descrição 
Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização agrobiodiversidade e dos produtos 
da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de mercados sustentáveis e pagamento 
pelos serviços ambientais. 

Programa  2018 – Biodiversidade  

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

Inicial Final 
Empenhada Liquidada 

Proces
sados 

Não 
Processados 

  - - -  - -  -  -  

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Un. 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Disponibilizar banco de dados das organizações 
existentes de Povos e Comunidades Tradicionais 

 - -   

 Elaborar 6 Planos de Desenvolvimento Sustentável 
de Povos e Comunidades Tradicionais 

 6 -   

 Fomentar 200 projetos de uso e conservação da 
biodiversidade 

 200 5   

 Implantar 30 arranjos produtivos locais envolvendo 
produtos da sociobiodiversidade 

 30 12   

 Promover 17 cadeias de produtos da 
sociobiodiversidade em âmbito nacional 

 17 12   

 Promover o acesso de 100 mil famílias de Povos 
Comunidades Tradicionais e Agricultores ao 
mercado 

Familia 100.000 10.106   

 Remunerar 70 mil famílias em situação de extrema 
pobreza pela prestação de serviços de conservação 

Familia 70.000 34.400   
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de recursos naturais no meio rural (Plano Brasil Sem 
Miséria) 

 Retirar 50 mil famílias extrativistas da linha de 
extrema pobreza 

- - -   

Análise Crítica: 

Por meio da Portaria nº 239, de 21 de junho de 2009, o Governo Federal instituiu o Plano Nacional de 
Promoção das Cadeias de produtos da Sociobidiversidade-PNPSB, cujo objetivo é fomentar o uso 
sustentável da biodiversidade pelos povos e comunidades tradicionais em consonância com a 
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).  

Visando garantir o uso sustentável das espécies extrativistas por povos e comunidades tradicionais 
foram identificadas 30 espécies prioritárias para elaboração de diretrizes de boas práticas de manejo 
sustentável. Das 16 diretrizes elaboradas, 10 estão em processo de publicação,  em 2012. As demais 
serão elaboradas em 2013. 

Em reconhecimento ao potencial natural e sociocultural da biodiversidade brasileira, o MMA em 
parceria com outros Ministérios articula parcerias com os órgãos estaduais e as organizações da 
sociedade civil para implementação de ações integradas que fortaleçam a economia do extrativismo. 
Foram definidas 13 cadeias produtivas e 18 Arranjos Produtivos Locais da Sociobiodiversidade - APLs 
para serem trabalhados, buscando a integração das políticas públicas nos territórios e fortalecimento 
dessas cadeias prioritárias. Para tanto, 12 instituições locais foram contratadas para mobilizar e 
articular localmente a dinamização dos APLs em 7 estados. 

A propósito, foram cadastradas 16.796 famílias de populações tradicionais em Reservas Extrativistas, 
Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Florestas Nacionais; e celebrados 3 Contratos de 
Concessão de Direito Real de Uso - CCDRU com instituições representativas das populações 
tradicionais, concedendo direito de uso a 1.350 famílias extrativistas. 

Como estratégia de ampliação das políticas voltadas ao setor extrativista, em 2012 foi instuído grupo de 
trabalho envolvendo MMA, MDA, MDS, MPOG, INCRA, ICMBio e as organizações da sociedade 
civil CNS, GTA e CONFREM para elaborar o Plano de Ação Nacional para o Fortalecimento do 
Extrativismo. Este Plano objetiva promover acesso aos territórios com infraestrutura e ações concretas 
de inclusão social e fomento à produção sustentável em Reservas Extrativistas, Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável e Projetos de Assentamento Diferenciados. 

No âmbito do programa Brasil Sem Miseria instituido pelo Dec. 7.492/2011, cujo objetivo é retirar 
16,2 milhões de pessoas da extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$70,00, o programa 
Bolsa Verde, instituído pela Lei 12.512/2011, visa incentivar o uso sustentável dos ecossistemas e a 
valorização dos serviços ambientais prestados por Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores 
Tradicionais. Este é um diferencial por aliar aspectos sociais e ambientais, procurando reconhecer e 
compensar os serviços ambientais prestados pelas comunidades tradicionais e agricultores familiares. 

O Programa prevê a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com 
periodicidade trimestral às famílias beneficiárias, por um prazo de dois anos. Em 2012, o programa 
atingiu cerca de 34.400 famílias que residem em Unidades de Conservação de uso sustentável, áreas 
ocupadas por ribeirinhos e projetos de assentamento ambientalmente diferenciados, de diferentes 
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biomas. Em 2013, além de expandir progressivamente o número de famílias beneficiadas, o Programa 
vai focar na capacitação ambiental e na assistência técnica, no monitoramento ambiental, por imagem 
de satélite, da cobertura vegetal dos territórios das famílias beneficiadas e verificação da conformidade 
com a legislação ambiental. 

Em consonância, na perspectiva de construção de ações estratégicas que visem à elaboração de 
medidas para facilitar o processo de transição para uma agricultura de base ecológica foi instituída por 
meio do Decreto nº 7.794/2012, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PNAPO. 
Esta iniciativa busca elevar o patamar de proteção dos estoques de capital natural e de sustentabilidade 
da agropecuária brasileira, construindo alternativas para redução da contaminação de alimentos e 
redução da dependência de insumos externos. Até abril de 2013, o Plano Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica - Planapo estará finalizado. Ele constitui-se como um instrumento central na 
implementação da Política, pois integra ações e medidas estratégicas para sua execução.  

Dentre as ações previstas na PNAPO podemos destacar a proposta de melhoria na sistematização do 
conhecimento sobre projetos e equipes vinculados à agricultura de base ecológica na Embrapa com 
ênfase na agrobiodiversidade. O MMA, através do DEX iniciou em setembro um diálogo com a 
Embrapa e com a Articulação Nacional de Agroecologia - ANA para a elaboração de um projeto que 
visa mapear as iniciativas de manejo da agrobiodiversidade no Brasil. Este projeto deverá ser 
desenvolvido em 2013 

QUADRO A.4.2.9 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO NO ÂMBITO DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0760 

Descrição 
Ampliar e qualificar sistemas de produção de base ecológica e orgânica da Agricultura Familiar e de 
Povos e Comunidades Tradicionais de modo a ofertar à sociedade produtos diversificados, diferenciados 
e sem contaminantes, gerando renda às famílias e melhorando a qualidade de vida e da alimentação. 

Programa  2012 – Agricultura Familiar  

Órgão Responsável Ministério do Desenvolvimento Agrário 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

Inicial Final 
Empenhada Liquidada 

Proces
sados 

Não 
Processados 

  - - -  - -  -  -  

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Un. 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

- - - - - - - 
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Análise Crítica: 

No âmbito do MMA, ressalta-se ações no âmbito da agricultura familiar orgânica e agroecológica. 

 

QUADRO A.4.2.10 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0469 

Descrição 
Promover o manejo florestal sustentável, de uso múltiplo, com enfoque comunitário e familiar, visando 
conciliar a manutenção e uso das florestas e a integração com demais sistemas produtivos, ampliando a 
oferta de produtos florestais e gerando renda. 

Programa  2036 – Florestas, Prevenção e Controle dos Desmatamentos e dos Incêndios  

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

Inicial Final 
Empenhada Liquidada 

Proces
sados 

Não 
Processados 

  - - -  - -  -  -  

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Un. 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Capacitar 200 Técnicos em boas práticas de manejo 
de espécies de produtos florestais não-madeireiros 

Técnico 
Capacit. 

200 0 - - 

 Elaborar e implementar 4 Planos Anuais de Manejo 
Florestal Comunitário e Familiar (PAMFCs) 

Plano 4 0 - - 

 Capacitar 6.000 famílias com a promoção de 
assistência técnica e extensão rural apropriadas ao 
manejo florestal comunitário e familiar 

Familia 
Capacit. 

6.000 0 - - 

Análise Crítica: 

As ações de apoio ao manejo florestal comunitário tiveram como principais parceiros, além das 
secretarias afins do Ministério do Meio Ambiente, o ICMBIO, INCRA e Ministério do 
Desenvolvimento Agrário por serem os órgãos responsáveis pela gestão das áreas onde se desenvolvem 
as ações de manejo florestal comunitário e responsáveis pela execução da política nacional de ATER 
para esses produtores.  

Para 2012 foram executadas ações de assistência técnica e capacitação, pré-requisitos para promover o 
a ampliação da área sob manejo florestal comunitário na Amazônia e na Caatinga. Ao permitir o 
desenvolvimento de capacidades locais para o manejo sustentável e assessoria direta para o 
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desenvolvimento organizacional, produtivo e econômico dos empreendimentos comunitários, as 
atividades contribuem diretamente para o fortalecimento de atividades econômicas de base florestal, 
com inclusão e aumento de renda.  No cômputo geral se obteve grande avanço com as chamadas de 
Assistência Técnica voltadas especificamente para o manejo florestal comiunitário tanto em unidades 
de conservação quanto assentamentos e a inserção da temática nas chamadas voltadas para agricultores 
familiares, especialmente na amazônia e caatinga. 

Entretanto, dificuldades de articulação para construção das propostas conjuntas entre os órgãos e a 
escassez de pessoal fizeram com que algumas metas previstas sofressem atrasos, destaque deve ser 
dado as dificuldades encontradas para a publicação do Plano Anual do Programa Federal de Manejo 
Florestal Comunitário que não pode ocorrer em 2012 devido às dificuldades de construção conjunta 
entre os Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

 

QUADRO A.4.2.11 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0945 

Descrição 
Implantar e desenvolver política nacional de gestão ambiental e territorial de terras indígenas, por meio 
de estratégias integradas e participativas com vistas ao desenvolvimento sustentável e à autonomia dos 
povos indígenas. 

Programa  2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

Órgão Responsável Ministério da Justiça 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

Inicial Final 
Empenhada Liquidada 

Proces
sados 

Não 
Processados 

  - - -  - -  -  -  

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Un. 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Implementar 51 planos de gestão ambiental e 
territorial de terras indígenas 

Plano 51 2 - - 

 Implementar cursos de formação continuada para 
300 gestores não indígenas e 300 gestores indígenas 
para qualificar as ações de gestão ambiental e 
territorial de terras indígenas 

Gestor 
Capacit. 

600 - - - 
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Análise Crítica: 

A assinatura do Decreto nº 7.744 de junho de 2012 , que cria a PNGATI, representa um avanço 
importante para o cumprimento  do Objetivo 0945. Desse modo, o MMA, deu continuidade à 
implementação dos planos de gestão ambiental e territorial e criou, juntamente com a FUNAI e demais 
parceiros as condições para dar início aos cursos de formação no primeiro semestre de 2013. 

QUADRO A.4.2.12 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação do Objetivo 

Código  0793 

Descrição 
Elaborar e implementar o Zoneamento Ecológico Econômico para a promoção do ordenamento e 
da gestão ambiental territorial 

Programa  2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária. 

Órgão Responsável SEDR/MMA 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

Inicial Final 
Empenhada Liquidada 

Proces
sados 

Não 
Processados 

             

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Elaborar o Macrozoneamento Ecológico-
Econômico do bioma Cerrado 

     

 Elaborar o Zoneamento Ecológico Econômico em 
pelo menos 10 municípios com maiores índices de 
desmatamento na Amazônia Legal 

     

Análise Crítica 

Em 2012, em relação a este objetivo foram cumpridas as seguintes atividades: 

1- Proposta Preliminar do MacroZEE do bioma Cerrado consolidada e apresentada na última Reunião 
Ordinária da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional, 
ocorrida em 06/12/12, para críticas e contribuições; 

2- Convênio com o Estado do Piauí aditivado; 

3- Convênios celebrados com os estados do Distrito Federal e Tocantins para apoio na elaboração dos 
respectivos ZEE estaduais, em convergência com o projeto do MacroZEE do bioma Cerrado. 
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4- Com relação a meta de elaboração de ZEEs em pelo menos 10 municípios com maiores índices de 
desmatamento da Amazônia Legal, em 2012 estava previsto R$ 1.100.000 para a execução dessa meta, 
sendo que o estado do Amazonas manifestou interesse para execução do ZEE em 7 municípios dentro 
do seu contexto espacial. Esta verba não foi disponibilizada no orçamento de 2012, o que inviabilizou 
sua execução.  

 

4.1.3 - INFORMAÇÕES SOBRE INICIATIVAS DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

É importante lembrar que o modelo de gestão do PPA 2012-2015 não identifica órgão ou unidade 
responsável pelas iniciativas, assim serão apresentadas a seguir as iniciativas implementadas pela UJ de 
acordo com a execução orçamentária da Unidade, sem definição legal para esta responsabilização.  
Ressalta-se, ainda, que, frente ao novo modelo do PPA, não é possível apresentar a execução 
orçamentária e financeira das iniciativas; dado esse que se apresenta apenas nas ações orçamentárias. 

No âmbito da UJ, estão inseridas as seguintes Iniciativas, a saber:  

 

QUADRO A.4.3.1 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  030N 

Descrição 
Apoio e fomento a processos de transição agroecológica; a experiências de produção e redes de 
promoção da agroecologia e da agricultura orgânica e a circuitos locais de comercialização, de economia 
solidária, do mercado justo e da rede de segurança alimentar 

Objetivo 

0760 - Ampliar e qualificar sistemas de produção de base ecológica e orgânica da Agricultura Familiar e 
de Povos e Comunidades Tradicionais de modo a ofertar à sociedade produtos diversificados, 
diferenciados e sem contaminantes, gerando renda às famílias e melhorando a qualidade de vida e da 
alimentação. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 

 

QUADRO A.4.3.2 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  01UD 

Descrição 
Promoção das cadeias e arranjos produtivos locais da sociobiodiversidade e da conservação e uso 
sustentável das espécies da agrobiodiversidade. 

Objetivo 
0506 – Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização agrobiodiversidade e dos 
produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de mercados sustentáveis e 
pagamento pelos serviços ambientais. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 



 

43 

 

QUADRO A.4.3.3 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  01TW 

Descrição Gestão territorial e ambiental dos territórios de povos e comunidades tradicionais 

Objetivo 
0506 – Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização agrobiodiversidade e dos 
produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de mercados sustentáveis e 
pagamento pelos serviços ambientais. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 

 

QUADRO A.4.3.4 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  01UB 

Descrição 
Pagamento por serviços de conservação de recursos naturais no meio rural prestados no âmbito do Plano 
Brasil Sem Miséria. 

Objetivo 
0506 – Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização agrobiodiversidade e dos 
produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de mercados sustentáveis e 
pagamento pelos serviços ambientais. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 

 

QUADRO A.4.3.5 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  037M 

Descrição 
Apoiar e fomentar o desenvolvimento de estratégias empresariais de uso sustentável da biomassa 
florestal como fonte primária de energia. 

Objetivo 
0797 – Monitorar e incentivar o uso sustentável de biocombustíveis de origem florestal (lenha e carvão) 
para fins energéticos. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 
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QUADRO A.4.3.6 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  036W 

Descrição 
Disponibilização e manutenção do banco de dados sobre zoneamento e gestão ambiental territorial e 
promoção da elaboração de bases cartográficas. 

Objetivo 
0793 – Elaborar e implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico para a promoção do ordenamento e 
da gestão ambiental territorial. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 

 

 

QUADRO A.4.3.7 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  036X 

Descrição 
Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico do território nacional, em suas 
múltiplas escalas. 

Objetivo 
0793 – Elaborar e implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico para a promoção do ordenamento e 
da gestão ambiental territorial. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 

 

QUADRO A.4.3.8 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  00PA 

Descrição 
Implantação do Cadastro Ambiental Rural e de sistema de regularização ambiental em todas as unidades 
da federação. 

Objetivo 
0229 – Promover a recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas de preservação permanente e 
de reserva legal, por meio de pesquisa e instrumentos de adequação e regularização ambiental de 
imóveis rurais. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 
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QUADRO A.4.3.9 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  00PT 

Descrição 
Instituição de sistemas e cadeias produtivas sustentáveis, como estratégia de prevenção e controle do 
desmatamento ilegal. 

Objetivo 
0231 – Instituir Sistemas Produtivos rurais sustentáveis e implementar instrumentos de pagamento por 
serviços ambientais em áreas prioritárias para a prevenção e o controle do desmatamento. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 

 

QUADRO A.4.3.10 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  01IX 

Descrição 
Promoção do manejo florestal sustentável, por meio de assistência técnica e extensão rural, capacitação, 
instrumentos econômicos e financeiros e fomento. 

Objetivo 
0469 – Promover o manejo florestal sustentável, de uso múltiplo, com enfoque comunitário e familiar, 
visando conciliar a manutenção e uso das florestas e a integração com demais sistemas produtivos, 
ampliando a oferta de produtos florestais e gerando renda. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 

 

QUADRO A.4.3.11 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  047I 

Descrição Gestão Ambiental e Territorial da Zona Costeira 

Objetivo 
0563 – Realizar o planejamento e a gestão ambiental territorial da zona costeira, visando a redução de 
suas vulnerabilidades ambientais, sociais e econômicas. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 
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QUADRO A.4.3.12 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  02OC 

Descrição 
Adequação ecológica e socioambiental de instrumentos de uso, produção e consumo sustentável em 
áreas suscetíveis à desertificação. 

Objetivo 
0707 - Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da mudança do 
clima, processos de desertificação e degradação da terra para minimizar prejuízos materiais, impactos 
nos ecossistemas e promover a melhoria socioambiental por meio de medidas de adaptação. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 

 

QUADRO A.4.3.13 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  02OI 

Descrição Identificação, diagnose e combate aos processos de desertificação. 

Objetivo 
0707 - Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da mudança do 
clima, processos de desertificação e degradação da terra para minimizar prejuízos materiais, impactos 
nos ecossistemas e promover a melhoria socioambiental por meio de medidas de adaptação. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 

 

QUADRO A.4.3.14 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  02OK 

Descrição 
Mapeamento, interpretação de dados e recuperação de áreas ambientalmente degradadas em processo de 
desertificação. 

Objetivo 
0707 - Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da mudança do 
clima, processos de desertificação e degradação da terra para minimizar prejuízos materiais, impactos 
nos ecossistemas e promover a melhoria socioambiental por meio de medidas de adaptação. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 
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QUADRO A.4.3.15 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  0413 

Descrição 

Promover a gestão ambiental participativa das terras indígenas, por meio de planos, projetos e 
estruturação da capacidade de gestão etnoambientais, bem como atuar como interveniente nos processos 
de licenciamento ambiental de empreendimentos que possuam significativo potencial de impacto sobre 
as terras e povos indígenas. 

Objetivo 
0945 - Implantar e desenvolver a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras 
Indígenas, por meio de estratégias integradas e participativas com vistas ao desenvolvimento sustentável 
e à autonomia dos povos indígenas. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 

 

QUADRO A.4.3.16 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  02V9 

Descrição 
Estabelecimento de padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança para a prestação de serviços e 
equipamentos turísticos. 

Objetivo 
0737 - Promover a sustentabilidade e a qualidade de forma a aumentar a competitividade do turismo 
brasileiro. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

SEDR/MMA 

 

 

4.1.4 - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PROGRAMAS TEMÁTICOS DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

QUADRO A.4.4.1 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2012.6087-0001 

Descrição 
Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais 
e Agricultores Familiares. 

Iniciativa 030N 

Unidade Responsável Departamento de Extrativismo / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 
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Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

 875.000,00  875.000,00 860.132,41  385.132,41  0,00 0,00   385.132,41 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Família beneficiada Un. 170 170   

ANÁLISE CRÍTICA 

Esta Ação fomentou iniciativas de estímulo à produção de base ecológica e, também, a internalização 
das iniciativas governamentais e não-governamentais em curso, bem como contemplou esforços 
empreendidos por povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares que estão 
implementando sistemas produtivos baseados em práticas agroecológicas e de manejo e conservação da 
agrobiodiversidade e sociobiodiversidade visando alcançar patamares crescentes de sustentabilidade. 

 

QUADRO A.4.4.2 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2018.200I-0001 

Descrição 
Promoção da Conservação e Uso da Agrobiodiversidade e das Cadeias de Produtos da 
Sociobiodiversidade. 

Iniciativa 
01UD - Promoção das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais da sociobiodiversidade e da 
conservação e uso sustentável das espécies da agrobiodiversidade 

Unidade Responsável Departamento de Extrativismo / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

 1.040.000,00  1.040.000,00 1.034.459,70  486.085,15  0,00 0,00   486.085,15 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
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 Família Beneficiada Un. 230 230   

ANÁLISE CRÍTICA 

Realização de ações de mobilização no âmbito do Plano nacional de promoção das Cadeias Produtivas 
da Sociobiodiversidade. 

 

QUADRO A.4.4.3 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2018.6040-0001 

Descrição Promoção do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Iniciativa 01TW - Gestão territorial e ambiental dos territórios de povos e comunidades tradicionais 

Unidade Responsável Departamento de Extrativismo / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

 100.000,00  100.000,00 100.000,00  0,00  0,00 0,00  0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Comunidade Apoiada Un. 5 30   

ANÁLISE CRÍTICA 

A Ação apoiou comunidades extrativistas através de representantes de suas redes e organizações, na 
participação do II Encontro das Populações extrativistas que ocorreu no Amapá, em novembro/2012, o 
qual fez parte de uma agenda de trabalho coordenada pela MMA para o fortalecimento da pauta 
extrativista, que gerou os seguintes resultados: formação  de um núcleo interno extrativista para 
integração e fortalecimento da agenda no Ministério; criação de um Grupo de Trabalho Interministerial, 
com participação das comunidades por meio do CNS e GTA, com a finalidade de elaborar Plano de 
Ação para atender a pauta extrativista; integração de diversos órgãos da Adm. Pública Federal para o 
fortalecimento da Agenda, a qual envolve os aspectos de estruturação social, produtiva e regularização 
fundiária. Colaboram para o atendimento desse resultado outras fontes de recurso. 
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QUADRO A.4.4.4 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2018.6061-0001 

Descrição Fomento a Projetos Demonstrativos na Amazônia e Mata Atlântica. 

Iniciativa 
01UD - Promoção das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais da sociobiodiversidade e 
da conservação e uso sustentável das espécies da agrobiodiversidade. 

Unidade Responsável Departamento de Extrativismo / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar Valores 
Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

6.352.991,44  0,00 0,00 0,00 0,00 
6.352.991,4

4 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Projeto Apoiado Unid. 62 62   

ANÁLISE CRÍTICA 

É importante frisar que esta ação é executada exclusivamente com recursos de doação externa do KfW-
Kreditanstal für Wiederaufbau. Em função da forma de operação dos recursos acontecerem por meio de repasse 
direto dos recursos do KfW aos beneficiários finais, por meio de contrato, via Banco do Brasil, ou seja, não são 
internalizados pelo Tesouro Nacional e por isso não são inseridos no SIAFI. Tal situação está respaldada no 
Acordo de Cooperação Financeira Oficial Alemanha-Brasil, vigente desde julho de 1995 (Decreto Legislativo 
nº109, publicado do Diário Oficial de 18 de setembro de 1995) e no Contrato de Contribuição Financeira entre o 
Banco Alemão (KfW) e o Banco do Brasil, datado de 06 julho de 1995.  

Por este motivo, pode haver alta execução física sem aparente execução financeira correspondente. Desse modo, 
o orçamento informado para a Ação, em 2012, corresponde ao valor previsto da doação do KFW, referentes aos 
Contratos nº 2002 65512 e 2001 66561 

 
Em 2012, foram celebrados 14 (catorze) novos projetos, sendo 5 (cinco) relacionados com o bioma amazônico e 
36 (trinta e seis) relacionados com o bioma Mata Atlântica. 
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QUADRO A.4.4.5 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2018.20GF-0001 

Descrição 
Pagamento a Famílias em Situação de Extrema Pobreza pela Prestação de Serviços de 
Conservação de Recursos Naturais no Meio Rural - Plano Brasil sem Miséria (Medida 
Provisória nº 535, de 2 de junho de 2011). 

Iniciativa 
01UB - Pagamento por serviços de conservação de recursos naturais no meio rural prestados 
no âmbito do Plano Brasil sem Miséria. 

Unidade Responsável Departamento de Extrativismo / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

35.244.000,00 52.971.204,00 31.240.300,00 
30.109.200,0

0  0,00 0,00  30.109.200,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Família Atendida Un. 73.000 34.400   

ANÁLISE CRÍTICA 

Em 2012, cerca de 34.400 famílias que residem em Unidades de Conservação de Uso Sustentável, 
áreas ocupadas por ribeirinhos e projetos de Assentamento Ambientalmente Diferenciados, receberam 
o benefício do Bolsa Verde. Um dos grandes avanços tem sido o processo de identificação, 
reconhecimento e acesso dessas famílias ao programa, num esforço de aliá-lo às demais políticas do 
Plano Brasil sem Miséria, e fortalecimento dos demais serviços voltados a essas populações. Apesar do 
descontigenciamento total da dotação prevista para o exercício, a operacionalização do Bolsa Verde 
mostrou-se menos célere em razão da dificuldade de acesso ás famílias beneficiárias em potencial, na 
maioria das vezes localizadas em regiões lonqínquas da Amazônia. Ressalta-se ainda que o número de 
famílias atendidas pelo programa em 2012 não foi o esperado, devido entre outros, a entraves 
operacioanis e à transversalidade (necessidade de apoio de outros atores governamentais) para o 
cadastro dos novos beneficiários. No entanto, o MMA juntamente com esses atores estão aprimorando 
mecanismos para dar maior celeridade ao cadastro de novos beneficiários em 2013. 
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QUADRO A.4.4.6 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2018.20TK-0001 

Descrição 
Cadastramento, Operacionalização e Monitoramento da Transferência de Renda no âmbito 
do Programa de Apoio à Conservação Ambiental - Plano Brasil sem Miséria. 

Iniciativa 
01UB - Pagamento por serviços de conservação de recursos naturais no meio rural prestados 
no âmbito do Plano Brasil sem Miséria. 

Unidade Responsável Departamento de Extrativismo / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

1.800.000,00 3.372.000,00 3.084.296,81 1.488.381,46  0,00 0,00  1.488.381,46 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Benefício pago Un. 51.500 104.134   

ANÁLISE CRÍTICA 

Foram pagos, em 2012, 104.134 benefícios às famílias cadastradas (e aptas) no Programa Bolsa Verde. 
Além disso, por meio dessa Ação foi celebrada parceria com o CENSIPAM (Ministério da Defesa) e 
cooperação junto ao PNUD para ações de monitoramento ambiental, por imagem de satélite, da 
cobertura vegetal dos territórios das famílias beneficiadas, bem como para elaboração de cadastro com 
informações ambientais e sociais das famílias beneficiárias em potencial e daquelas já benefiadas, além 
de atividades pontuais visando o acompanhamento e avaliação do programa. 

Quando da suplementação dessa Ação em 2012, houve falha no ajuste da meta física. O benefício pago 
se refere à quantidade de pagamentos efetuados pelo operador financeiro às famílias. Desse modo, o 
operador, conforme cláusulas contratuais, é custeado pelos serviços prestados. Dependendo do mês de 
ingresso no Bolsa Verde, uma família poderá receber de um a quatro benefícios ao longo do ano. 
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QUADRO A.4.4.7 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.757.2022.20LY-0001 

Descrição 
Cadastramento, Operacionalização e Monitoramento da Transferência de Renda no âmbito 
do Programa de Apoio à Conservação Ambiental - Plano Brasil sem Miséria. 

Iniciativa 
037M - Apoiar e fomentar o desenvolvimento de estratégias empresariais de uso sustentável 
da biomassa florestal como fonte primária de energia. 

Unidade Responsável Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

250.000,00 250.000,00 125.000,00 125.000,00  0,00 0,00  125.000,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Unidade adequada Un. 5 8   

ANÁLISE CRÍTICA 
 
Por meio de articulação e apoio técnico, foram apoiados 8 projetos com recursos de R$ 8 milhões 
oriundos de parceiros para o fomento ao uso de tecnologias de melhoria da eficiência energética no 
setor cerâmico dos estados do CE, RN, PB e SE; e no setor gesseiro de Pernambuco. Adicionalmente, 
foi estimulada a criação de mecanismos de financiamento junto ao BNDES, por meio de subprogramas 
do Fundo Clima, para apoio de projetos de energia renovável e eficiência energética. Por fim, foi criado 
um GT de Energia Renovável na Comissão Nacional de Combate à Desertificação para aimplantar o 
Pacto da Sustentabilidade da Matriz energética nas indústrias de base da construção civil nas Áres 
Susceptíveis à Desertificação (ASDs). 
 
 

QUADRO A.4.4.8 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.126.2029.7965-0001 

Descrição 
Disponibilização e Manutenção de Banco de Dados sobre Zoneamento e Gestão Ambiental 
Territorial e Promoção da Elaboração de Bases Cartográficas. 

Iniciativa 
036W - Disponibilização e manutenção do banco de dados sobre zoneamento e gestão 
ambiental territorial e promoção da elaboração de bases cartográficas. 



 

54 

 

Unidade Responsável Departamento de Zoneamento Territorial / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

270.000,00 270.000,00 148.390,93 148.390,93  0,00 0,00  148.390,93 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Sistema Implantado % 5 3   

ANÁLISE CRÍTICA 
 
Em 2012, com o apoio do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), 
foi desenvolvido o Atlas Interativo do Macrozonemanento Ecológico-Econômico (MacroZEE) da 
Amazônia Legal, utilizando como base as soluções i3geo e Geonetwork, disponibilizando-se aos 
usuários interessados o banco de dados geográficos, bem como seus respectivos metadados, utilizados 
e gerados na elaboração do MacroZEE. Esses dados geoespaciais, bem como as informações 
documentais, estão disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente 
(www.mma.gov.br/atlaszeeamazonia). 
 
Outras ações desenvolvidas pelo DZT no tocante à organização, disponibilização e manutenção do 
banco de dados geográficos referentes às informações geoespaciais das iniciativas de ZEE reconhecidas 
pela Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional (CCZEE) 
foram a edição e preparação de dados geoespaciais para inserção no banco de dados 
PostGIS/PostgreSQL deste Ministério e a disponibilização de metadados por meio da aplicação 
Geonetwork. Esses procedimentos operacionais estão de acordo com os preceitos da Infraestrutura 
Nacional de Dados Espaciais (Inde), instituída pelo decreto nº 6.666/2008, que visa dar 
interoperabilidade e publicidade às informações produzidas pelas diversas instituições envolvidas nas 
agendas de ZEE.   
 
A meta de 5% do sistema implantado foi reduzida para 3%, uma vez que parte da dotação inicial foi 
contingenciada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 

 

QUADRO A.4.4.9 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.127.2029.7413-0001 

Descrição Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico em Âmbito Nacional. 

Iniciativa 
036X - Elaboração e implementação do ZEE do território nacional, em suas múltiplas 
escalas. 

Unidade Responsável Departamento de Zoneamento Territorial / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

1.440.000,00 1.440.000,00 806.807,43 66.807,43  0,00 0,00  66.807,43 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Sistema Executado % 5 3   

 
ANÁLISE CRÍTICA 
 
Dada a prioridade do MMA em elaborar o MacroZEE do bioma Cerrado e apoiar a execução do ZEE 
das onze unidades da federação inseridas no bioma, foram celebrados, por meio desta ação, convênios 
com o Distrito Federal e o Estado de Tocantins, cujas superfícies somadas perfazem 3,32% do território 
nacional.  
 
Os convênios acima mencionados foram firmados no final do ano de 2012, registrados no portal de 
convênios (Siconv) sob os nºs 777033/2012 (Distrito Federal) e 775631/2012 (Tocantins). O valor total 
previsto é de R$740.000,00, referentes aos desembolsos de R$ 360.000,00 para o Distrito Federal e de 
R$ 380.000,00 para o Estado do Tocantins. Visto a data de assinatura dos mesmos, a dotação 
orçamentária necessária para a execução dos respectivos planos de trabalhos será desembolsada no ano 
de 2013.  
 
Adicionalmente, com o apoio do Projeto de Cooperação Técnica junto ao PNUD BRA/00/022 – Apoio 
às Políticas Públicas de Desenvolvimento Sustentável, foi desenvolvida proposta preliminar do 
MacroZEE do Bioma Cerrado (24% do território brasileiro), demanda essa vinculada ao Plano de Ação 
para Preservação e Controle do Desmatamento e das Queimadas no bioma Cerrado (PPCerrado), o qual 
será objeto de discussões e aprimoramentos junto a instituições que atuam na região. Atualmente essa 
agenda está sendo discutida no âmbito da CCZEE, bem como pelos membros do Consórcio ZEE 
Brasil.  
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Por fim, foram celebrados  4 (quatro) Acordos de Cooperação Técnica com os estados do Amapá, 
Amazonas, Piauí e Roraima com vistas a apoiar o detalhamento, a revisão e a implementação de seus 
respectivos zoneamentos. 
 
 

QUADRO A.4.4.10 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2036.8308-0001 

Descrição Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais nas Unidades da Federação. 

Iniciativa 
00PA - Implantação do Cadastro Ambiental Rural e de sistema de regularização ambiental 
em todas as unidades da federação. 

Unidade Responsável Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

3.800.000,00 4.333.333,00 3.769.690,14 2.118.600,70  0,00 0,00  2.118.600,70 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Instrumento Implantado Un. 10 29   

 
ANÁLISE CRÍTICA 
 
Em 2012, esta Ação executada pelo DRS/SEDR contribuiu, juntamente com o apoio de outras unidades 
do MMA e órgãos da administração pública federal, para aquisição das imagens de satélite de alta 
resolução de todo o teritório nacional, para o banco de dados geoespaciais do Sistema de 
Cadastramento de Acesso Remoto (SICAR). 
 
Obteve-se também apoio técnico ao desenvolvimento da versão online do SICAR e reestruturação do 
módulo de capacitação à distância. Foram celebrados 3 convênios com Unidades da Federação (RS, RJ, 
PB) e 26 Acordos de Cooperação Técnica com UFs, entidades representativas do setor agro e 
órgão/entidades públicas para implantação do cadstro Ambiental Rural e rugularização ambiental rural. 
 

Ressalta-se ainda a capacitação de 431 gestores ambientais estaduais e municipais, de 145 municípios 
em 9 UFs (PNC Rural III). Parceria com o Fundo Amazônia para abertura de linha de projetos voltados 
à implantação do CAR na Amazônia Legal e suporte às UFs para preparação das propostas. Consulta 
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aos OEMAS, elaboração de subsídios e suporte à regulamentação da Lei nº 12.651/2012 (novo Código 
Florestal) também tiveram apoio direto/indireto da Ação em tela. 
 
 

QUADRO A.4.4.11 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2036.20M4-0001 

Descrição 
Promoção de Instrumentos Produtivos Sustentáveis para Gestão Ambiental e Redução do 
Desmatamento. 

Iniciativa 
00PT - Instituição de Sistemas e Cadeias Produtivas Sustentáveis como estratégia de 
prevenção e controle do desmatamento ilegal. 

Unidade Responsável Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

475.000,00 475.000,00 340.022,72 140.022,72  0,00 0,00  140.022,72 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Instrumento Implantado Un. 1 1   

 
ANÁLISE CRÍTICA 
 
Para implementação da Operação Arco Verde em 2012, foram realizadas reunuiões em 29 municípios 
para identificação das cadeias e/ou sistemas de produção com potencial catalisador do desenvolvimento 
regional.  
Além disso, foi celabrado o Projeto de Cooperação Técnica “Fortalecimento das políticas 
agroambientais nos países da América Latina e o Caribe através de diálogo e intercâmbio de 
experiências nacionais”, no âmbito do Programa de Cooperação Internacional firmado entre o Governo 
Brasileiro - representado pela Agência Brasileira de Cooperação - e a Organização das Nações Unidas 
para a  Agricultura e Alimentação – FAO, que visa a realização de estudos e intercâmbio de 
experiências nacionais no tema de políticas públicas agroambientais. 
E, no que tange à meta física da Ação, foi celebrado 1 convênio com a Agência de Desenvolvimento 
Regional do Extremo Oeste do Paraná – ADEOP, visando a formação de multiplicadores em 
desenvolvimento rural sustentável e adequação ambiental nas propriedades rurais da agricultura 
familiar para difundir o Programa Federal de Regularização Ambiental. 
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QUADRO A.4.4.12 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.128.2036.6060-0001 

Descrição Promoção do Manejo Florestal Sustentável Comunitário e Familiar. 

Iniciativa 
01IX - Promoção do manejo florestal sustentável, por meio de assistência técnica e extensão 
rural, capacitação, instrumentos econômicos e financeiros e fomento. 

Unidade Responsável Departamento de Extrativismo / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

100.000,00 100.000,00 19.153,70 0,00  0,00 0,00  0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Família Atendida Un. 100 20   

 
ANÁLISE CRÍTICA 
 
Ressalta-se, primeiramente, que o restante do valor da Ação ficou contingenciado, o que prejudicou o 
atingimento completo das metas previstas. No entanto, o valor executado foi de grande utilidade para a 
promoção de atividades e ações no âmbito do manejo sustentável tendo em vista o apoio dado na 11ª 
Jornada de Agroecologia, realizada no mês de julho/2012 em Londrina/PR, contribuindo com a difusão 
de boas práticas junto às comunidades da agricultura familiar. 
 
 

QUADRO A.4.4.13 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2046.6642-0001 

Descrição Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão Costeira. 

Iniciativa 047I – Gestão Ambiental e Teritorial da Zona Costeira. 

Unidade Responsável Departamento de Zoneamento Territorial / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        
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Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

300.757,00 300.757,00 59.798,00 59.798,00  0,00 0,00  59.798,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Unidade Federativa Atendida Un. 10 17   

 
ANÁLISE CRÍTICA 
 
Por meio desta Ação, o MMA atende a sua responsabilidade como coordenador do Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro e executor do Plano de Ação Federal para a Zona Costeira. Em 2012 foram 
realizados 3 cursos regionais de formação de instrutores na metodologia do Projeto Orla, abrangendo 
os estados das regiões Sul/Sudeste (RS, SC, PR, SP, RJ e ES); região Nordeste (BA, SE, AL, PE, PB, 
RN, CE, PI e MA); e região Norte (PA e AP). Esses cursos promoveram a capacitação de 150 
instrutores quanto a metodologia a ser utilizada nas oficinas para elaboração do Plano de Gestão 
Integrada da Orla, dos 17 estados costeiros. A formação de instrutores é uma das demandas 
permanentes do Projeto Orla, sendo estratégico também o desenvolvimento de instrumentos de 
coordenação como um Sistema de Informação e Monitoramento, além da necessidade da sensibilização 
dos atores da sociedade civil organizada e técnicos municipais, estaduais e federais que atuam na orla. 
 
 

QUADRO A.4.4.14 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.542.2046.8896-0001 

Descrição Gestão Ambiental e Territorial da Zona Costeira. 

Iniciativa 047I – Gestão Ambiental e Teritorial da Zona Costeira. 

Unidade Responsável Departamento de Zoneamento Territorial / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

680.000,00 680.000,00 166.948,88 166.948,88  0,00 0,00  166.948,88 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Meta Física Meta Financeira 
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Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Instrumento elaborado Un. 3 1   

 
ANÁLISE CRÍTICA 
 
A meta física inicial de 3 instrumentos elaborados foi reprogramada em função do contingenciamento 
para um instrumento elaborado. Este seria um Termo de Cooperação com a FURG, que não logrou ser 
firmado por falta de tempo hábil para finalização do projeto em 2012. Desta forma, os recursos 
executados nesta ação foram comandados pelo Gabinete da SEDR, destinando-se 85% para o 
pagamento de servidores temporários da Secretaria e 15% para diárias e passagens.  
 
 

QUADRO A.4.4.15 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2050.200H-0001 

Descrição 
Adequação Ecológica e Socioambiental do Uso, Produção e Consumo em Áreas Suscetíveis 
à Desertificação. 

Iniciativa 
02OC – Adequação ecológica e socioambiental de instrumentos de Uso, Produção e 
Consumo Sustentável em áreas suscetíveis à desertificação. 

Unidade Responsável SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

452.000,00 452.000,00 140.817,67 140.817,67  0,00 0,00  140.817,67 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Família beneficiada Un. 10 7.000   

 
ANÁLISE CRÍTICA 
 
O número de famílias foiampliado em função da articulação com o Departamento de Fomento 
(DFDS/MMA) e a SMCQ/MMA, fato que viabilizou uma estratégia financeira para o apoio a 
adequação ecológica e sociambiental do uso, produção e consumo em projetos nas Áreas Suscetíveis à 
Desertificação em parcerias com o Fundo Clima, o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica 
Federal, o FUNBIO e o Fundo Florestal. 
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A estrtégia financeira alavancou recursos do ordem de R$ 22 milhões apoiando 31 Projetos voltados 
para adequação ecológica e sociambiental para o uso, produção e consumo sustentáveis nas Áreas 
Suscetíveis à Desertificação – ASD. 
Resslata-se ainda que dentro da temática da Ação voltada para segurança e eficiência energética com 
fogões ecoeficientes apoia 1.200 famílias. As iniciativas para uso sustentável apoiam 15.000 hectares 
de Caatinga com planos de manejo florestal comunitário. Por fim, mais de 70 assentamentos, os quais 
abrigam mais de 3.000 famílias, já estão envolvidos nas ações de uso sustentável comunitário. Desse 
modo, coube à SEDR/MMA monitorar os esforços em tela, coordenar e monitorar tais atividades 
visando o atendimento às famílias beneficiadas. 
 
 

QUADRO A.4.4.16 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2050.8906-0020 

Descrição Identificação, Diagnóstico e Combate aos Processos de Desertificação no Brasil. 

Iniciativa 02OI -  Identificação, Diagnóstico e combate aos processos de desertificação no Brasil. 

Unidade Responsável SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

1.250.000,00 1.250.000,00 1.125.000,00 0,00  0,00 0,00  0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Instrumento elaborado Un. 15 11   

 
ANÁLISE CRÍTICA 
 
Foi dado apoio aos 11 Estados do semiárido brasileiro para viabilização de projetos no âmbito dos 
Programas Estaduais de Combate à Desertificação – PAEs, por meio de chamadas pelos instrumentos 
de fomento e orçamento. Foi elaborado convênio com o estado da Bahia visando a conservação e a 
segurança hídrica alimentar. Foi criado mecanismos de financiamento no BNDES para apoiar a 
implementação dos Programas Estaduais. Além disso, por meio do Subprograma de Combate à 
Desertificação do Fundo Clima, foi disponibilizado recurso para financiamento dos PAEs. 
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QUADRO A.4.4.17 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.543.2050.20MB-0001 

Descrição 
Mapeamento, Interpretação de Dados e Recuperação de Áreas Ambientalmente Degradadas 
em Processo de Desertificação. 

Iniciativa 
02OK -  Mapeamento, interpretação de dados e recuperação de áreas ambientalmente 
degradadas em processo de desertificação. 

Unidade Responsável SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Plano implementado Un. 5 0   

 
ANÁLISE CRÍTICA 
 
O Sistema de Alerta Precose de Seca e Desertificação – SAP realiza uma base de dados geofisicos para 
o mapemaneto de áreas de risco em 11 Estados com áreas susceptíveis a desertificação. Esse 
mapeamento possibilita a prevenção de eventos de seca, dando eficiência as políticas públicas de 
proteção, credito e investimentos alem de possibilitar a interpretação de dados para recuperção 
ambiental. Essa ferramenta quando consolidada e institucinalizada no CEMADEN/MCTI, será 
fundamental para o mapeamento, interpretação de dados e recuperação de áreas ambientalmente 
degradadas em processo de desertificação. 
 
. Em 2012 foram aprovados 7 projetos com recursos do Fundo Clima, os quais apresentam metas e 
ações específicas para recuperação de áreas degradadas. Além disso, foi aprovado um projeto 
específico para definição de metodologia para a recuperação de áreas degradadas em processo de 
desertificação no núcleo do Ceará, cuja área também está envolvida nas ações do Projeto subregional 
de Combate à Desertficção no âmbito do Mercosul em parceria com o IICA com investimentos de€$ 
250.000 para o combate à desertificação e definição de metodologias e custos para recuperação de 
áreas degradadas. 
 
Foi concluído  o Projeto DesertWatch, parceria com o MCTI/INSA e Agência Espacial Europeia, para 
mapeamento de áreas suscetíveis à desertificação no âmbito dos países da CPLP.. 



 

63 

 

QUADRO A.4.4.18 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2065.6063-0001 

Descrição 
Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-
Piloto). 

Iniciativa 

0413 - Promover a gestão ambiental participativa das terras indígenas, por meio de planos, 
projetos e estruturação da capacidade de gestão etnoambientais, bem como atuar como 
interveniente nos processos de licenciamento ambiental de  empreendimentos que possuam 
significativo potencial de impacto sobre as  terras e povos indígenas. 

Unidade Responsável Departamento de Extrativismo / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

3.638.600,00 3.638.600,00 0,00  0,00  0,00 0,00  1.698.262,11 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Projeto Apoiado Un. 68 39 3.638.600,00 1.698.262,11 

ANÁLISE CRÍTICA 

É importante frisar que esta ação é executada com recursos de doação externa, cuja execução financeira 
não pode ser creditada via Siafi. Por este motivo, não existe diferença entre a execução orçamentária e 
a meta financeira prevista pelo fato de que a relação com o doador funciona de forma onde o valor 
previsto na meta financeira corresponde ao saldo total do valor comprometido com os subprojetos via 
contrato com o Banco do Brasil. Desse modo, o orçamento informado para a Ação, em 2012, 
corresponde ao valor previsto da doação do KFW, referente ao Contrato nº 200065136 (PDPI – 
Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas). 
Em 2012, foram apoiados 39 (trinta e nove) novos projetos que executaram e prestaram contas das 
atividades previstas em seus orçamentos, com a finalidade de melhorar as perspectivas de 
sustentabilidade econômica, social e de preservação da identidade cultural das comunidades indígenas, 
em suas terras, estimulando a preservação dos recursos naturais nelas existentes. 
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QUADRO A.4.4.19 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2065.8671-0001 

Descrição Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas. 

Iniciativa 

0413 - Promover a gestão ambiental participativa das terras indígenas, por meio de planos, 
projetos e estruturação da capacidade de gestão etnoambientais, bem como atuar como 
interveniente nos processos de licenciamento ambiental de  empreendimentos que possuam 
significativo potencial de impacto sobre as  terras e povos indígenas. 

Unidade Responsável Departamento de Extrativismo / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

226.250,00 226.250,00 226.250,00 110.000,00  0,00 0,00  110.000,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Projeto Apoiado Un. 8 8   

ANÁLISE CRÍTICA 

Foram apoiado 8 (oito) projetos voltados à gestão sustentável dos recursos naturais em terras indígenas, 
fomentando o uso sustentável dos recursos naturais e a proteção da biodiversidade das terras indígenas 
brasileiras. Tais instrumentos, foram desenhados no âmbito do Resultado 1 do Projeto de Cooperação 
Técnica Internacional, PNUD/BRA/08/012 – Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades 
Tradicionais. 
 
 

QUADRO A.4.4.20 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  10.44101.18.541.2076.8990-0001 

Descrição Desenvolvimento da Sustentabilidade Ambiental no Turismo. 

Iniciativa 
02V9 - Estabelecimento de padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança para a 
prestação de serviços e equipamentos turísticos. 

Unidade Responsável Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável / SEDR 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 
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Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

100.000,00 100.000,00 29.946,36 0,00  0,00 0,00  0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Projeto desenvolvido Un. 1 1   

 
ANÁLISE CRÍTICA 
 
Em 2012, o apoio e monitoramento de instrumentos de turismo sustentável, no âmbito da Ação 8990, 
foi por meio de impressão de material educativo da Campanha Passaporte Verde, cujo lançamento 
ocorreu na Rio+20. Além disso, prestou-se apoio técnico à formalização de Acordo de Cooperação 
Técnica (SEDR/MMA x Paraty-RJ x ABBRASEL-RJ) junto ao destino piloto da Campanha, o 
município de Paraty-RJ, em parceria com o Ministério do Turismo. 
 

4.2 – INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E F INANCEIRA 
DA UJ 

4.2.1 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ 

 

QUADRO A.4.2.1 - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO - SPOA 

44101 440002 

 

4.2.2 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS 

 
QUADRO A.4.2.2 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e 
Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 
3- Outras Despesas Correntes 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

LO
A

 

Dotação proposta pela UO - - - - 61.493.191,00 48.578.793,00 
PLOA - - - - 61.493.191,00 48.578.793,00 
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LOA - - - - 60.737.191,00 48.578.793,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares - - - - 12.064.008,00  0 

Especiais 
Abertos - - - - 0 10.000.000,00 
Reabertos - - - - 7.235.196,00 0  

Extraordinários 
Abertos - - - - 0 0  
Reabertos - - - - 0 0  

Créditos Cancelados - - - - 0  0 
Outras Operações - - - - 0  0 

Total - - - - 80.036.395,00 58.578.793,00 
Fonte: LOA 2012 e Relatório de Gestão SEDR 2011 
 

QUADRO A.4.2.3 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização da 
Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

LO
A

 Dotação proposta pela UO 1.208.000,00 2.775.000,00 - - - - 
PLOA 1.208.000,00 2.775.000,00 - - - - 
LOA 1.208.000,00 2.775.000,00 - - - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares - - - - - -  

Especiais 
Abertos - - - - - -  
Reabertos - - - - - -  

Extraordinários 
Abertos - - - - - -  
Reabertos - - - - - -  

Créditos Cancelados - - - - - -  
Outras Operações - - - - - - 

Total 1.208.000,00 2.775.000,00 - - 0,00   0,00 
Fonte: LOA 2012 e Relatório de Gestão SEDR 2011 

 

QUADRO A.2.4 - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 

Valores em R$ 
1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de 
Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

LO
A

 Dotação proposta pela UO 61.493.191,00 48.578.793,00 1.208.000,00  2.775.000,00 - 
PLOA 61.493.191,00 - 1.208.000,00  2.775.000,00 - - 
LOA 60.737.191,00 - 1.208.000,00  2.775.000,00 - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares 12.064.008,00 - - - - - 

Especiais 
Abertos 0,00 10.000.000,00 - - - - 
Reabertos 7.235.196,00 - - - - - 

Extraordi
nários 

Abertos - - - - - - 
Reabertos - - - - - - 

Créditos Cancelados - - - - - - 
Outras Operações - - - - - - 

Total 80.036.395,00 58.578.793,00  1.208.000,00 2.775.000,00 - - 
Fonte: Fonte: CONSIAFI 
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Análise Crítica: 

Os quadros mostram uma evolução nas despesas correntes da Unidade, além da relevância dos créditos 
abertos e reabertos. Tal fator é justificado, principalmente, pela ampliação do Programa Bolsa Verde, 
cuja meta em 2012 era obter 73.000 famílias recebendo benefício. 

De modo geral, dado à limitação de valores para proposta orçamentária de 2012, definida pela direção 
do MMA, a SEDR deu prioridade às Ações voltadas ao CAR e Bolsa Verde, tentando uma distribuição 
equanime para as demais Ações.    

Desse modo, agendas estratégicas da UJ, como o combate ao desmatamento e convivência com o semi-
árido, além das ações voltadas ao Zoneamento foram desenvolvidas por meio de parceiros e Fundos 
Governamentais. 
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4.2.3– PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS 

Quadro A.2.5 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

Natureza da Movimentação de 
Crédito 

UG concedente ou 
recebedora Classificação da ação 

Despesas Correntes 

1 – Pessoal e Encargos 
Sociais 

2 – Juros e Encargos da 
Dívida 

3 – Outras Despesas 
Correntes 

Movimentação 
Interna 

Concedidos 440001 

18.122.2124.2000.0001 
 

    873.048,71 
 

18.127.2029.7413.0001     70.000,00 
 

18.541.2012.6087.0001     400.000,00 
 

18.541.2018.20TK.0001     120.298,32 
 

18.541.2018.200I.0001     34.993,10 
 

18.541.2036.20M4.0001     140.022,72 
 

18.541.2065.8671.0001     110.000,00 
 

18.542.2046.8896.0001     248.758,90 
 

    

    

    
    

Recebidos 440108  18.541.2018.20TK.0001                        -                          -    2.054.531,89 

Movimentação 
Externa 

Concedidos 
443032 

18.541..2036.8308.0001 1.842.749,02 

Recebidos 

Movimentação 
Externa 

Concedidos 

Recebidos 
447002 

18.122.2124.2000.0001 300.000,00 

Movimentação 
Externa 

Concedidos 

Recebidos 
447002 

18.541.2050.20G4.0001 500.000,00 

Natureza da 
Movimentação de 

Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora Classificação da ação Despesas de Capital 5 – Inversões Financeiras 

Recebidos                       -    
4 – Investimentos                        -    

6 – Amortização da 
Dívida 
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Movimentação 
Interna Concedidos                       -                                 -                           -                          -                          -    

 Recebidos                       -                                 -                           -                          -                          -    
Movimentação 
Externa Concedidos                       -                                 -                           -                          -                          -    

 Recebidos                       -                                 -       
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Análise Crítica: 

 
Os valores demonstrados na movimentação orçamentária, referente as dotação internamente 
concedida à UG-440001-SPOA/MMA, necessário se faz demonstrar em razão do montante de 
recursos consignados nas Ações de responsabilidade da Unidade Jurisdicionada-UG44004-SEDR, 
porém, que ficam retidas na UG-440002(unidade orçamentária geral do MMA) para execução através 
da Unidade Gestora UG-440001, com a finalidade de pagamentos ao pessoal temporário, 
terceirizados e contratos administrativos, nos termos da legislação e por definições de competência 
regimental. Esta demonstração objetiva compatibilizar as informações orçamentárias, com as 
movimentações decorrentes dos limites impostos a Unidade Jurisdicionada. 

 

5. PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/01/2012 

 

5.1 – RECONHECIMENTO DE PASSIVOS 

 
Não cabe a UJ. 

 

 

5.2 – PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 

QUADRO A.5.2 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
Valores em R$ 

1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 
Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2012 

2011 0 0,00 0 0 

2010 0 0 0 0 

...     

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 
Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2012 

2011 4.024.895,62 880.264,22 3.202.809,83 40.479,32 

2010 1661.190,86 1.523.014,00 38.340,47 99.836,39 
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...     

Fonte: Siafi Gerencial     

 

Análise Crítica: Os Restos a Pagar de exercícios anteriores, cabe destacar que não representa impacto na 
execução da UJ, tendo em vista que os saldos de 2010 e 2011 ressaltam um porcentual inferior a 10% dos 
valores inscritos. Os restos a pagar com saldo remanecentes de exercícios anteriores são quase na sua 
totalidade de convênios. 
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5.3 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

5.3.1– RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA VIGENTES NO EXERCÍCIO 

 

QUADRO A.5.3 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA   

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável – Ministério do Meio Ambiente 

CNPJ: 37.115.375/0002-98 UG/GESTÃO: 440040 / 00001 
 

Informações sobre as transferências  

Modali-
dade Nº do instrumento Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida  No exercício 

Acumulado até 
exercício Início Fim 

1 760454/2011 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do 

Acre - CNPJ 63601769000185 
371.830,00  37.183,00  334.647,00 334.647,00 22/12/11 30/11/12  1 

1 761307/2011 
Secretaria do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade – Pernambuco - CNPJ 
13471612000104 

500.000,00  50.000,00  450.000,00 450.000,00 30/12/11 30/12/12  1 

1 760548/2011 
Secretaria do Desenvolvimento Sustentável 

e dos Recursos Hídricos – Tocantins - 
CNPJ 05016202000145 

495.724,52  57.221,50  438.503,02 438.503,02 26/12/11  31/12/12  1 

1 760410/2011 
Associação Nacional da Agricultura 

Camponesa - CNPJ 05357888000138 
422.838,10  0,00 0,00 0,00 30/12/11 31/12/12  1 

1 760363/2011 
Cooperativa Iguaçu de Prestação de 
Serviços - CNPJ 81188724000102 

487.440,00  40.190,00  0,00 0,00 30/12/11  30/12/12 1 

Modali-
dade 

Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida  No exercício 

Acumulado até 
exercício 

Início Fim 

1 760557/2011 
Governo do Estado do Acre - CNPJ 

63606479000124 
3.300.000,00  300.000,00  3.000.000,00 3.000.000,00 30/12/11  31/12/12 1 

1 761392/2011 
Empresa de Assist Técnica e Ext Rural do 
Estado do Pará - CNPJ 05402797000177 

3.073.747,48  408.915,48  2.664.832,00 2.664.832,00 30/12/11  31/12/12 1 

1 750396/2010 
Marabá Prefeitura Municipal - CNPJ 

05853163000130 
300.000,00  50.000,00  0,00 250.000,00 01/12/10 31/12/12  1 
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1 750612/2010 
Juína Prefeitura Municipal - CNPJ 

15359201000157 
278.966,20  28.966,20  0,00 250.000,00 30/12/10  30/12/12  1 

1 750527/2010 
Prefeitura Municipal de Paragominas - 

CNPJ 05193057000178 
350.000,00  100.000,00  0,00 250.000,00 30/12/10 30/12/12 1 

1 719017/2009 
Prefeitura Municipal de Mucajaí - CNPJ 

04056198000186 
200.940,00  3.940,00  0,00 197.000,00 31/12/09 14/11/12 1 

1 718958/2009 Município de Humaitá/AM 102.050,00  2.050,00 0,00  100.000,00 31/12/09 29/02/12 1 
1 715401/2009 Estado do Piauí / Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
400.005,95 50.005,95 0,00 350.000,00 30/12/09 30/11/13 1 

1 721151/2009 Estado de Goiás / Secretaria de Estado das 
Cidades 

334.000,00 34.000,00 0,00 334.000,00 30/12/09 19/04/13 1 

3 002/2011  UFSC - CNPJ  83.899.526/0001-82 397.500,00 0,00 0,00 397.500,00 31/12/11 31/12/13 1 
3 672893/2011 CENSIPAM 110511/00001 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 15/12/11 15/12/15 1 

1 775631/2012 

Estado do Tocantins / Secretaria de Estado 
de Planejamento e da Modernização da 

Gestão Pública 400.000,00 20.000,00 0,00 0,00 31/12/12 31/12/13 1 

1 777033/2012 
GDF CNPJ 

00.394.601/0001-26 400.000,00 40.000,00 0,00 0,00 28/12/12 28/11/213 1 

1 778200/2012 
SUDEMA CNPJ 

08.329.849/0001-15 545.650,00 494.250,00 0,00 0,00 30/12/12 30/12/13 1 

1 778203/2012 
INEA CNPJ 

10.598.957/0001-35 599.792,04 99.965,34 0,00 0,00 28/12/12 31/12/13 1 

1 778613/2012 
SEMA CNPJ 

03.330.683/0001-33 565.020,58 65.020,58 0,00 0,00 30/12/12 30/11/13 1 
LEGENDA 

Modalidade: 
1 - Convênio  
2 - Contrato de Repasse 
3 - Termo de Cooperação 
4 - Termo de Compromisso  

Situação da Transferência: 
1 - Adimplente 
2 - Inadimplente 
3 - Inadimplência Suspensa  
4 - Concluído  
5 - Excluído 
6 - Rescindido  
7 - Arquivado 
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5.3.2– QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA CELEBRADOS E VALORES REPASSADOS NOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 

 
QUADRO A.5.4 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 

 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome:Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável – Ministério do Meio Ambiente 
CNPJ: 37.115.375/0002-98 
UG/GESTÃO: 440040 / 00001 

Modalidade 
Quantidade de instrumentos celebrados em cada 

exercício 
Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de 

celebração do instrumento (em R$ 1,00) 
2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Convênio 5 7 4 396.302,12 6.887.982,02 1.781.005,95 
Contrato de Repasse 0 0 0  0,00 0,00 
Termo de Cooperação 1 1 0 2.240.249,02 397.500,00 0,00 
Termo de Compromisso 0 0 0  0,00 0,00 

Totais 6 8 4 2.636.551,14 
7.285.482,02 

 
1.781.005,95 

Fonte: SICONV  

 
5.3.3 – INFORMAÇÕES SOBRE O CONUNTO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE PERMANECERÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2013 E SEGUINTE 

 
QUADRO A.5.5 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2013 E EXERCÍCIOS SEGUINTES 

 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável – Ministério do Meio Ambiente 
CNPJ: 37.115.375/0009-64 UG/GESTÃO:440040/00001  

Modalidade 
Qtd.  de instrumentos 

com vigência em 2013 e 
seguintes 

Valores (R$ 1,00) % do Valor global 
repassado até o final do 

exercício de 2012 Contratados Repassados até 2012 Previstos para 2013 

Convênio 4  1.424.000,00 684.000,00 740.000,00 48,03 
Contrato de Repasse 0     
Termo de Cooperação 1 397.500,00 397.500,00  100% 
Termo de Compromisso 0     

Totais      
Fonte: SICONV  
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5.3.4 – INFORMAÇÕES SOBRE O A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AOS CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO E 
CONTRATOS DE REPASSE  

 
 

QUADRO A.5.6 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS 
CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE 

CONTRATOS DE REPASSE. 

Valores em R$ 
1,00 

Unidade Concedente 

Nome: 

CNPJ: UG/GESTÃO: 

Exercício da 
Prestação 
das Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 
Contratos de 

Repasse 

2012 

Contas Prestadas 
Quantidade 0 -0 -0 

Montante Repassado 0 -00 -0 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 
1 Sec. Meio 

Ambiente da Bahia 

Termo de 
Cooperação com 

MCTI- 
0- 

Montante Repassado 
102.050,00 

 
-0 -0 

2011 Contas Prestadas 
Quantidade -0 - - 

Montante Repassado -0 - - 
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Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

2010 

Contas Prestadas 
Quantidade -1 - - 

Montante Repassado 250.000,00-- - - 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 1 - - 

Montante Repassado 
 

- - 

Anteriores a 
2010 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade -1 - - 

Montante Repassado 197.000,00 - - 

Fonte: SICONV 

 

Análise Crítica: No tocante a apresentação de prestação de contas de instrumentos celebrados com esta SEDR/MMA, informamos que de todas as 
prestações de contas que foram apresentadas, exceto a do Convênio 718958/2009, que apresentou a documentação de maneira formal (não consta 
informação de sua execução no portal do Siconv), para tanto foram diligenciados comunicado da necessidade de inserção de dados junto ao portal de 
Convênios para que esta unidade possa fazer uma análise dentro das normas da Portaria nº 507/11. Os demais convênios celebrados por esta Unidade 
Gestora, com previsão de término até o exercício de 2012, tiveram a sua vigência prorrogada. 
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5.4 – SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 

Não se aplica à UJ. 

 

5.5 – RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOBRE A GESTÃO DA UJ 
 

Não se aplica à UJ. 

 

 

6. PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/01/2012 

 

6.1 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS 
 

Quadro A.6.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 
 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos  

no exercício 
Egressos  

no exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)  Não Há            57                1                   2  

1.1. Membros de poder e agentes políticos  Não Há              -                -                   -  

1.2. Servidores de Carreira  (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  Não Há            57                1                   2  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  Não Há            57                1                   2  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  Não Há              -                -                   -  
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1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório  Não Há              -                -                   -  

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  Não Há              -                -                   -  

2. Servidores com Contratos Temporários  Não Há            13                1                   4  

3. Total de Servidores (1+2)  Não Há           70                2                   6  
Fonte: DataWare House - SIAPENET 
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6.1.2 SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO EFETIVA DA UNIDADE JURISDICIONADA 
 

Quadro A.6.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de pessoas na situação em 

31 de dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)                       -  

1.1. Exercício de Cargo em Comissão                       -  

1.2. Exercício de Função de Confiança                       -  

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)                       -  

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)                      2  

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo                        -  

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior                      1  

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional                       -  

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País                      1  

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)                      3  

3.1. De oficio, no interesse da Administração                       -  

3.2. A pedido, a critério da Administração                       -  

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro                       -  

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde                      3  

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo                       -  

4. Licença remunerada (4.1+4.2)                      1  

4.1. Doença em pessoa da família                        -  

4.2. Capacitação                       1  

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)                       -  
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro/5.2. Serviço militar/5.3. Atividade política/5.4. Interesses particulares/5.5. 

Mandato classista                        -  

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) - Licença Gestante                      1  

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)                      7  
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6.1.3 QUANTIFICAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UNIDADE JURISDICIONADA  
 
 
 

Quadro A.6.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação apurada em 31/12) 
 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas 
Lotação Ingressos no 

exercício 
Egressos no 

exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em comissão                  19                18                  6                 5  

1.1. Cargos Natureza Especial                    -                   -                   -                  -  

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior                    -                18                  6                 5  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão                    -                  4                   -                  -  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado                    -                   -                   -                  -  

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas                    -                  1                   -                 1  

1.2.4. Sem vínculo                    -                13                  6                 4  

1.2.5. Aposentados                    -                   -                   -                  -  

2. Funções gratificadas                    -                   -                   -                  -  

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão                    -                   -                   -                  -  

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado                    -                   -                   -                  -  

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas                    -                   -                   -                  -  

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)                 19                18                  6                 5  

Fonte: DataWare House - SIAPENET 
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6.1.4 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA SEGUNDO A IDADE 

 
 

Quadro A.6.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12 
 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos De 51 a 60 anos Acima de 60 anos 

1. Provimento de cargo efetivo                20                 31                 13                   8                   3  

1.1. Membros de poder e agentes políticos                   -                    -                    -                    -                    -  

1.2. Servidores de Carreira                  19                  28                    9                    5                    1  

1.3. Servidores com Contratos Temporários                   1                    3                    4                    3                    2  

2. Provimento de cargo em comissão                  2                   6                   9                   2                   1  

2.1. Cargos de Natureza Especial                   -                    -                    -                    -                    -  

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior                   2                    6                    9                    2                    1  

2.3. Funções gratificadas                   -                    -                    -                    -                    -  

3. Totais (1+2)                22                 37                 22                 10                   4  

Fonte: DataWare House - SIAPENET 
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6.1.5 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA SEGUNDO A ESCOLARIDADE 

 
Quadro A.6.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12/2011 

 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo      -         2       -         3      14      45  

-     -     -     -     -     - 

1.1. Membros de poder e agentes políticos             

1.2. Servidores de Carreira     -          14      45  

1.3. Servidores com Contratos Temporários                1       12  

2. Provimento de cargo em comissão      -        -        -    -        4      14  

2.1. Cargos de Natureza Especial             

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior                4       14  

2.3. Funções gratificadas            -  

3. Totais (1+2)      -          2       -          3       18       59       -        -        -   

LEGENDA - Nível de Escolaridade                   

 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / 
Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

 
 
 Os tópicos 5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas, 5.3 Composição do Quadro de Estagiários, 5.4 Demonstração dos 
custos de pessoal da unidade jurisdicionada, 5.5 Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada e 5.6 Indicadores 
Gerenciais Sobre Recursos Humanos, da Parte A, item 5, do Anexo II da DN TCU n.º 108, DE 24/11/2010, serão apresentados de forma 
consolidade pela SPOA/SECEC/MMA (UG 440001). 
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6.2 – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONT RATAÇÃO 
DE ESTAGIÁRIOS 

 

 

Não se aplica a UJ. 

 

 

7, 8 E 9. PARTE A, ITENS 7, 8 E 9, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 
18/01/2012 

 

Não se aplica à realidade da UJ, tendo em vista que a gestão patrimonial, de compras e TI está sob 
responsabilidade da SPOA/SECEX. 

 

10. PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/01/2012 

10.1 – DELIBERAÇÕES DO TCU E DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 
 

Não se aplica à UJ, tendo em vista que não houve deliberações do TCU e OCI específica à UJ. 

 

10.2 – INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AU DITORIA 
INTERNA 

 

 

10.3 – DECLARAÇAO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N° 8.730/93 
 

 

Detentores de Cargos e 
Funções obrigados a 

entregar a DBR 

Situação em relação 
às exigências da Lei 

nº 8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR 
Posse ou Início do 

exercício de Função 
ou Cargo 

Final do exercício da 
Função ou Cargo 

Final do exercício 
financeiro 

Autoridades (Incisos I 
a VI do art. 1º da Lei nº 

8.730/93) 

Obrigados a entregar 
a DBR - - - 

Entregaram a DBR - - - 
Não cumpriram a 

obrigação - 
 

- 
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Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar 
a DBR - - - 

Entregaram a DBR - - - 
Não cumpriram a 

obrigação - - - 

Funções 
Comissionadas (Cargo, 

Emprego, Função de 
Confiança ou em 

comissão) 

Obrigados a entregar 
a DBR 7 6 21 

Entregaram a DBR 7 4 21 
Não cumpriram a 

obrigação 0 2 0 

Fonte: CGGP/SPOA/SECEX/MMA 

 

10.4 – MODELO DE DECLARAÇAO DE DE ATUALIZAÇÃO DE DA DOS NO 
SIASG E SICONV 

 
 

QUADRO A.10.4 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 
DADOS NO SIASG E SICONV 

DECLARAÇÃO 

Eu, Allan Kardec Moreira Milhomens , CPF n° 145.792.941-49, Gerente de Projeto, 
exercido na Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável declaro junto aos órgãos de controle 
interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres 
firmados até o exercício de 2012 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no 
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 
e suas correspondentes em exercícios anteriores. 

 

Brasília,  28 de março de 2013. 

 

ALLAN KARDEC MOREIRA MILHOMENS 

CPF n° 145.792.941-49 

Gerente de Projeto 

 

DECLARAÇÃO 

Eu, Moisés Savian, CPF n° 003.77.129-90, Gerente de Projeto, exercido na 
Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável declaro junto aos órgãos de controle interno e 
externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados 
até o exercício de 2012 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 
e suas correspondentes em exercícios anteriores. 

 

Brasília,  28 de março de 2013. 

 

MOISÉS SAVIAN 
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CPF n° 003.77.129-90, 

Gerente de Projeto 

 

 

DECLARAÇÃO 

Eu, Bruno Siqueira Abe Saber Miguel, CPF n° 060.610.126-83, Gerente de Projeto, 
exercido no Departamento de Zoneamento Territorial, declaro junto aos órgãos de controle interno e 
externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados 
até o exercício de 2012 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 
e suas correspondentes em exercícios anteriores. 

 

 

Brasília,  28 de março de 2013. 

BRUNO SIQUEIRA ABE SABER MIGUEL 

CPF n° 060.610.126-83 

Gerente de Projeto 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

Eu, Joao Silveira D'Angelis Filho, CPF n° 635.178.176-00, Gerente de Projeto, exercido 
no Departamento de Extrativismo, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as 
informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2012 
por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração 
de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, 
conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas correspondentes em 
exercícios anteriores. 

 

 

Brasília,  28 de março de 2013. 

 

 

JOAO SILVEIRA D'ANGELIS FILHO 

CPF n° 635.178.176-00 

Gerente de Projeto 
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11. PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/01/2012 

11.2 – DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMID ADE DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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P A R T E  B  D O  A N E X O  I I  D A  D N  T C U  N º  1 1 9 / 2 0 1 2  –  
I N F O R M A Ç Õ E S  C O N T Á B E I S  D A  G E S T Ã O  

12. PARTE B, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/01/2012 

28.1 – CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES NA MODALIDADE PRO DUTO 
 

QUADRO B.12.1- CONSULTORES CONTRATADOS NA MODALIDAD E “PRODUTO” 
NO ÂMBITO DOS PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS 
 
 
 Valores em R$ 1,00

   

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização  Sigla:  
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

 
Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto:  Código 
“Apoio às Ações de Implementação do Programa de Ação Nacional de Combate à 
Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca” 
 

BRA/IICA/05/004 
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Observação: Todos os contratos de consultoria pessoa física na modalidade “produto” detalhados a seguir  foram 
efetuados  no âmbito do PCT BRA/IICA/05/004. 
 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 
    
CONTRATO 1 - Código do Contrato: 110403 
Objetivo da consultoria:  Elaboração de mapeamento da cobertura vegetal e do uso da terra com vistas à 
implementação de um sistema de alerta precoce de seca e desertificação (SAP).  

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

contrato 
Total previsto no 

exercício 
Total pago no 

exercício 
Total pago até o 
final do exercício 

05/10/10 04/10/12 114.469,36 28.617,36 38.156,46 38.156,46 
Insumos Externos 

A sede de trabalho do consultor se localiza na cidade de São José dos Campos (SP) nas dependências do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, conforme Acordo de Parceria  firmado entre o MMA e o INPE. Foi 
disponibilizado espaço físico e computadores que poderão ser utilizados pelo consultor. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1. Plano de trabalho 
Produto 2. PI’s do Maranhão 

22/07/11 
(Data do 

pagamento)  

19.078,22  
(Parcela 1)  

Produto 3. PI’s do Ceará 22/09/11 
(Data do 

pagamento)  

9.539,12  
(Parcela 2) 

Produto 4. PI’s do Rio Grande do Norte 
Produto 5. PI’s da Paraíba 

30/11/11 
(Data do 

pagamento)  

9.539,12  
(Parcela 3) 

Produto 6. PI’s de Pernambuco 
Produto 7. PI’s de Alagoas 

30/11/11 9.539,12  
(Parcela 4) 

Produto 8. PI’s da Bahia 29/02/12 28.617,33  
(Parcela 5) 

Produto 9. PI’s de Sergipe 
Produto 10. PI’s do Espírito Santo 

30/04/12 9.539,12 
 (Parcela 6) 

Produto 11. PI’s de Minas Gerais 
Produto 12. PI’s do Piauí 
Produto 13. PI’s do “Litígio” 
Produto 14. PI’s consolidados 
Produto 15. Relatório Final 

28/09/12 28.617,33  
(Parcela 7) 

Consultor contratado 
Nome do consultor: ADRIANA GOMES AFFONSO CPF:  875.710.727-00 
Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  Esta  ação  é desenvolvida  por meio do Acordo de 
Cooperação firmado entre o MMA  e o  INPE/MCT. Foi realizada reunião de planejamento com  os cinco consultores 
contratados para o SAP. Em função do atraso na instalação dos equipamentos e na dificuldade de obtenção de dados 
básicos, o cronograma de elaboração e de entrega dos produtos foi readequado pela coordenação do projeto. Devido  a  
necessidade de reformulação da  metodologia de trabalho foi necessário prorrogar o prazo do contrato para 
outubro/2012.  

 

Análise Crítica: 

A contratação de consultores na modalidade “produto” por meio da Cooperação Técnica é um 
mecanismo eficaz para os trabalhos da Coordenação de Combate à Desertificação, pois além de 
termos profissionais voltados exclusivamente para a ação, possibilita uma consistência metodológica 
e estabelece uma diretriz única entre os diferentes planos estaduais e ao mesmo tempo assegura que 
as particularidades de cada estado estejam refletidas em seus programas. Por outro lado, o 
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mecanismo da Cooperação Técnica possibilita um aporte de conhecimento especializado que 
assegura um processo participativo com amplo envolvimento da sociedade na construção dos planos 
estaduais, de conformidade com as Diretrizes estabelecidas na convenção de Combate a 
Desertificação (UNCCD). Ademais essa estratégia possibilita uma convergência de esforços na  
definição dos PPA, de forma a se otimizar os recursos sejam estaduais ou federal, possibilitando 
maior eficácia na implementação do PROGRAMA DE AÇÃO NACIONAL DE COMBATE À 
DESERTIFICAÇÃO NAS ÁREAS SUSCEPTÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO – PAN-BRASIL. 
 
O governo federal brasileiro em conjunto com diversas instituições e com a sociedade civil tem 
desenvolvido ações para o fortalecimento das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade. A 
prioridade tem sido dinamizar mecanismos estratégicos que considerem a implantação de ações, 
objetivando o fortalecimento das cadeias produtivas e dos serviços gerados a partir dos recursos da 
biodiversidade, possibilitando integrar a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas ao 
desenvolvimento econômico do país com a inclusão produtiva dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, Agricultores Familiares e assentados da reforma agrária nesse processo, vislumbrando o 
aumento significativo da renda e do número de famílias envolvidas, gerando impacto socioambiental 
e econômico positivo. Esse conjunto de ações está previsto no Resultado 2 do Projeto PNUD 
BRA/08/012, no que tange às cadeias produtivas, mercados e iniciativas associadas ao 
agroextrativismo e à sociobiodiversidade definidas e implantadas. 
 
Para o desencadeamento das ações relacionadas no Plano Nacional para a Promoção das Cadeias de 
Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB) por meio das consultas públicas realizadas, é necessário o 
enfrentamento de uma série de obstáculos encarados como gargalos. Para isso cada ministério 
membro da coordenação do PNPSB elencou um conjunto de atividades prioritárias, de acorodo com 
o gargalo que deveria intervir. No caso do MMA, os dois principais eixos da ação são para: 1. Baixa 
oferta de produto com qualidade e, 2. Dificuldade de acesso e vulnerabilidade dos estoques naturais. 
 
Neste contexto, buscou-se contratar um profissional para apoiar todas as ações relacionadas aos 
gargalos identificados no PNPSB como sendo de gestão do MMA, acompanhados ou executados por 
este Ministério. Ressalta-se ainda que, no ano de 2007, foi aprovada pelo Decreto no. 6.040, a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que tem 
como objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais com 
ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, 
econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e 
suas instituições. Em decorrência dessa iniciativa, foi regulamentado em 21 de julho de 2009, por 
meio da Portaria Interministerial nº 239 de 21 de julho de 2009, o Plano Nacional para Promoção das 
Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB) com objetivo de implementar ações que 
favoreçam a ampliação e o fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade. 
 
A consultoria em tela foi pleiteada visando atender o Produto 2.3, Resultado 2 do Projeto PNUD 
BRA/08/012, no que tange à formulação de estudos técnicos para a elaboração, implementação, 
monitoramento e avaliação de ações e projetos em áreas estratégicas para a implantação de cadeias 
produtivas, mercados e iniciativas associadas ao agroextrativismo. 
 
Nesse contexto, buscou-se contratar um profissional especializado que pudesse desenvolver 
atividades relacionadas à cadeia do Babaçu, potencializando as ações relacionadas aos gargalos 
identificados no Plano Nacional para a Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade 
(PNPSB). Desse modo, o consultor contratado vem subsidiando a implantação do plano de ação para 
a cadeia do Babaçu junto aos Ministérios e parceiros responsáveis no Governo Federal, nos estados 
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que participam do PNPSB, bem como articular as agendas dos planos de ação estaduais em nível 
federal, subsidiando ainda a Secretaria Executiva, a equipe técnica e o Grupo de Coordenação. 
 
Ressalta-se ainda que, no ano de 2007, foi aprovada pelo Decreto no. 6.040, a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que tem como objetivo 
promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais com ênfase no 
reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, 
econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e 
suas instituições. Em decorrência dessa iniciativa, foi regulamentado em 21 de julho de 2009, por 
meio da Portaria Interministerial nº 239 de 21 de julho de 2009, o Plano Nacional para Promoção das 
Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB) com objetivo de implementar ações que 
favoreçam a ampliação e o fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade. 
 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 
Nome da Organização  Sigla:  
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 

 
Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto:  Código 
Apoio às políticas Públicas de Desenvolvimento Sustentável 
 

BRA/00/022 

 
Observação:  
 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 
 
 
CONTRATO BRA10-18302/2012 -  
Objetivo da consultoria:  Elaborar proposta preliminar do Macrozoneamento Ecológico-Econômico do bioma Cerrado 

Período de Vigência Remuneração 
Início Término Total Previsto no 

contrato 
Total previsto no 

exercício 
Total pago no 

exercício 
Total pago até o 
final do exercício 

10/04/12 20/09/12 264.095,44 264.095,44 264.095,44 264.095,44 
Insumos Externos 

 
Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 
entrega 

Valor 

Produto 1 – Relatório contendo o diagnóstico do meio físico-biótico do 
bioma Cerrado, com a identificação das unidades dos sistemas 
ambientais, na escala de referência de 1:1.000.000, o levantamento das 
potencialidades naturais do bioma e a análise da fragilidade natural 
potencial do Cerrado 

10/05/12 52.819,08 

Produto 2 – Relatório contendo o diagnóstico do meio socioeconômico 
do bioma Cerrado, na escala de referência de 1:1.000.000, contendo o 
mapa com as tendências de ocupação e articulação regional. 

30/05/12 52.819,11 

Produto 3 – Relatório contendo o diagnóstico jurídico-institucional do 
bioma Cerrado, na escala de referência de 1:1.000.000, contendo 
levantamento dos principais planos, programas, políticas e projetos que 
têm o bioma Cerrado como área de abrangência, sistematizando e 
integrando as estratégias e diretrizes de uso e ocupação por eles 
propostas 

19/06/12 39.614,31 

Produto 4 – Relatório contendo proposta de mapa de subsídios à gestão 
do bioma Cerrado, na escala de referência de 1:1.000.000, com as 
unidades territoriais de intervenção e suas respectivas estratégias e 

18/07/12 79.228,63 
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diretrizes de ação 
Produto 5 – Relatório contendo plano de discussão e debates do mapa de 
subsídios à gestão do bioma Cerrado com órgãos públicos e segmentos 
representativos da sociedade civil que atuam na região 

18/08/12 39.614,31 

   
Consultor contratado 

Consultoria (pessoa jurídica): KAMPATEC Assessoria e Consultoria Ltda. CNPJ: 09.078.336/0001-41 
Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:   
 
O Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no bioma Cerrado 
(PPCerrado) – instrumento operativo que busca viabilizar parte das diretrizes e ações programáticas 
do Programa Cerrado Sustentável – é constituído por três eixos temáticos, estabelecidos em resposta 
às causas críticas do desmatamento e das queimadas na região, previamente identificadas pelo citado 
Plano, a saber: (I) Monitoramento e Controle; (II) Áreas Protegidas e Ordenamento Territorial; e (III) 
Fomento às Atividades Sustentáveis. A partir desses eixos temáticos, foram estabelecidos macro 
objetivos.   
 
O macro objetivo correlato às atribuições do Departamento de Zoneamento Territorial  está presente 
no eixo temático relativo às (II) Áreas Protegidas e Ordenamento Territorial, intitulado “Macro 
objetivo 12 – Fomentar o Planejamento Territorial do Bioma Cerrado”, que prevê, dentre outras, a 
ação estratégica 12.1 – Elaborar o MacroZEE do bioma Cerrado.  
 
Assim, alinhado ao Projeto de Cooperação Técnica BRA/00/022 – Apoio às políticas Públicas de 
Desenvolvimento Sustentável, o MMA e o PNUD tornaram públicos o edital referente à Licitação 
Internacional (RFP) nº 14.762/2011, destinada a contratar pessoa jurídica para elaborar a proposta 
preliminar do MacroZEE do bioma Cerrado, de acordo com as diretrizes metodológicas para o ZEE 
do Brasil, estabelecidas no Decreto nº 4.297/2002.  
 
A empresa vencedora do certame, KAMPATEC Assessoria e Consultoria Ltda., entregou os cinco 
produtos previstos no Termo de Referência, sendo que os mesmos foram apresentados aos membros 
da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE) na XXVIII Reunião 
Ordinária da CCZEE, ocorrida no dia 06 de dezembro de 2012. Atualmente, os mencionados 
produtos estão sob análise dos membros da CCZEE, bem como do Consórcio ZEE Brasil, com 
previsão para apresentação de contribuições ao processo de zonificação na XXIX Reunião Ordinária 
da CCZEE, a ser realizada no dia 1º de abril de 2013. De posse das críticas e sugestões recebidas será 
consolidada uma nova versão do MacroZEE do bioma Cerrado, que em seguida será apresentado e 
discutido junto aos estados e a segmentos da sociedade civil organizada da região. 
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