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INTRODUÇÃO 

 

 Delineado nos moldes das orientações normatizadas na Portaria TCU n° 90/2014, na Portaria 

CGU nº 522/2015 e na DN TCU n° 134/2013, e em atendimento ao dever de prestar contas previsto 

no art. 70 da Constituição Federal (CF), este Relatório se propôs a apresentar as ações da Secretaria 

de Biodiversidade e Florestas (SBF) e seus respectivos resultados no cumprimento da missão 

institucional de promover – com participação, inclusão social e repartição dos benefícios – a 

valorização, a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais 

associados, dos recursos florestais, faunísticos, florísticos, pesqueiros e genéticos dos ecossistemas, 

bem como a remuneração pelos serviços ambientais por eles prestados.  

As informações constantes no presente Relatório são provenientes de consultas ao Sistema 

Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), ao Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (SIAFI), a Ofícios, Acórdãos e Notas Técnicas dirigidos ao órgão, e de dados 

colhidos junto aos departamentos que compõem esta Secretaria, são eles: Departamento de Áreas 

Protegidas (DAP); Departamento de Florestas (DFLOR)1; Departamento de Biodiversidade Aquática, 

Mar e Antártica (DMAR) 2 ; Departamento de Conservação da Biodiversidade (DCBIO); e 

Departamento de Patrimônio Genético (DPG). 

No que tange à estrutura, este Relatório se divide em doze partes, a saber: identificação e 

atributos da Unidade Jurisdicionada (UJ); estruturas de governança e de autocontrole; relacionamento 

com a sociedade; planejamento e resultados alcançados; tópicos especiais da execução orçamentária 

e financeira; gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados; gestão do uso dos 

recursos renováveis e sustentabilidade ambiental; atendimento de demandas do órgão de controle; 

informações contábeis; e, outras informações sobre a gestão. 

Na seção referente à identificação e atributos, são abordadas informações gerais atinentes à 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF), finalidades e competências institucionais, 

organograma funcional, macroprocessos finalísticos e os principais parceiros desta UJ.  

Sobre as estruturas de governança e autocontrole, a priori, são expostas as percepções da SBF 

quanto aos seus mecanismos de controle interno, de maneira que foram relatadas questões atinentes 

à estrutura orgânica de controle da SBF; aos controles internos administrativos, sendo avaliados 

elementos como ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, informação e 

comunicação e monitoramento; e, aos indicadores para monitoramento e avaliação do desempenho 

da entidade. 

No tópico concernente ao relacionamento com a sociedade são tratados os canais de acesso 

do cidadão à SBF para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando 

informações gerenciais e estatísticas sobre o atendimento às demandas. 

Em planejamento e resultados alcançados, no que diz respeito ao planejamento da unidade, 

em 2014 a SBF passou a contar com um planejamento estratégico formal, intitulado: Planejamento 

Estratégico, Gestão para Resultados, 2014-2022, o qual foi tratado no referido tópico, além disso, 

foram abordadas questões referentes à programação orçamentária e financeira desta Secretaria. 

Em tópicos especiais de execução orçamentária e financeira foram abordados: a execução da 

despesa; o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos; a movimentação e 

                                                 

1  Com a publicação da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que instituiu a nova lei florestal, diversas orientações e 

diretrizes foram modificadas. A lei alterou de forma significativa as atividades em andamento, o que promoveu uma 

reestruturação nas unidades do MMA que trabalham com o tema. Dentro desse processo o DFLOR, embora ainda figure 

formalmente no organograma da SBF, foi extinto de fato, e suas atribuições foram transferidas para outras unidades do 

MMA. 

2  A antes denominada Gerência de Biodiversidade Aquática (GBA), passou a gozar do status de Departamento em 2014. 

Embora o Decreto nº 6.101/2007, que versa sobre a estrutura regimental da SBF, não tenha reconhecido tal fato, o 

Departamento de Biodiversidade Aquática, Mar e Antártica (DMAR) integra esta Secretaria como tal. 
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os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores; as transferências voluntárias de recursos; os 

suprimentos de fundos; e, as renúncias de receitas. 

A respeito da seção gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados, 

nela constam informações sobre a estrutura de pessoal da unidade (afastamentos, qualificação, custos 

associados, composição do quadro, acumulação remunerada, indicadores gerenciais) e sobre 

terceirização de mão de obra e quadro de estagiários. 

Com relação à gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental, esta se 

traduz nas informações referentes à separação de resíduos recicláveis e nos critérios de 

sustentabilidade ambiental adotados na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras, 

observando a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10/2012. 

No que se refere ao atendimento de demandas do órgão de controle, são descritas as 

providências adotadas no atendimento de acórdãos do TCU, além disso, são relatadas informações 

sobre o tratamento das recomendações provenientes da unidade de controle interno, a respeito da 

entrega e tratamento de declarações de bens e rendas, e sobre as medidas adotadas em caso de dano 

ao erário. Ao final, são apresentadas informações a respeito de contratos, convênios e congêneres 

devidamente atestadas por declaração da área responsável no tocante à disponibilidade destas no 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e no Sistema de Gestão de 

Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria (SICONV). 

Em informações contábeis, constam os critérios e procedimentos adotados em conformidade 

com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, 

no tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 

avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade. Além disso, nela consta declaração do 

contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha executado sua contabilidade no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. 

Ademais, como o próprio nome já diz, no tópico: outras informações sobre a gestão, são 

descritas outras informações consideradas relevantes, tendo em vista a conformidade e o desempenho 

da gestão no exercício de 2014. 

Alguns itens não foram contemplados no presente Relatório por não se aplicarem à realidade 

da SBF, não obstante conste a obrigatoriedade de apresentação na DN TCU nº 134/2013 (Anexo II, 

Quadro A1, b). São eles: 2.1 e 2.3, referentes à estrutura de governança (da qual a SBF não dispõe) e 

ao sistema de correição (apresentado no relatório da Secretaria Executiva ou SECEX); alguns dos 

tópicos do item 3 sobre o relacionamento com a sociedade; 5.2.3.4, a respeito do orçamento de 

investimento; algumas seções do item 6 atinente aos tópicos especiais de execução orçamentária; 7.2, 

referente à contratação de mão de obra de apoio e de estagiários, respectivamente; 8.1, 8.2 e 8.3, a 

respeito de gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário (a qual ficará a cargo da Subsecretaria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão ou SPOA); 9.1, concernente à gestão da tecnologia da informação; 

e, 12.1, atinente às informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas 

normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. 
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O 

RELATÓRIO 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 
 

Quadro A.1.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério do Meio Ambiente Código SIORG: 1927 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Secretaria de Biodiversidade e Florestas 
Denominação abreviada: SBF 
Código SIORG: 38337 Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica 
Situação: ativa 
Natureza Jurídica: Órgão Público 
Principal Atividade: Meio Ambiente Código CNAE: 8412-4/00 

Telefones/Fax de contato:  

(061) 

2028- 

2039 (061) 2028- 2192 (061) 2028-2034 
Endereço eletrônico:sbf@mma.gov.br 
Página na Internet: http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=146 
Endereço Postal: SEPN 505 Bloco B (Edifício Marie Prendi Cruz), Sala 512 - CEP: 70.730-542 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
 A UJ possui suas normas elencadas em normas infralegais. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
 Decreto n° 6.101/2007 de 27 de abril de 2007; Portaria MMA n° 486 de 12 de setembro de 2007, publicado no Diário 

Oficial de 13 de setembro de 2007 e Portaria n° 292, de 23 de maio de 2007, que delega competência ao titular da 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
http://www.mma.gov.br/sitio/index.phpido=publicacao.publicacoesPorSecretaria&idEstrutura=146 
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

440045 Projeto Gestão Administrativa do Programa Nacional de Florestas 
440043 Projeto conservação e utilização sustentável da diversidade biológica brasileira 
440055 Projeto Corredores Ecológicos -BIRD 
440068 Projeto Corredores Ecológicos -KfW 
440080 Departamento de Conservação da Biodiversidade-DCBIO 
440081 Departamento de Florestas - DFLOR  
440082 Departamento de Áreas Protegidas - DAP 
440083 Departamento de Patrimônio Genético - DPG 
440091 Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos Pesqueiros - GBA 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

00001 Tesouro Nacional 
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
440069 000001 

Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

44101  Ministério do Meio Ambiente 

 

 

mailto:sbf@mma.gov.br
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=publicacao.publicacoesPorSecretaria&idEstrutura=146
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1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 

 

 O Brasil é um dos países de maior biodiversidade do mundo e com a maior cobertura florestal 

tropical. Desenvolver-se economicamente a partir dessa riqueza, compatibilizando o estímulo à 

pesquisa e à inovação com a conservação da biodiversidade, representa um diferencial em termos de 

capital natural e que pode ser utilizado para o desenvolvimento do país de forma sustentável. Os 

recursos provenientes da biodiversidade constituem importante fonte de renda e geração de emprego 

e contribuem diretamente para as atividades dos setores agropecuário, pesqueiro, florestal e 

farmacêutico.  

 Durante a década da Biodiversidade, o país deve ter no conhecimento e na conservação da 

biodiversidade, no uso sustentável e na repartição de benefícios advindos do uso de recursos genéticos 

uma de suas estratégias para a formulação de políticas públicas. Para isso, o Ministério do Meio 

Ambiente promove estudos de relevante contribuição à pesquisa em biodiversidade. 

 A Secretaria de Biodiversidade e Florestas tem como objetivo promover - com participação, 

inclusão social e repartição dos benefícios - a valorização, a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados, dos recursos florestais, faunísticos, 

florísticos, pesqueiros e genéticos dos ecossistemas. Suas competências, definidas no art. 18 do 

Decreto 6.101/2007, são distribuídas em cinco grandes temas: Patrimônio Genético, Áreas 

Protegidas, Conservação da Biodiversidade, Florestas e Biodiversidade Aquática; que, por sua vez, 

intitulam os departamentos que compõem a SBF. 

 Criado em 2001, pelo Decreto nº 3.945/2001, o Departamento do Patrimônio Genético (DPG) 

busca a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do 

conhecimento tradicional associado no Brasil, em atenção à Convenção da Diversidade Biológica – 

CDB, tratado internacional que o Brasil é signatário. O DPG tem como atribuições o 

desenvolvimento, implantação e operacionalização de mecanismos de gestão do acesso a recursos 

genéticos, conhecimentos tradicionais e repartição de benefícios e atua como Secretaria Executiva do 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN, na implementação da Medida Provisória nº 

2.186-16/01 e Decreto nº 3.945/01.  

  O Departamento de Áreas Protegidas tem a competência de subsidiar a formulação de 

políticas e definição de estratégias para a ampliação, consolidação e gestão do SNUC e sua integração 

com outras áreas de especial importância para a conservação e uso sustentável dos recursos naturais. 

Além disso, apoia o estabelecimento de mosaicos de áreas protegidas, promovendo a gestão integrada 

dessas áreas.  

As principais diretrizes que norteiam sua atuação são a Lei do SNUC (Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000) e o Decreto que a regulamenta (Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002), o Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Decreto nº 5.746, de 05 de abril de 2006), as metas 

nacionais de conservação da biodiversidade (CONABIO 2006) e as novas metas internacionais 

estabelecidas no âmbito do Plano Estratégico da Convenção sobre Diversidade Biológica 2010-2020, 

em especial a Meta 11. 

No que diz respeito ao Departamento de Conservação da Biodiversidade (DCBIO), este tem, 

em linhas gerais, a responsabilidade de formular políticas e normas, além definir e apoiar estratégias 

para o conhecimento, conservação, uso sustentável da biodiversidade. Para tanto, apoia as seguintes 

ações: implantação de sistemas de informação sobre biodiversidade; elaboração das listas de espécies 

ameaçadas de fauna e flora e a lista de espécies invasoras, bem como os planos para a conservação 

de ameaçadas e controle de invasoras; conservação, valorização e promoção do conhecimento e uso 

sustentável dos componentes da agrobiodiversidade; promoção da utilização sustentável das espécies 

nativas de plantas de importância econômica atual ou potencial, com ênfase para aquelas de valor 

alimentício e nutricional; conservação das variedades crioulas e dos parentes silvestres das espécies 

de plantas cultivadas e o uso sustentável da fauna.  Destaca-se também a atribuição do Departamento 

na definição e apoio à implementação de políticas para a conservação de uso sustentável da 

biodiversidade nos biomas brasileiros.  
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O DCBIO também coordena, na qualidade de secretaria-executiva, as atividades da Comissão 

Nacional da Biodiversidade (CONABIO), responsável pela discussão e aprovação dos marcos legais 

e estratégias relacionados com as ações apresentadas acima.  Ademais, o DCBIO tem a importante 

tarefa de atuar, como interlocutor, na implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB) no Brasil. 

O Departamento de Florestas (DFLOR) constitui o segmento institucional do Ministério do 

Meio Ambiente responsável pela formulação das políticas de conservação, proteção e uso sustentável 

dos recursos florestais, tendo como instrumento referencial o Programa Nacional de Florestas, criado 

pelo Decreto n° 3.420, de 20 de abril de 2000.  

Como já mencionado na nota 1, com a publicação da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 

que instituiu a nova lei florestal, diversas orientações e diretrizes foram modificadas. A lei alterou de 

forma significativa as atividades em andamento, o que promoveu uma reestruturação nas unidades 

do MMA que trabalham com o tema. Neste contexto, o DFLOR, que embora ainda figure 

formalmente no organograma da SBF, foi extinto de fato no exercício de 2013, e suas atribuições 

estão em processo de transferência para outras unidades do MMA.  

A extinção supra, obviamente, teve reflexos na gestão da SBF, permeando o planejamento e 

resultados da unidade, bem como sua execução orçamentária e financeira; não obstante, o DFLOR 

será devidamente referenciado, sempre que possível, para fins de relatório, tendo em vista que ainda 

consta na estrutura formal desta Secretaria. 

 O Departamento de Biodiversidade Aquática, Mar e Antártica (DMAR) tem como missão 

definir políticas públicas de conservação e uso sustentável da biodiversidade aquática no Brasil, em 

parceria com as mais diversas instituições governamentais ou não governamentais. Biodiversidade 

aquática é um termo amplo que considera toda a riqueza de ecossistemas, espécies e genes, nos 

ambientes de água-doce, costeiros e marinhos brasileiros. Essa biodiversidade é responsável pelos 

diversos serviços e funções ambientais de valor imensurável para a nossa sociedade.   

Entre as ações desenvolvidas destacam-se a implementação da Convenção de Zonas Úmidas 

de Importância Internacional – Convenção de Ramsar; a conservação de ecossistemas frágeis, com 

alta produtividade da zona costeira e marinha, como recifes de coral e manguezais; desenvolvimento 

dos aspectos ambientais do Programa Antártico Brasileiro; a conservação e mitigação da 

biodiversidade impactada por ações antrópicas, e demais ações integradas de conservação e usos 

sustentáveis da biodiversidade aquática. 

Embora o DMAR ainda não tenha sido reconhecido como departamento no Decreto nº 

6.101/2007, ele será referenciado deste modo ao longo deste documento, com vistas a formalizar o 

status quo. 

 Dessa forma, o Ministério do Meio Ambiente busca, com a implementação da Política 

Nacional de Biodiversidade, reduzir significativamente as atuais taxas de perda de biodiversidade e 

promover o uso sustentável dos seus componentes, como contribuição ao desenvolvimento 

econômico, social e cultural – local e regional, assim como à redução da pobreza e melhoria da 

qualidade de vida das populações humanas. 

 O Decreto nº 6.1013, de 26 de abril de 2007, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Meio 

Ambiente, e dá outras providências, estabelece por meio dos artigos 18 a 22, as competências da 

Secretaria de Biodiversidade, a saber: 

(...) 

“Art. 18. À Secretaria de Biodiversidade e Florestas compete: 

I - propor políticas e normas e definir estratégias, considerando os diversos biomas brasileiros, nos 

temas relacionados com: 

                                                 

3 Haja vista a extinção do DFLOR, constará no anexo deste Relatório de Gestão, proposta de alteração do Decreto nº 

6.101/2007, formulada no âmbito da SBF, com vistas a formalizar o status quo. 
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a) a promoção do conhecimento, a conservação, a valoração e a utilização sustentável da 

biodiversidade e do patrimônio genético; 

b) a proteção, a valorização e a conservação do conhecimento tradicional associado à biodiversidade 

e ao patrimônio genético; 

c) a regulação e o monitoramento do acesso e remessa de componentes do patrimônio genético e da 

repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados do seu uso; 

d) a regulação e o monitoramento do acesso ao conhecimento tradicional associado e da repartição 

justa e eqüitativa dos benefícios decorrentes do seu uso; 

e) a proteção e a recuperação de espécies da flora, da fauna e de microorganismos ameaçados de 

extinção; 

f) a promoção do uso sustentável da fauna e dos recursos pesqueiros; 

g) a implantação de plantios florestais e de sistemas agroflorestais em bases sustentáveis; 

h) a promoção da recuperação de áreas degradadas e da restauração de ecossistemas; 

i) o manejo sustentável de florestas nativas para a geração de produtos madeireiros e não-madeireiros 

e para a valorização dos serviços ambientais prestados pelas florestas; 

j) a promoção da biossegurança de organismos geneticamente modificados e do controle de espécies 

exóticas invasoras; 

l) a promoção da conservação e do uso sustentável da biodiversidade em terras indígenas e de 

comunidades quilombolas; 

m) o apoio à bioprospecção e ao desenvolvimento de bioprodutos e outras formas de uso 

socioeconômico da biodiversidade e dos ecossistemas; e 

n) a proteção florestal, incluindo a prevenção e o controle de queimadas, de incêndios florestais, de 

desmatamentos e de outras formas de destruição de habitats; 

II - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

III - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

IV - subsidiar a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CNTBio, na formulação de políticas 

e normas relacionadas à biossegurança, particularmente no que diz respeito aos organismos 

geneticamente modificados e às espécies invasoras; 

V - coordenar a ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e outras 

modalidades de áreas especialmente protegidas; 

VI - monitorar e avaliar o impacto das mudanças climáticas sobre a biodiversidade, prevendo e 

fomentando medidas preventivas e mitigatórias; 

VII - promover a cooperação técnica e científica com entidades nacionais e internacionais na área de 

sua competência; 

VIII - coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções internacionais 

ratificadas pelo Brasil em sua área de competência; e 

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

Parágrafo único.  Caberá ainda à Secretaria de Biodiversidade e Florestas, nos aspectos relacionados 

à pesca, para o exercício da competência de que trata o § 6o do art. 27 da Lei no 10.683, de 28 de 

maio de 2003: 

I - fixar as normas, critérios e padrões de uso para as espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de 

sobreexplotação, inclusive os mamíferos marinhos, com base nos melhores dados científicos 

existentes, excetuando-se as espécies altamente migratórias, assim definidas conforme a Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar; e 

II - subsidiar, assessorar e participar, juntamente com a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da 

Presidência da República, em interação com o Ministério das Relações Exteriores, de negociações e 

eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses nacionais sobre 

a pesca. 
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Art. 19.  Ao Departamento de Conservação da Biodiversidade compete: 

I - subsidiar a formulação de políticas e normas e definição de estratégias para a implementação de 

programas e projetos, em temas relacionados com: 

a) a promoção do conhecimento, da conservação, da valorização e da utilização sustentável da 

biodiversidade; 

b) a valorização e a conservação do conhecimento tradicional associado à biodiversidade; 

c) a proteção e a recuperação de espécies da flora, da fauna e de microorganismos ameaçados de 

extinção; 

 d) o monitoramento e a avaliação do impacto das mudanças climáticas sobre a biodiversidade, 

prevendo e fomentando medidas preventivas e mitigadoras; 

e) a promoção da biossegurança na utilização de organismos geneticamente modificados; 

f) a conservação, valorização e promoção do conhecimento e uso sustentável dos componentes da 

agrobiodiversidade; 

 g) a prevenção da introdução, erradicação e controle das espécies exóticas invasoras que ameacem 

os ecossistemas, habitats ou espécies; 

 h) a promoção da utilização sustentável das espécies nativas de importância econômica atual ou 

potencial, com ênfase para aquelas de valor alimentício e nutricional; 

 i) a conservação das variedades crioulas e dos parentes silvestres das espécies de plantas cultivadas; 

j) o uso sustentável da fauna e dos recursos pesqueiros; e 

l) a proteção e a recuperação de estoques pesqueiros sobreexplotados ou ameaçados de 

sobreexplotação; 

 II - subsidiar, assessorar e participar de negociações e eventos que envolvam o comprometimento de 

direitos e a interferência em interesses nacionais sobre a pesca, juntamente com a Secretaria Especial 

de Aqüicultura e Pesca, com o IBAMA e em interação com o Ministério das Relações Exteriores, 

quando for o caso; 

 III - coordenar a implementação do acordo internacional Mecanismo de Intermediação de 

Informações (Clearing-House Mechanism) da Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB; 

 IV - coordenar, na qualidade de secretaria-executiva, as atividades da Comissão Nacional da 

Biodiversidade - CONABIO;  

V - apoiar a CTNBio na formulação de políticas e normas, particularmente no que diz respeito aos 

organismos geneticamente modificados e às espécies exóticas invasoras; 

VI - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

VII - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

VIII - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

 

Art. 20.  Ao Departamento de Florestas compete: 

 I - subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição de estratégias para a implementação de 

programas e projetos, em temas relacionados com: 

a) a promoção, em bases sustentáveis, da implantação de plantios florestais e de sistemas 

agroflorestais; 

b) a promoção da recuperação de áreas degradadas e da restauração de ecossistemas; e 

c) a promoção do manejo sustentável de florestas nativas para a geração de produtos madeireiros e 

não madeireiros e para a valorização dos serviços ambientais prestados pelas florestas; 

II - coordenar, na qualidade de secretaria-executiva, as atividades da CONAFLOR; 

III - coordenar o Programa Nacional de Florestas com vistas a atingir os seus objetivos, previstos no 

art. 2o do Decreto no 3.420, de 20 de abril de 2000; 

IV - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

V - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 
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VI - coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções internacionais 

ratificadas pelo Brasil na sua área de atuação; 

VII - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

VIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

 

Art. 21.  Ao Departamento de Áreas Protegidas compete: 

 I - subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição de estratégias para a implementação de 

programas e projetos em temas relacionados com: 

a) a ampliação e a consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - 

SNUC e outras áreas especialmente protegidas; 

b) a gestão de unidades de conservação e de outras modalidades de áreas especialmente protegidas; 

c) a implementação do SNUC; e 

d) a manutenção, com a colaboração do IBAMA e dos órgãos estaduais e municipais responsáveis 

pela gestão das unidades de conservação integrantes do SNUC, do Cadastro Nacional de Unidades 

de Conservação; 

II - promover a articulação e o desenvolvimento institucional para a implementação do Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas; 

III - coordenar, na qualidade de secretaria-executiva, as atividades: 

a) da Comissão Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas; 

b) do Fórum Nacional de Áreas Protegidas; e 

c) da Comissão Brasileira do Programa MAB - Homem e a Biosfera, da UNESCO - COBRAMAB; 

IV - estabelecer sistema de mosaicos de áreas protegidas, associando às unidades de conservação 

corredores ecológicos que garantam sua conectividade e o fluxo gênico da biodiversidade; 

V - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

VI - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

VII - coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções internacionais 

ratificadas pelo Brasil na sua área de atuação; 

VIII - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

 

Art. 22.  Ao Departamento do Patrimônio Genético compete exercer as atribuições estabelecidas no 

art. 7º do Decreto no 3.945, de 28 de setembro de 2001.”. 
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1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O organograma acima traduz a estrutura prevista no Decreto nº 6.101/2007, mencionada no 

item 1.2. Conforme já mencionado, o Decreto que aprovou a estrutura regimental desta Secretaria, 

ainda não sofreu as alterações necessárias de modo a reconhecer o status quo, ou seja, a extinção do 

Departamento de Florestas e a elevação da Gerência de Biodiversidade Aquática ao status de 

departamento, ainda não constam na legislação. Posto isso, o Quadro abaixo se propôs a expor a 

dinâmica da SBF durante o exercício de 2014, independente da chancela da lei. 
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  QUADRO A.1.3 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Departamento de 

Áreas Protegidas 

(DAP) 

Subsidiar a formulação de 

políticas e definição de 

estratégias para a ampliação, 

consolidação e gestão do 

SNUC e sua integração com 

outras áreas de especial 

importância para a 

conservação e uso sustentável 

dos recursos naturais 

Sérgio Brant 

Rocha 

Diretor de 

Departamento 
jan/2014-abr/2014 

Sérgio Henrique 

Collaço de 

Carvalho 

Diretor de 

Departamento 

abr/2014 – 

dez/2014 

Departamento de 

Biodiversidade 

Aquática, Mar e 

Antártica (DMAR) 

Definir políticas públicas de 

conservação e uso sustentável 

da biodiversidade aquática no 

Brasil, em parceria com as 

mais diversas instituições 

governamentais ou não-

governamentais 

Paulo Rogério 

Gonçalves 

Diretor de 

Departamento 
jan/2014-abr/2014 

Giovanna Palazzi 
Diretora de 

Departamento 

abr/2014 – 

dez/2014 

Departamento de 

Conservação da 

Biodiversidade 

(DCBIO) 

Formular políticas e normas, 

além de definir e apoiar 

estratégias para o 

conhecimento, conservação e 

uso sustentável da 

biodiversidade 

Carlos Alberto de 

Mattos 

Scaramuzza 

Diretor de 

Departamento 
jan/2014-dez/2014 

Departamento do 

Patrimônio Genético 

(DPG) 

Desenvolver, implantar e 

operacionalizar mecanismos 

de gestão do acesso a recursos 

genéticos, conhecimentos 

tradicionais e repartição de 

benefícios e atuar como 

Secretaria Executiva do 

Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético – 

CGEN, na implementação da 

Medida Provisória nº 2.186-

16/01 e Decreto nº 3.945/01 

Eliana Maria 

Gouveia Fonte 

Diretora de 

Departamento 
jan/2014-dez/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

 

 

Conforme pactuado entre os departamentos da SBF, os macroprocessos finalísticos desta 

Secretaria são: redução da ameaça de extinção de espécies e recuperação das populações; 

implementação do novo marco legal para acesso aos recursos genéticos, aos conhecimentos 

tradicionais e repartição de benefícios; consolidação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC); e, implementação do segmento ambiental do Programa Antártico Brasileiro – 

PROANTAR. 

Antes de esmiuçá-los nos próximos tópicos, cumpre informar que os três primeiros 

macroprocessos se identificam com as iniciativas estratégicas concernentes à SBF no Planejamento 

Estratégico do MMA (melhor detalhado no item 5.1 referente ao Planejamento da Unidade); e, o 

último macroprocesso, abrange a agenda do Departamento de Biodiversidade Aquática, Mar e 

Antártica (DMAR) concernente ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). 

 

 

1.4.1. REDUÇÃO DA AMEAÇA DE EXTINÇÃO DE ESPÉCIES E RECUPERAÇÃO DAS 

POPULAÇÕES 

 

 

De responsabilidade compartilhada pelo Departamento de Conservação da Biodiversidade 

(DCBIO) e pelo Departamento de Biodiversidade Aquática, Mar e Antártica (DMAR), este 

macroprocesso consiste no desenvolvimento de ações para identificação das espécies ameaçadas de 

extinção e sobreexplotadas, melhoria do estado de conservação de espécies ameaçadas e quase 

ameaçadas, manutenção do bom estado de conservação das não-ameaçadas, recuperação de 

ecossistemas degradados, recuperação das populações aquáticas, promoção do uso sustentável da 

biodiversidade e reconhecimento do valor das espécies. 

No tocante aos insumos e fornecedores, os recursos provêm do orçamento e dos seguintes 

projetos: 

 Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade – Probio II - entrou em efetividade 

desde setembro de 2008, e conta com recursos do Acordo de Doação TF 91.515, assinado em 

14/03/2008 entre o Banco Mundial, na qualidade de agência implementadora do Fundo 

Mundial para o Meio Ambiente (GEF), a Caixa Econômica Federal (CAIXA) e o Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), ambos como depositários dos recursos de doação; 

 Projeto “Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica, com recursos do Kfw e 

Coordenado pelo MMA”; 

 Projeto BRA11/001- Apoio para a Implementação dos Compromissos das Convenções 

Internacionais que tratam da Biodiversidade – Coordenado pela SBF, com recursos 

orçamentários do MMA executados pelo PNUD; 

 Projeto “Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para a Melhoria da Nutrição e do 

Bem Estar Humano”, também conhecido como Biodiversidade para Alimentação e Nutrição 

– BFN (sigla em inglês) - Foi aprovado pelo Secretariado do Global Environmental Facility 

– GEF em novembro de 2011. O projeto é coordenado internacionalmente pelo Bioversity 

International (formalmente conhecido como Instituto Internacional de Recursos Genéticos 

Vegetais - IPGRI) e tem como agências implementadoras o Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente – PNUMA e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura – FAO; 

 Projeto de Conservação e Manejo de Polinizadores para uma Agricultura Sustentável através 

de uma Abordagem Ecossistêmica (Projeto GEF Polinizadores). 



20 

Sobre os produtos e serviços gerados na execução das atividades atinentes ao macroprocesso 

supra, cabe destacar: 

 

 Instituição do Programa Nacional de Conservação deEspécies Ameaçadas – Pró-Espécies, 

com a definição de procedimentos e atribuição para a definição e atualização das listas e 

planos de ação para conservação de espécies ameaçadas de extinção publicado (Portaria 

MMA 43/2014); 

 Listas de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção atualizadas (Portarias MMA 443, 

444 e 445/2014); 

 Livro Vermelho da Flora Ameaçada de Extinção publicado e avaliações de risco da fauna 

realizadas (75% da meta de avaliação de espécies da fauna finalizada); 

 INI MPA/MMA nº 06/2014, de 07/2014, que estabelece a moratória da pesca e a 

comercialização da piracatinga publicada; 

 INI MPA/MMA nº 07/2014 que atualiza as medidas mitigadoras de captura de aves marinhas 

na pesca de atuns e afins; 

 INI MPA/MMA nº 08/2014, que proíbe a pesca do tubarão lombo preto; 

 Elaboração do plano de gestão para o ordenamento da pesca da tainha; 

 Elaboração o 5º Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica; 

 Oficina de consulta a especialistas sobre os alvos, metas e custos para identificação das áreas 

prioritárias para a conservação da caatinga e para a zona costeira e marinha; 

 Acordo de Cooperação Técnica – ACT com o Funbio para ser o agente financeiro dos recursos 

de doação do KfW referentes ao Módulo de Cooperação Financeira do Projeto 

“Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica”assinado ; 

 3 cursos de Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) e 1 de formadores de instrutores em 

AbE; 

 Realização da oficina de capacitação “Compilação de Dados Nutricionais das Espécies Alvo 

do Projeto BFN com a metodologia da FAO/INFOODS” em São Paulo-SP (09 e 10 de maio 

de 2014) e Fortaleza – CE (05 e 06 de junho de 2014) visando a caracterização nutricional de 

espécies nativas; 

 Elaboração de 11 cartilhas e publicação de 2 livretos sobre manejo de polinizadores e sua 

importância para diferentes culturas. 

 

No que se refere aos principais clientes, ou seja, os beneficiários do macroprocesso, podemos 

elencar: as vinculadas (IBAMA, ICMBIO, SFB) e Estados, principalmente nos setores relacionados 

com licenciamento, fiscalização, criação de Unidades de Conservação, ordenamento da pesca e 

pesquisa; os agricultores familiares, pescadores, instituições governamentais e não-governamentais 

ligadas a conservação e uso sustentável da biodiversidade; pesquisadores, universidades, instituições 

de pesquisa; Ministério da Pesca e Aquicultura; e, população em geral. 

A respeito dos parceiros que contribuíram para consecução dos resultados e serviços, 

destacam-se: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro (JBRJ); Governos Estaduais; Caixa Econômica Federal (CEF); Fundo Brasileiro 

para a Biodiversidade (FUNBIO); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA); Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO); Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KfW); Ministério 

da Educação (MEC); Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS); Ministério da Saúde (MS); Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB); Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); Centros Colaboradores em 

Alimentação e Nutrição Escolar (CECANEs); Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA); e, 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 
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1.4.2. IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL PARA ACESSO AOS RECURSOS 

GENÉTICOS, AOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS E REPARTIÇÃO DE 

BENEFÍCIOS 

 

 

De responsabilidade do Departamento de Patrimônio Genético (DPG), este macroprocesso 

consiste na implementação do atual Marco legal que tem como base a MP 2186-16/2001, o qual está 

sendo revisado e atualizado, e este trabalho resultou no envio de um novo Projeto de Lei (PL) ao 

Congresso Nacional, (Projeto de Lei Nº 0735/2014). 

O anteprojeto de Lei para substituir a MP 2186-16/2001 foi encaminhado pelo MMA à Casa 

Civil em abril de 2014 e em junho foi encaminhado ao Congresso, onde foi aprovado na Câmara dos 

Deputados em 10/02/2015, após modificações significativas, será agora apreciado pelo Senado 

Federal. Ele regula o acesso para a pesquisa e a exploração econômica de ativos da biodiversidade 

(Patrimônio Genético - PG) e os conhecimentos tradicionais associados (CTA), feitos pelas 

instituições de pesquisa e pelas indústrias química, de fármacos, cosméticos, higiene pessoal e 

doméstica, agropecuária, nutricional, biocombustíveis e biotecnologia. O objetivo principal da nova 

lei é tornar mais eficiente e eficaz a regulação e gestão do PG e CTA, estimulando a pesquisa e a 

inovação com base da biodiversidade brasileira.  

Os insumos regulados por esta legislação é o PG contido na biodiversidade brasileira e o CTA 

acumulado através de séculos ou milênios pelos povos indígenas e comunidades tradicionais, dentre 

os provedores de recursos genéticos, cabe destacar a União, os povos indígenas e comunidades 

tradicionais e proprietários de terra onde é obtida a amostra do PG. 

No que se refere aos produtos e serviços gerados na execução das atividades atinentes ao 

macroprocesso supra, em 2014 o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) e suas 

instituições credenciadas emitiram autorizações para acesso ao PG e/ou CTA a instituições de 

pesquisa, incluindo universidades e empresas, incluindo anuência a contratos de repartição de 

benefícios advindos da exploração econômicas de produtos oriundos deste acesso. O CGEN autorizou 

também o credenciamento de Instituições como Fiéis depositárias de amostra de PG. 

Sobre os principais clientes, ou seja, os beneficiários do macroprocesso, podemos elencar: os 

usuários do PG e CTA, tais como setores da indústria de fármacos e cosméticos, agricultura, etc.; 

Universidades e Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento. 

A respeito dos parceiros que contribuíram para consecução dos resultados e serviços, 

destacam-se: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); Conselho de Defesa Nacional (CDN); Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro (JBRJ); Ministério da Defesa/Marinha; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI); e, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 
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1.4.3. CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

(SNUC) 

 

 

De responsabilidade do Departamento de Áreas Protegidas (DAP), este macroprocesso 

consiste na promoção da conservação e uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância 

para a biodiversidade e garantia da representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio da 

ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e de outras 

áreas protegidas. 

No tocante aos insumos e fornecedores, cabe ressaltar o Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação - CNUC (órgãos gestores - fornecem dados); os recursos humanos, a infraestrutura 

(governo brasileiro), tecnologia e recursos de cooperação técnica e financeira internacionais 

(parceiros). 

No que se refere aos produtos e serviços gerados na execução das atividades atinentes ao 

macroprocesso supra, o SNUC consolidado e fortalecido se desdobra em:  

 CNUC atualizado para consulta da sociedade;  

 Unidades de Conservação (UCs) apoiadas, visando à efetividade de gestão e alcance dos 

respectivos objetivos;  

 Programas ambientais (fortalecimento de capacidades das UC na recuperação de áreas 

degradadas, no monitoramento de espécies ameaçadas e no manejo preventivo de incêndios 

florestais) implementados em UCs;  

 Criação e consolidação de Unidades de Conservação;  

 Manutenção das UCs de proteção integral e de uso sustentável na região amazônica; e,  

 Criação de mecanismos que garantam a sustentação financeira das UCs de proteção integral 

e de uso sustentável em longo prazo. 

 

Sobre os principais clientes, ou seja, os beneficiários do macroprocesso, podemos elencar: os 

Órgãos Gestores Federais, Estaduais e Municipais; o meio acadêmico; o setor privado; e, a sociedade 

civil em geral. 

A respeito dos parceiros que contribuíram para consecução dos resultados e serviços, 

destacam-se: os Governos dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Global 

Environment Facility (GEF); Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), Banco de 

Desenvolvimento da Alemanha (KfW), Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) - Fundo 

Amazônia; Banco Mundial; World Wildlife Fund (WWF); Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID); Linden Trust, Gordon and Betty Moore Foundation; e, Fundo Brasileiro 

para a Biodiversidade (FUNBIO). 
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1.4.4. IMPLEMENTAÇÃO DO SEGMENTO AMBIENTAL DO PROGRAMA ANTÁRTICO 

BRASILEIRO - PROANTAR 

 

 

De responsabilidade do Departamento de Biodiversidade Aquática, Mar e Antártica (DMAR), 

este macroprocesso consiste na avaliação, mitigação e monitoramento dos impactos ambientais no 

ambiente antártico decorrentes das atividades brasileiras na região, em consonância com o Protocolo 

de Madri. 

No tocante aos insumos e fornecedores, destacam-se: os recursos orçamentários do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) e da Marinha do Brasil, além dos insumos técnicos do Comitê de Proteção 

Ambiental do Tratado da Antártica. 

No que se refere aos produtos e serviços gerados na execução das atividades atinentes ao 

macroprocesso supra, cabe mencionar:   

 Avaliação de impacto ambiental dos projetos de pesquisa; 

 Início da avaliação de impacto ambiental da reconstrução da Estação Antártica Comandante 

Ferraz; 

 Implementação da primeira etapa do plano de remediação; e,  

 Capacitação para fins de atuação em cenários de emergência ambiental. 

 

Sobre os principais clientes, ou seja, os beneficiários diretos do macroprocesso, podemos 

elencar: pesquisadores, universidades, Institutos de Pesquisa e Marinha do Brasil. 

A respeito dos parceiros que contribuíram para consecução dos resultados e serviços, 

destacam-se: Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM); Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental de São Paulo (CETESB/SP); Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Ministério da 

Defesa/Marinha; Ministério de Minas e Energia (MME); Ministério das Relações Exteriores (MRE); 

Universidade de São Paulo (USP); Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); e, Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ). 
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2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA 

 

 

2.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

 

 

Obs.: Esta UJ não dispõe de unidade de auditoria, conselhos, tampouco comitês de avaliações 

e afins, logo, este item não aplica à realidade da UJ. 

 

 

2.3. SISTEMA DE CORREIÇÃO 

 

 

Obs.: Esta UJ não dispõe de unidade de auditoria, conselhos, tampouco comitês de avaliações 

e afins, logo, este item não aplica à realidade da UJ. 

 

 

2.4. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS 

 

 

 QUADRO A.2.4 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da 

unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
    X 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e 

funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  
    X 

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    X  

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos 

formais. 
  X   

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 

diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou 

código de ética ou conduta. 

  X   

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 

responsabilidades. 
   X  

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.    X  

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.     X 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.  X    

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus 

processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a 

consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 X    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade 

que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
 X    

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco 

da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 
 X    
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15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de 

prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
 X    

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos 

da unidade. 
   X  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
    X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de 

responsabilidade da unidade.  
    X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar 

os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
   X  

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo 

com um plano de longo prazo. 
   X  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que 

possam derivar de sua aplicação. 
  X   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. 
   X  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
   X  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir 

ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
    X 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, 

precisa e acessível. 
   X  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da 

UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 
   X  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, 

por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 

qualidade ao longo do tempo. 
  X   

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações 

sofridas. 
   X  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.    X  

Análise crítica e comentários relevantes: 

 

 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

 

3.1. CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO 

 

 

Não existe uma ouvidoria institucionalizada como canal de comunicação de cidadãos e 

cidadãs com dirigentes ou técnicos do Ministério do Meio Ambiente. Atualmente, os e-mails 

institucionais de dirigentes podem ser consultados na seção “Quem é Quem” no sítio do Ministério. 

Outro canal de acesso ao órgão é a seção “Fale Conosco”, que pode ser acessada a partir do link: 

http://www.mma.gov.br/fale-conosco.  

Criado no âmbito da Lei de Acesso à Informação (LAI), o Serviço de Informações ao Cidadão 

(SIC) é o canal de acesso por excelência, e encaminha à Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

(SBF) demandas concernentes a competências e atribuições desta unidade, por meio dos pontos focais. 

Entre janeiro e dezembro de 2014, conforme descrito na tabela e no gráfico abaixo, 36 

solicitações de acesso à informação foram direcionadas pelo SIC/MMA a esta Secretaria. E uma 

solicitação, em que houve interposição de recurso de primeira instância, foi encaminhada diretamente 

pela Secretaria-Executiva aos pontos focais do SIC nesta Secretaria, sendo atendida tempestivamente. 

Desse total, uma solicitação foi encaminhada posteriormente pelo SIC à Embrapa, por se tratar 

de competência daquela instituição de pesquisa. Outra foi encaminhada ao Serviço Florestal 

Brasileiro (SFB) e, também, à Fundação Nacional do Índio (Funai). 

Em um dos casos, foi negado acesso à informação por ter sido considerado pedido genérico, 

na forma da Lei. Posteriormente, houve interposição de recurso de primeira instância por parte do 

cidadão, e a solicitação foi atendida pelo Secretário. 

De um total de 36 demandas referentes a esta Secretaria, 13 delas foram atendidas além do 

prazo máximo de 20 (vinte) dias, previsto na legislação. Ou seja, aproximadamente 1/3 das 

solicitações. 

Em sete solicitações, houve interposição de recurso de primeira instância por parte de cidadãos 

e cidadãs, conforme previsto na legislação. Em uma delas, foi interposto recurso de segunda instância. 

De um total de 36 solicitações de acesso à informação realizadas por cidadãos e cidadãs, e 

respondidas pela SBF, 23 foram atendidas dentro do prazo. Ou seja, aproximadamente 60 por cento. 

 

 

3.2. CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

3.3. MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

 

 

 

 

 



27 

3.4. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA 

 

 

 No tocante aos canais de acesso às informações relativas à transparência da gestão do MMA, 

mais especificamente, desta SBF, eles correspondem aos seguintes links: 

 

Biodiversidade 

http://www.mma.gov.br/biodiversidade 

 

Florestas 

http://www.mma.gov.br/florestas 

 

Áreas Protegidas 

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas 

 

Gerenciamento costeiro 

http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro 

 

Patrimônio genético 

http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico 

 

Relatório de Gestão 2013 

http://www.mma.gov.br/images/arquivos/relatorios_de_gestao/2013/SBF/Relatorio%20de%20Gest

ao.pdf 

 

 

3.5. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA UNIDADE JURISDICIONADA 
 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

3.6. MEDIDAS RELATIVAS À ACESSIBILIDADE 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/biodiversidade
http://www.mma.gov.br/florestas
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas
http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro
http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/relatorios_de_gestao/2013/SBF/Relatorio%20de%20Gestao.pdf
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/relatorios_de_gestao/2013/SBF/Relatorio%20de%20Gestao.pdf
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5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 

5.1. PLANEJAMENTO DA UNIDADE 

 

O processo de planejamento, muito recente neste Ministério, começou com a fase de 

diagnóstico, que considerou uma amostra de 160 consultas realizadas, sendo 128 entrevistas internas 

e 32 entrevistas externas. Esta etapa envolveu servidores e dirigentes na construção de um 

planejamento participativo, a partir da identificação das dificuldades e obstáculos em todos os níveis 

da organização, possibilitando a construção de soluções estratégicas nas áreas de pessoal, licitações, 

orçamento, tecnologia da informação, acesso à informação, integração, priorização de agendas, papel 

institucional e gestão com foco em resultados. 

Após a elaboração do plano estratégico do MMA, com horizonte temporal 2014-2022, fez-se 

necessário estabelecer um modelo de gestão da estratégia, que permitisse não só o monitoramento 

dos compromissos assumidos, mas que também integrasse agendas e temas sinérgicos. Dessa forma, 

desenhou-se um modelo baseado em fóruns temáticos de discussões e Reuniões de Análise da 

Estratégia – RAEs trimestrais.  

Os fóruns temáticos, atualmente distribuídos em sete temáticas, acontecem a cada três meses 

e sempre antecedem em um mês à próxima RAE, de maneira a subsidiá-la. As reuniões dos fóruns 

são coordenadas pelo Departamento de Gestão Estratégica e têm como público-alvo secretários das 

agendas temáticas de cada fórum, diretores, gerentes e equipe técnica envolvida na implementação 

direta, além dos multiplicadores.  

Os fóruns temáticos tratam de todos os objetivos estabelecidos no mapa estratégico do 

Ministério a partir de uma análise FCA (Fato – Causa – Ação). Nessa análise, busca-se que as áreas 

designadas para tratar das prioridades apresentem de forma resumida e padronizada uma análise de 

sua performance no período, descrevam eventuais problemas que estejam ocorrendo (F), 

identifiquem as causas (C) e proponham ações corretivas (A), inclusive com a indicação de 

responsáveis e prazo para executá-las. Cabe, ainda, destacar que esses fóruns não acontecem por 

secretaria ou unidade do MMA, mas sim pelas agendas prioritárias e temáticas, o que tem promovido 

a integração e a comunicação entre diferentes departamentos e secretarias na busca por resultados 

efetivos e pela resolução de entraves, muitas vezes, comuns a diferentes atores envolvidos. 

Já a Reunião de Análise da Estratégia – RAE, evento principal do processo de gestão 

estratégica, destina-se a reunir os dirigentes do MMA para avaliarem de forma global o estágio de 

implementação de objetivos e o alcance de metas, discutirem as ações corretivas propostas e, 

principalmente, para a tomada de decisão. 

Sobre o documento formal que consolida o Planejamento Estratégico, segue abaixo uma 

síntese do plano do Ministério, contendo missão, visão, diretrizes, valores e mapa estratégico do 

MMA como um todo; nos tópicos mais detalhados, a saber: perspectivas, objetivos e iniciativas 

estratégicas, são tratados apenas os que dizem respeito a esta Secretaria. Na apresentação da execução 

do planejamento, as discussões dos fóruns temáticos serão usadas como documento de apoio. 

 

 

5.1.1. MISSÃO 

 

Formular e implementar políticas públicas ambientais nacionais de forma articulada e 

pactuada com os atores públicos e a sociedade para o desenvolvimento sustentável. 

 

 

5.1.2. VISÃO 

 

Ser reconhecido pela sociedade e pelo conjunto de atores públicos por sua excelência, 

credibilidade e eficiência na proteção do meio ambiente. 
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5.1.3. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

 

Seguem abaixo os grandes pilares que norteiam o MMA no alcance da sua estratégia. 

 

 Incorporar a dimensão ambiental nas políticas nacionais; 

 Integrar as políticas nacionais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos; 

 Atuar de forma integrada com os órgãos da administração pública, setor privado e sociedade 

civil; 

 Assegurar a conservação e o uso sustentável dos ativos ambientais que constituem os biomas 

brasileiros; 

 Contribuir para a construção de um modelo de desenvolvimento econômico que considere as 

variáveis socioambientais; 

 Assegurar a participação e o controle social na formulação e implementação das políticas 

ambientais; 

 Investir continuamente no desenvolvimento de capacidades que potencializem a atuação do 

MMA; e 

 Contribuir para a elaboração e defesa das posições brasileiras nas negociações internacionais 

associadas às temáticas ambiental e de desenvolvimento sustentável. 

 

5.1.4. VALORES ORGANIZACIONAIS 

 

Os princípios que regem os comportamentos e interações das pessoas da instituição são: 

 

 Cidadania Socioambiental: Nossas decisões e ações incluem as dimensões socioambientais, 

por meio de um comportamento ético e transparente que considera as expectativas das partes 

interessadas. 

 Foco nos Resultados: Atuamos de forma planejada, integrada e objetiva, cumprindo as metas 

nos prazos pactuados, com foco nos objetivos institucionais e resultados para a sociedade. 

 Ética: Nossa conduta no dia a dia é rigorosamente pautada por valores morais, normas e 

princípios que são promotores de justiça social. 

 Compromisso com a Instituição: Os objetivos e desafios da Instituição também são nossos, e 

por isso cada um de nós compreende-os, incorpora-os e pratica-os no dia a dia, propondo 

melhorias contínuas. 

 Transparência: Promovemos a transparência em tudo que fazemos. Temos o dever de 

disponibilizar e facilitar o acesso a dados, informações, agendas e estratégias, tanto no âmbito 

interno quanto na relação com a sociedade, possibilitando a participação e o controle social. 

 Justiça Ambiental: Reconhecemos que a utilização dos recursos naturais afetam de modo 

desigual diferentes grupos sociais ou áreas geográficas. Dessa forma, no relacionamento entre 

sociedade e natureza devem ser consideradas as assimetrias políticas, sociais e econômicas. 

 Respeito à Pluralidade: Em nosso cotidiano, respeitamos as características dos diferentes 

grupos sociais. 

 Solidariedade Intergeracional: Todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. O uso sustentável dos recursos naturais deve suprir as necessidades da geração 

presente sem afetar o exercício desse direito pelas gerações futuras. 

 Meritocracia: Consideramos os critérios meritocráticos em nossa gestão de pessoas, de modo 

a reconhecer e valorizar as realizações funcionais dos servidores. Prezamos por mecanismos 

de recompensa e de gestão da carreira que se baseiam no merecimento técnico e 

comportamental. 
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5.1.5. MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

No que tange à representação visual da estratégia da instituição, segue abaixo a síntese dos 

desafios e prioridades de médio e longo prazos do MMA. 
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5.1.6. PERSPECTIVAS, OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

 

 

Antes de apresentar as perspectivas, objetivos e iniciativas pertinentes à Secretaria de 

Biodiversidade e Florestas, cabem esclarecimentos quanto ao significado de cada conceito. 

 

 Perspectivas Estratégicas: é o conjunto de objetivos estratégicos que retratam o que a 

organização pretende atingir mediante o “olhar” de cada público de interesse, como governo, 

sociedade, servidores e partes interessadas; 

 Objetivos Estratégicos: consistem nos grupos de atividades relacionados às quatro 

perspectivas do mapa estratégico, que visam resultados favoráveis para o alcance do êxito no 

cumprimento da missão da instituição; são desafios que, se alcançados, implementarão a 

estratégia e a concretização da visão de futuro da organização; e,  

 Iniciativas Estratégicas: constituem os projetos ou planos de ação que devem estar 

associados aos objetivos estratégicos, a fim de viabilizar seu alcance. Trata-se de “ações de 

intervenção” para fazer com que os objetivos e metas sejam alcançados. 

 

Abaixo seguem: perspectiva, objetivo e iniciativas que cabem à SBF, haja vista o Decreto nº 

6.101/2007 e o Programa Biodiversidade do PPA 2012-2015, e em consonância com a missão 

institucional de promover – com participação, inclusão social e repartição dos benefícios – a 

valorização, a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais 

associados, dos recursos florestais, faunísticos, florísticos, pesqueiros e genéticos dos ecossistemas.  

 

 
QUADRO A.5.1.6 – PERSPECTIVA, OBJETIVO E INICIATIVAS DA SBF 

PERSPECTIVA DE 

RESULTADO 
Agrega as principais entregas à sociedade que a instituição quer produzir 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
Contribuir para a geração de resultados ambientais efetivos nas agendas prioritárias 

AGENDAS 

PRIORITÁRIAS 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

Política Nacional de 

Biodiversidade 

Redução da ameaça de extinção de espécies e recuperação das populações 

Descrição: Desenvolvimento de ações para identificação das espécies ameaçadas de 

extinção e sobre-explotadas, melhoria do estado de conservação de espécies ameaçadas e 

quase ameaçadas, manutenção do bom estado de conservação das não-ameaçadas, 

recuperação de ecossistemas degradados, recuperação das populações aquáticas, promoção 

do uso sustentável da biodiversidade e reconhecimento do valor das espécies. 
Implementação do novo marco legal para acesso aos recursos genéticos, aos conhecimentos 

tradicionais e repartição de benefícios 
Descrição: Promoção e ampliação da repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes 

do acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados como resultado 

da atualização do marco legal e da modernização dos instrumentos de gestão de repartição 

de benefícios e acesso a estes, bem como da implementação de estratégias de comunicação 

e capacitação junto a provedores e usuários. 
Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
Descrição: Atingir, até 2020, os percentuais de área protegida, compromissados pelo País 

na Convenção da Diversidade Biológica (meta 11 de Aichi), com os ajustes constantes da 

Resolução CONABIO nº 06/2013 (30% Amazônia, 17% demais biomas terrestres e 10% 

área marinha), por meio da ação direta do Governo Federal e de pactos com os governos 

estaduais. 
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5.1.7. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DA UNIDADE 
 

Tendo em vista que as iniciativas viabilizam o alcance dos objetivos e metas, nesta seção, a 

execução, em 2014, é descrita a partir das iniciativas, que, por sua vez, são desdobradas em 

indicadores. 

 

 

5.1.7.1. REDUÇÃO DA AMEAÇA DE EXTINÇÃO DE ESPÉCIES E RECUPERAÇÃO DAS 

POPULAÇÕES 
 

Sobre o andamento da iniciativa como um todo, a análise da performance se traduz em: 

 

 Diferentes atividades finalizadas, com destaque para: Atualização das Listas de espécies da 

fauna e da flora ameaçadas de extinção atualizadas (Portarias MMA 443, 444 e 445/2014);  

 Procedimentos para a definição e atualização das listas e planos de ação para conservação de 

espécies ameaçadas de extinção publicado (Portaria MMA 43/2014);  

 Acordo de Cooperação Técnica – ACT com o Funbio para ser o agente financeiro dos 

recursos de doação do KfW referentes ao Módulo de Cooperação Financeira do Projeto 

“Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica” assinado ;  

 3 cursos de Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) e 1 de formadores de instrutores em 

AbE, oficina de consulta a especialistas sobre os alvos, metas e custos para identificação das 

áreas prioritárias para conservação da caatinga, oficina de consulta a especialistas para 

identificação das áreas prioritárias para a zona costeira e marinha;  

 Realização da oficina de capacitação “Compilação de Dados Nutricionais das Espécies Alvo 

do Projeto BFN com a metodologia da FAO/INFOODS” em São Paulo-SP e Fortaleza-CE 

visando à caracterização nutricional de espécies nativas, elaboração de 11 cartilhas e 

publicação de 2 livretos sobre manejo de polinizadores e sua importância para diferentes 

culturas, elaboração do 5º Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade 

Biológica;  

 Publicação da Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA nº 07/2014 que atualiza as 

medidas mitigadoras de captura de aves marinhas na pesca de atuns e afins, publicação da 

INI MPA/MMA nº 08/2014, que proíbe a pesca do tubarão lombo preto; e,  

 Publicação da INI MPA/MMA nº 06/2014, de 07/2014, que estabelece a moratória da pesca 

e a comercialização da piracatinga. 

 

De forma mais detalhada, a eficiência desta iniciativa é medida pelos seguintes indicadores 

de desempenho: 

 

Fauna 
 

 Proporção anual do número de espécies na categoria “Criticamente em Perigo”, com ciclo 

geracional compatível, que tiveram sua classe de risco reduzida até 2022; 

 Proporção anual de espécies ameaçadas da fauna brasileira com planos de ação elaborados 

em relação ao número total de espécies da Lista Oficial Nacional de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção (total cumulativo espécies com Planos de Ação elaborados e 

publicados/nº de espécies na lista oficial); 

 Proporção anual das ações previstas nos PAN´s em implementação/ total de ações 

programadas; 

 Proporção anual de espécies ameaçadas da fauna brasileira presentes em Unidades de 

Conservação em relação ao número total de espécies da Lista Oficial Nacional de Espécies da 

Fauna Ameaçadas de Extinção; 
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 Espécies aquáticas de interesse econômico que melhoraram seu status de conservação; e, 

 Espécies aquáticas de interesse econômico que passaram de não-ameaçadas para alguma 

categoria de ameaça. 

 

Flora 
 

 Proporção do número de espécies da flora brasileira avaliadas anualmente em relação ao 

número total de espécies da flora brasileira (espécies avaliadas ano / espécies da flora); 

 Proporção do número de espécies da flora brasileira avaliadas em relação ao número total de 

espécies da flora brasileira (total cumulativo de espécies avaliadas / espécies da flora); 

 Proporção do número de espécies avaliadas incluídas nas categorias de risco (CR, EN, VU) 

em relação ao total de espécies avaliadas (espécies avaliadas como ameaçadas / total de 

espécies avaliadas); 

 Proporção de espécies ameaçadas com planos de ação elaborados anualmente em relação ao 

número total de espécies da Lista Oficial de Espécies Ameaçadas da Flora (espécies com 

Planos de Ação elaborados e publicados/lista oficial; e, 

 Proporção de espécies ameaçadas com planos de ação elaborados em relação ao número total 

de espécies da lista oficial (total cumulativo de espécies com Planos de Ação elaborados e 

publicados/ Lista Oficial de Espécies Ameaçadas da Flora). 

 

Em 2014, espécies da fauna foram avaliadas e validadas. Dessas, segundo a Portaria 444, de 

17 de dezembro de 2014, 275 espécies de fauna são consideradas vulneráveis a extinção, 257 em 

perigo de extinção, 165 criticamente ameaçadas e 1 extinta na natureza, totalizando 698 espécies 

ameaçadas de extinção.  

Com relação à flora, 4.617 espécies da flora haviam sido avaliadas e validadas, até 2014. 

Dessas, segundo a Portaria 443, de 17 de dezembro de 2014, 344 espécies de flora são consideradas 

vulneráveis a extinção, 301 ameaçadas de extinção e 244 criticamente em perigo de extinção.  

No tocante aos indicadores: espécies aquáticas de interesse econômico que melhoraram seu 

status de conservação e espécies aquáticas de interesse econômico que passaram de não-ameaçadas 

para alguma categoria de ameaça, em 2014, das 5419 espécies de peixes e invertebrados aquáticos 

avaliadas e validadas, 96 são espécies aquáticas de interesse econômico classificadas em alguma 

categoria de ameaça (VU, EN, CR). A meta proposta indica que, em 2022, espera-se que 30% destas 

96 espécies tenham melhorado seu status de conservação, ou seja, tenham passado para categorias 

que reflitam um menor potencial de ameaça. 

O segundo indicador demonstra a preocupação de que nenhuma espécie classificada em 2014 

como não-ameaçada (categorias NT ou LC) passe a fazer parte da lista de espécies ameaçadas (VU, 

EN, CR). 

A existência de um indicador específico para as espécies aquáticas de interesse econômico 

justifica-se pela necessidade de metas diferenciadas para as espécies de uso, que sofrem uma pressão 

específica e para as quais são utilizados instrumentos de conservação diferenciados (ordenamento 

pesqueiro, moratória, defeso, etc.). 

Sobre possíveis revisões no texto do planejamento, foi sugerido o estabelecimento de metas 

intermediárias anuais. Além disso, recomenda-se que seja reconsiderada a prioridade de algumas 

atividades em nome de outras com maior impacto; e, sugere-se que seja garantido que as atividades 

da iniciativa estratégica não sofram restrições orçamentárias. 

 

 

 

 



34 

5.1.7.2. IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL PARA ACESSO AOS RECURSOS 

GENÉTICOS, AOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS E REPARTIÇÃO DE 

BENEFÍCIOS 

 

Sobre o andamento da iniciativa como um todo, a análise da performance se traduz em: 

 

 Da meta anual de 85% para 2014, foram alcançados 74,4% no 1º trimestre, 87,0% no 2º 

trimestre, 69,0% no 3º trimestre e 94,3% no 4º trimestre.  

 A maioria das atividades previstas na iniciativa para serem finalizadas no 4º trimestre de 2014 

foram concluídas ou encontram-se em andamento normal. Para as atividades em andamento 

destaca-se: 

o Proposta de lei (PL) de acesso e repartição de benefícios em discussão em regime de 

urgência no CN; e, 

o Força tarefa do MMA proposta para monitorar e realizar gestões junto às partes 

interessadas e Congresso Nacional, com vistas a ratificação do Protocolo de Nagoia de 

Acesso e Repartição de Benefícios e aprovação do APL do acesso aguardando definição 

de estratégia. 

 

De forma mais detalhada, a eficiência desta iniciativa é medida pelo seguinte indicador de 

desempenho: 

 

 Eficiência na autorização de acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais 

associados e na repartição de benefícios. 

 

No que tange ao indicador, segue gráfico e análise deste. 

 

 

 
 

No que se refere ao realizado, em 2014, de um total de 432 processos (solicitações autuadas 

com documentação completa considerando Secex/CGEN, CNPq, IBAMA e IPHAN), 355(82,0%) 

processos foram apreciados, ou seja, autorizações de acesso que foram emitidas e os deferimentos de 

cinco Instituições que foram credenciadas como fiéis depositárias. 

Dentre as dificuldades encontradas no processo de execução, cabe ressaltar que muitos dos 

processos autuados não apresentavam todos os requisitos (documentação) exigidos pela MP nº 2186-

16/2001, provocando atraso na tramitação, sem contar que o atual marco legal e os processos em 

papel dificultam a celeridade na tramitação.  
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Para sanar as dificuldades, recomendou-se a aprovação e assinatura do Termo de Cooperação 

com o CNPq, para agilizar o desenvolvimento do Portal Único do Patrimônio Genético e o uso do 

sistema digitalizado de acesso ao PG do CNPq, além disso, sugeriu-se a definição de nova estratégia 

de interlocução com pares, visando a ratificação do Protocolo de Nagoia. 

 

 

5.1.7.3. CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

(SNUC) 

 

 

Sobre o andamento da iniciativa como um todo, a análise da performance se traduz em: 

 

 Contrato para desenvolvimento do CNUC está sendo realizado junto a empresa CAST – 

Modulo I término em março desse ano, previsão de término do Modulo II para 2015; 

 Realinhamento DAP e ICMBio – redistribuição de papéis (agenda de criação e atuação com 

o SNUC), regulamentação de ZA e revisão da portaria de mosaico – em andamento; 

 Necessidade de construir uma base de conhecimento para melhor entender a 

operacionalização da meta da CONABIO (AICHI11) – UC x TI x APP/RL x outros territórios 

– em andamento (TR já submetido ao PNUD, estudo legal em andamento);  

 Contratação para elaboração de Guia de orientação para emendas parlamentares; 

 Formalização do Projeto GEF-Mar - Áreas Costeiras e Marinhas Protegidas; 

 Negociação dos Projetos LifeWeb - Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), GEF-Terrestre - Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) e Ampliação da Proteção de Fauna e Flora, Conservação dos Recursos 

Biológicos na Amazônia e Áreas protegidas e outras medidas de conservação baseadas em 

área em nível local; 

 Execução dos Projetos ARPA – Áreas Protegidas da Amazônia, Corredores Ecológicos e 

Terra do Meio (finalizado). 

 

De forma mais detalhada, a eficiência desta iniciativa é medida pelos seguintes indicadores 

de desempenho: 

 

 Planejamento da consolidação do SNUC (atividades desenvolvidas); e,  

 Percentual do território brasileiro coberto por áreas protegidas em cada bioma. 

 

No que se refere ao primeiro indicador, planejamento da consolidação do SNUC (atividades 

desenvolvidas, segue gráfico e análise deste. 
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Das 43 atividades previstas para 2014, 13 já foram concluídas; as metas para 2015 e 2016, 

bem como a estrutura do Planejamento Estratégico e o arranjo das metas sobre ampliação das 

Unidades de Conservação (UCs), deverão ser revistas conforme se avance na construção do Plano de 

Consolidação do SNUC. 

Sobre o percentual do território brasileiro coberto por áreas protegidas em cada bioma, o 

gráfico abaixo ilustra os avanços da SBF na execução da iniciativa. 

 

 

 
 

 

O gráfico acima mostra a meta que foi programada, o percentual atingido e a meta de Aichi 

estipulada para se alcançar até 2020. Como se vê, nos biomas Cerrado e Mata Atlântica alcançou-se 

o previsto, na Amazônia e Caatinga ficou bastante próximo da meta mas, para os demais, precisa-se 

avançar para cumprir as metas acordadas. 

Sobre as possíveis revisões, recomendou-se definir estratégia e revisar ações do planejamento 

com foco no desenvolvimento do CNUC, bem como, a repactuação de papéis e procedimentos do 

MMA e do ICMBio frente às agendas de criação e consolidação do SNUC, mantendo esforço e 

direcionando recursos dos Projetos do DAP (BRA, LifeWeb, ARPA, GEF-TER, GEF-MAR). 
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5.2. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

 

 

5.2.1. PROGRAMA TEMÁTICO 

 

 

QUADRO A.5.2.1 – PROGRAMA TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2018 

Título Biodiversidade  

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b)Acumulado 

Dotações/Posiçõ

es  

 2012 e 2013 

c)Dotação/ 

Posição - 2014 

d) Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 1.565.093.597 725.724.053 536.728.783 302.640.761 

Orçamento de Investimentos - OI 0 0 0 0 

Outras Fontes 0 0 0 0 

Total 1.565.093.597 725.724.053 536.728.783 302.640.761 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2014        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 

Investimento  

e)Despesa 

Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 
g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2014) 

i)Despesa Realizada 
h.1)Processados 

h.2) Não 

Processados 

267.020.296,34  236.192.309,82 234.676.893,74 1.515.416,08 30.827.986,520 0,00 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2014 

k)Valor 

Liquidado 
l)Valor Pago 

m)Valor 

Cancelado 
n)Valor a Pagar 

Não processados 45.745.146,31  28.049.812,60 28.009.415,61 -9.654.868,95 8.080.861,75 

Processados 4.342.767,66 - 4.065.864,31  -7.397,94 269.505,41 

0 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação OFSS 520.215.285,00 Dotação OI   Outras Fontes  

FONTE: SIOP 
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QUADRO A.5.2.1 – PROGRAMA TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2036 

Título Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b)Acumulado 

Dotações/Posiçõ

es  

 2012 e 2013 

c)Dotação/ 

Posição - 2014 

d) Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 1.129.040.094 545.477.721 292.501.918 291.060.455 

Orçamento de Investimentos - OI 0 0 0 0 

Outras Fontes 5.419.000.000 2.455.300.000 1.434.300.000 1.529.400.000 

Total 6.548.040.094 3.000.777.721 1.726.801.918 1.820.460.455 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2014        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 

Investimento  

e)Despesa 

Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 
g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2014) 

i)Despesa Realizada 
h.1)Processados 

h.2) Não 

Processados 

224.346.064,66  174.955.781,55 174.197.610,28 758.171,27 49.390.283,11 0,00 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2014 

k)Valor 

Liquidado 
l)Valor Pago 

m)Valor 

Cancelado 
n)Valor a Pagar 

Não processados 30.531.640,54  11.506.384,78 11.495.745,75 -15.202.084,63 3.833.810,16 

Processados 853.150,05 - 792.997,61  -127,08 60.025,36 

0 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação OFSS 286.112.218,00 Dotação OI   
Outras 

Fontes 
1.434.300.000,00 

FONTE: SIOP 

 

 

 

5.2.1.1 ANÁLISE SITUACIONAL 
 

 Obs.: Conforme já discutido em Reuniões entre CGU, TCU e Ministério do Meio Ambiente, 

a análise situacional será feita por objetivo e não por programa, logo, não há porque discorrer a 

respeito deste item. 
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5.2.2. OBJETIVO 

 

 
QUADRO A.5.2.2 – OBJETIVO FIXADO PELO PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Atualizar o marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios da 

biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo governo brasileiro na Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CDB) 

Código 504 Órgão Ministério do Meio Ambiente - SBF 

Programa Biodiversidade Código 2018 

METAS QUALITATIVAS 

Sequencial Descrição da Meta 

1 Avaliar a adequação da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005) com vistas a contemplar as novas 

tecnologias, em parceria com os demais órgãos do Governo Federal 

2 Avaliar, em articulação com os demais órgãos federais competentes, o Protocolo Suplementar de Nagoya 

- Kuala Lumpur 

3 
Elaborar e publicar plano decenal de metas para conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira 

visando promover uma ação efetiva e coordenada entre os diferentes setores da sociedade e entes da 

federação 

4 Elaborar instrumento normativo para a regulamentação do pagamento por serviços ambientais 

5 Elaborar plano nacional sobre espécies exóticas invasoras 

6 Instituir novo marco regulatório de uso tradicional e popular de produtos da biodiversidade de ação 

terapêutica 

7 Propor a ratificação e implementar o Protocolo de Nagoya de Acesso ao Patrimônio Genético e Repartição 

de Benefícios, em parceria com os demais órgãos federais competentes 

8 Propor novo marco regulatório de acesso e repartição de benefícios da biodiversidade, em parceria com os 

demais órgãos federais competentes 

9 Regulamentar as categorias de manejo e outros dispositivos do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC) 

FONTE: SIOP 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

Houve esforços, em parceria com outros órgãos do Governo Federal, para que a Lei de 

Biossegurança mantenha-se adequada diante de novas tecnologias. Projetos de Lei propondo 

alterações na lei de Biossegurança foram apresentados no Congresso sendo que a alteração mais 

significativa se refere à proposta de liberação da tecnologia Terminator, que confere esterilidade à 2ª 

geração de sementes. O MMA se posicionou desfavoravelmente a essa proposição. Além disso, 

ocorreram diversas discussões relacionadas à liberação de transgênicos com resistência ao herbicida 

2,4- D, um agrotóxico considerado extremamente tóxico e a novos lançamentos de outros eventos 

transgênicos como o mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificado, criado para combater o 

vírus da dengue, e à liberação comercial do plantio de eucalipto geneticamente modificado. O MMA 

participa do Grupo de Estudos em Agrobiodiversidade, criado no âmbito do MDA, que conduz ampla 

discussão de possíveis impactos à biodiversidade advindos de OGM´s. Houve a participação do 

MMA na oficina organizada pelo Secretariado da CDB sobre a implementação do Protocolo de 

Cartagena, que teve como objetivo debater estratégias para integrar ações de biossegurança 
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relacionadas ao Protocolo na Estratégia Nacional de Conservação da Biodiversidade. Houve a 

elaboração do plano nacional de metas para a biodiversidade para 2020, de modo a atender ao 

determinado pela CDB. O MMA, em parceria com outras instituições, convidou a sociedade para 

participar do processo de definição das metas nacionais de biodiversidade, no que foi chamado de 

Diálogos da Biodiversidade. Os resultados dessas consultas foram apresentadas à CONABIO, que 

definiu as 20 metas nacionais, em setembro de 2013, por meio da Resolução nº 6. Para as Metas 

Nacionais de Biodiversidade para 2020 sejam atingidas, o MMA, em parceria com o MPOG, elaborou 

o Plano de Ação Governamental para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade que 

apresenta a identificação das causas da perda de biodiversidade e das ações necessárias para sustar 

esta perda. O principal objetivo do plano é possibilitar a inserção da gestão da biodiversidade nas 

políticas de desenvolvimento, influenciando a elaboração do PPA 2016-2019. Ocorreu também a 

criação e entrada em operação do plataforma colaborativa PainelBio, que objetiva fomentar o alcance 

das Metas Nacionais e o estabelecimento de indicadores para as mesmas. Houve a elaboração e 

aprovação pela CONABIO do 5º Relatório Nacional para a CDB. O MMA, por meio de um grupo de 

trabalho formado para tratar a questão de regulamentação de pagamento por serviços ambientais, 

enviou ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil uma proposta de alteração do PL 792/2007 que institui 

a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, e que define o que são serviços 

ambientais e prevê a transferência de recursos, monetários ou não, aos que ajudam a produzir ou 

conservar estes serviços, visando transformar a natureza do fundo a ser constituído em decorrência 

do PL, de contábil para financeiro e, principalmente, trazer maior participação da iniciativa privada. 

Em 2014, o Relator da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados apresentou seu 

relatório para a comissão, posicionando-se favoravelmente, porém o texto, ainda não foi apreciado. 

A Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras visa criar as condições para prevenção da 

introdução de espécies exóticas invasoras, bem como a mitigação dos seus impactos, o controle e o 

monitoramento. Após o levantamento e identificação das espécies exóticas invasoras atuais e 

potenciais no Brasil houve a divulgação por meio do Primeiro Informe Nacional sobre Espécies 

Exóticas Invasoras, que apresentou o levantamento das espécies exóticas invasoras que afetam o 

ambiente marinho, de águas continentais e terrestre, os sistemas de produção e a saúde humana. 

Resultante desse levantamento foi publicado o Informe sobre Espécies Exóticas Invasoras Marinhas 

no Brasil. Foi elaborada uma minuta de portaria para reconhecimento da Lista Oficial das Espécies 

Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil e ainda criado, por meio da Portaria nº 37, de 27/01/2014, o 

Grupo de Trabalho sobre a Gestão da Fauna Brasileira, que tem por finalidade assessorar o MMA nas 

questões relacionadas à gestão da fauna, incluindo análise das normas e regulamentações existentes 

e a formulação de propostas e que tem como um dos assuntos priorizados a temática das espécies 

exóticas invasoras. Com relação à proposição de um novo marco regulatório de acesso e repartição 

de benefícios da biodiversidade, em parceria com outros órgãos federais competentes houve uma 

discussão ampla com os principais setores envolvidos (ministérios, setor produtivo e movimentos 

sociais) sendo as contribuições harmonizadas e compiladas em um Anteprojeto de Lei sobre Acesso 

e Repartição de Benefícios pelo uso dos Recursos Genéticos, encaminhado ao Congresso Nacional 

em 2014. O PL 7735/2014 tramita em regime de urgência. O objetivo da proposta é simplificar o 

acesso ao patrimônio genético, trazendo regras mais claras para a repartição de benefícios 

provenientes do uso de componentes da biodiversidade, segurança jurídica e redução da burocracia. 

O aperfeiçoamento do marco legal abre espaço para o desenvolvimento científico e tecnológico 

nacional, e deve resultar, espera-se, em inovações tecnológicas, em dividendos e dinamismo 

econômico e, ainda, retorno financeiro para as comunidades mantenedoras das florestas e que cuidam 

da biodiversidade. Quanto à elaboração de uma minuta de legislação, com vistas ao reconhecimento 

e promoção do uso tradicional e popular de plantas medicinais e de fitoterápicos ou de produtos da 

biodiversidade de uso terapêutico tradicional foram realizadas oficinas e reuniões técnicas, com o 

envolvimento de representantes dos diversos segmentos sociais e dos poderes públicos envolvidos 

com o tema e elaborada uma estratégia voltada a promover o uso sustentável da biodiversidade e da 

agrobiodiversidade dos biomas brasileiros por meio do incentivo e fomento à pesquisa, ao manejo, 

ao cultivo, à produção, à manipulação e à comercialização de plantas medicinais nativas e de seus 
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fitoterápicos, e das exóticas adaptadas a cada bioma. Tal estratégia tem como foco: a) viabilizar a 

criação das Redes de Plantas Medicinais por Bioma, com o objetivo de promover a inclusão das 

espécies fitoterápicas nativas dos biomas brasileiros no âmbito do SUS; b) a elaboração das 

farmacopeias populares dos biomas Caatinga e Mata Atlântica, com o objetivo de valorizar as 

espécies medicinais da flora nativa de uso popular e tradicional, utilizadas pelas populações 

localizadas nesses biomas. Adicionalmente, teve início articulação com o Ministério da Saúde 

visando integrar esforços no âmbito da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo 

e da Floresta. A ratificação do Protocolo de Nagoya foi solicitada pela Presidência da República ao 

Congresso Nacional em junho de 2012. No Congresso Nacional foi formada uma comissão especial 

para discutir a proposta. O MMA tem participado e está organizando fórum de discussão voltados 

para informar e sensibilizar sobre a importância da ratificação do Protocolo de Nagoya para o Brasil. 

Já o Protocolo Suplementar Nagoya - Kuala Lumpur sobre Responsabilidade e Compensação resgata 

um dos compromissos assumido pelas Partes do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, 

especialmente relacionado ao Artigo 27, que diz respeito à responsabilidade e compensação 

decorrentes do movimento transfronteiriço de OGMs, incluindo o manuseio, o transporte e o uso. O 

MMA buscou a aprovação de normativa que pudesse, de alguma forma, responsabilizar e penalizar 

toda a cadeia (instituições/empresas), desde a produção até o movimento transfronteiriço e uso desses 

organismos, por eventuais danos ao meio ambiente e à biodiversidade. O MMA articulou junto a 

setores do governo federal o encaminhamento de Mensagem Presidencial ao Congresso para 

aprovação da adesão do Brasil a esse Protocolo. Atualmente, está sendo avaliado uma proposta de 

projeto regional, com países da América Latina, tendo como objetivo socializar e melhorar o 

entendimento das autoridades nacionais e tomadores de decisão a respeito do Protocolo Suplementar 

Nagoya-Kuala Lumpur. A ratificação do Protocolo Suplementar proporcionará ao Brasil condições 

de participar efetivamente dos debates e influenciar na tomada de decisões sobre responsabilidade e 

compensação relacionados aos organismos vivos modificados. Quanto à regulamentação das 

categorias do SNUC, em 2011 teve início o processo de regulamentação das categorias Reserva 

Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Visto que no processo de consulta pública 

surgiram poucas contribuições da sociedade civil e que a minuta de decreto trata sobre procedimentos 

de criação, ampliação e recategorização das unidades de conservação federais, o processo foi 

submetido ao ICMBIO para nova avaliação. Foi publicada a Portaria nº 410, de 04/10/13, 

estabelecendo regras para eleição das entidades ambientalistas que ocupam vagas não 

governamentais na CFCA - Câmara Federal de Compensação Ambiental. Com relação à 

regulamentação de pagamento pelos serviços ecossistêmicos (art.47 e 48 da Lei 96.985/2000), foram 

contratados estudos visando a regulamentação desses artigos de acordo com o Termo de Cooperação 

nº 9, de 29/11/2013, celebrado entre o MMA e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Quanto 

às Áreas de Proteção Ambiental - APA, houve contratação para subsidiar a realização do Seminário 

sobre APA e produzir um documento com recomendações para melhorar sua gestão. Seguimos 

avaliando, em contato com outros entes federativos, como proceder com a regulamentação desta 

categoria. 
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QUADRO A.5.2.2 – OBJETIVO FIXADO PELO PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

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. 

Código  506 Órgão  Ministério do Meio Ambiente - SEDR 

Programa  Biodiversidade Código  2018 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta Unidade medida 
a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 

Incentivar a ampliação do 

uso de 12 espécies 

subutilizadas da flora 

nativa 

Espécies 

subutilizadas da 

flora nativa 

12,00  21,00 175,00 

2 

Mapear a distribuição 

geográfica das variedades 

crioulas e parentes 

silvestres de 4 espécies de 

plantas cultivadas 

Espécies de plantas 4,00  1,00 25,00 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta Unidade medida 
a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

3  

Caracterizar o valor 

nutricional de 40 espécies 

nativas priorizadas na 

Iniciativa "Plantas para o 

futuro", com vistas a 

diversificar a dieta do 

brasileiro 

Espécies nativas  40,00    34,00  85,00  

  

Regionalização da Meta Unidade medida 
a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

3.1  Bioma Amazônia  Unidade   5,00    14,00 280,00  

3.2 Bioma Caatinga  Unidade 8,00  11,00 137,50 

3.3  Bioma Cerrado Unidade  8,00  18,00 225,00 

3.4 Bioma Mata Atlântica  Unidade 9,00  17,00 188,89 

3.5  Bioma Pantanal Unidade  2,00  4,00 200,00 

3.6 Bioma Pampa  Unidade 8,00  4,00 50,00 

Sequencial Descrição da Meta Unidade medida 
a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

 4 

Definir estratégias para a 

gestão integrada da 

biodiversidade aquática e 

dos recursos hídricos em 

três sub-bacias da região 

amazônica 

Sub-bacias da 

região amazônica 
3,00  2,00 66,67 

  

Regionalização da Meta Unidade medida 
a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

 4.1  Amazônia Legal Unidade  3,00    2,00  66,67  
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METAS QUALITATIVAS 

Sequencial Descrição da Meta 

5 
Realizar um diagnóstico nacional das instituições envolvidas com a conservação da agrobiodiversidade in situ, 

on farm e ex situ 

FONTE: SIOP 

*O processo de elaboração das Metas do PPA foi pautado por ampla flexibilidade, permitindo que o plano fosse aderente 

aos diversos compromissos de governo e ao planejamento setorial. Desta maneira, o conjunto de Metas que compõe o 

PPA possui, por definição, forma e conteúdo heterogêneos, não sendo possível gerar automaticamente pelo sistema a 

informação do que foi realizado apenas em 2014. 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

Temos 12 Cadeias Produtivas de Produtos da Sociobiodiversidade apoiadas, com projetos em 

fase de finalização. As experiências acumuladas com os projetos de apoio a Arranjos Produtivos 

Locais, seja no âmbito da Cooperação Técnica Internacional, seja no âmbito dos Projetos 

Demonstrativos Ambientais, em muito vem contribuindo para a definição da agenda da promoção da 

sociobiodiversidade que está sendo construída em nível federal, no âmbito da Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica. As políticas de acesso a mercados institucionais e apoio à 

comercialização para Extrativistas e comunidades tradicionais somam cerca de 65.000 famílias 

beneficiárias, somados os acessos ao PAA e à PGPMBio. O Plano Nacional de Fortalecimento das 

Populações Extrativistas (PLANAFE) está em fase final de aprovação. Estão em construção o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz 

Africana, o I Plano Integrado de Implementação da PNGATI, o I Plano Nacional de Regularização 

Ambiental de Territórios Quilombolas, o I Plano Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de 

Territórios Quilombolas (PNGAT Quilombola), o II Plano Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica e o Programa Nacional da Sociobiodiversidade. O Programa Bolsa Verde somam mais de 

71.000 famílias beneficiárias, com a proposta de priorização de territórios atendidos pelo programa 

para o adensamento de políticas públicas que envolvam os eixos da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), a saber: acesso ao 

território e aos recursos naturais, inclusão social, inclusão produtiva e garantia de infra-estrutura. 

 

 

QUADRO A.5.2.2 – OBJETIVO FIXADO PELO PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Modernizar a gestão, promover o acesso aos recursos genéticos da biodiversidade e aos conhecimentos 

tradicionais associados e assegurar a repartição justa e equitativa dos benefícios gerados. 

Código  507 Órgão  Ministério do Meio Ambiente - SBF 

Programa  Biodiversidade  Código  2018 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1  

60 instituições credenciadas 

como fiéis depositárias do 

patrimônio genético  
Instituições 60,00  61,00  101,67 

2  

Credenciar 3 instituições para 

emissão de autorização de 

acesso aos recursos genéticos  
Instituições 3,00   0,00  0,00 

METAS QUALITATIVAS 
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Sequencial Descrição da Meta 

3 
Implantar sistema informatizado de gestão do acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais 

associados integrado com todas as instituições credenciadas 

FONTE: SIOP 

*O processo de elaboração das Metas do PPA foi pautado por ampla flexibilidade, permitindo que o plano fosse aderente 

aos diversos compromissos de governo e ao planejamento setorial. Desta maneira, o conjunto de Metas que compõe o 

PPA possui, por definição, forma e conteúdo heterogêneos, não sendo possível gerar automaticamente pelo sistema a 

informação do que foi realizado apenas em 2014. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

No ano de 2012, o MMA reiniciou a elaboração de um novo marco legal de acesso ao 

patrimônio genético e repartição de benefícios, com os objetivos de simplificar os procedimento para 

obtenção de autorização de acesso, trazendo regras mais claras para a repartição de benefícios, 

segurança jurídica e redução da burocracia, bem como estimular o uso sustentável dos ativos da 

biodiversidade e fomentar a ciência, tecnologia e inovação nos setores acadêmico e industrial. Ao 

mesmo tempo, o MMA fortaleceu institucionalmente o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

(CGEN) com a contratação de novos funcionários e modernização da gestão da Secretaria Executiva. 

Como parte da estratégia de modernização da gestão, em 2012 e 2013 vem sendo desenvolvido um 

sistema digital de solicitação de acesso, como também um Portal de Acesso ao Patrimônio Genético 

voltado para orientar os usuários sobre a aplicação da legislação, de forma eficiente e ágil. Já foi 

finalizada a tramitação de 80% dos processos do passivo (processos que entraram no CGEN até 2011); 

80% dos processos que entraram em 2012; e cerca de 40% dos processos de 2013;mais de 300 

coleções ex situ foram credenciadas como fiéis depositárias. Isto representa um avanço de mais de 

1000% em relação à situação encontrada em 2010. Grande parte deste sucesso se deve também às 

iniciativas do CGEN de aperfeiçoar o marco legal existente para torná-lo mais aplicável e seguro para 

os usuários e para o próprio CGEN. A edição das Resoluções 35, 37, 38, 39, 40 e 41, as Orientações 

Técnicas no. 7, 8 e 9 bem como a revisão do regimento interno e das resoluções de remessa de amostra 

de componente do patrimônio genético exemplificam essa modernização. 

 

QUADRO A.5.2.2 – OBJETIVO FIXADO PELO PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Recuperar o estado de conservação das espécies brasileiras, com ênfase nas ameaçadas de extinção. 

Código  508 Órgão  Ministério do Meio Ambiente - SBF 

Programa  Biodiversidade  Código  2018 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 

80% das espécies da fauna 

ameaçadas de extinção com 

populações presentes em 

unidades de conservação  

%  80   58,80 73,50  

2 

Avaliar a situação de 20 

espécies ameaçadas de 

extinção com relação ao 

comércio internacional 

CITES - Convention on 

International Trade in 

Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora  

Espécies 

ameaçadas de 

extinção 
20   19  95  
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3 

Conservar ex-situ e/ou in-situ 

40% das espécies da flora 

ameaçada de extinção  
% 40  39 97,50 

4 

Diagnosticar o estado de 

conservação de 100% das 

espécies de vertebrados  
% 100  100 100 

5 

Diagnosticar o estado de 

conservação de 4.722 espécies 

da flora (plantas vasculares)  

Espécies da 

flora (plantas 

vasculares) 
4.722  5.233,00  110,82 

6 

Elaborar Planos de Ação para 

100% espécies da fauna 

ameaçadas de extinção  
% 100  66,00 66,00 

7 

Elaborar Planos de Ação para 

500 espécies da flora 

ameaçadas de extinção  

Espécies da 

flora 

ameaçadas de 

extinção 

500  488,00 97,60 

FONTE: SIOP 

*O processo de elaboração das Metas do PPA foi pautado por ampla flexibilidade, permitindo que o plano fosse aderente 

aos diversos compromissos de governo e ao planejamento setorial. Desta maneira, o conjunto de Metas que compõe o 

PPA possui, por definição, forma e conteúdo heterogêneos, não sendo possível gerar automaticamente pelo sistema a 

informação do que foi realizado apenas em 2014. 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

Em dezembro de 2014, foram lançadas as novas listas de espécies ameaçadas de extinção, 

resultado das avaliações do estado de conservação das espécies, coordenadas pelo ICMBIO, no caso 

da fauna, e pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no caso da flora. O estado de conservação das 

espécies da fauna terrestres de vertebrados foi totalmente avaliado. A Portaria MMA nº 444 de 17 de 

dezembro de 2014 apresenta a lista das espécies da fauna terrestre ameaçadas de extinção, totalizando 

698 espécies. Quanto ao estado de conservação das espécies da fauna aquática de vertebrados também 

houve a avaliação de todas as espécies além de algumas espécies de invertebrados. A Portaria MMA 

nº 445, de 17 de dezembro de 2014, apresenta uma lista com 475 espécies ameaçadas de extinção. 

Para a flora foi avaliado o estado de conservação de todas as espécies presentes em alguma lista de 

espécie ameaçada, seja nacional ou regional, totalizando a avaliação de 5.195 espécies, sendo que a 

Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014, apresenta uma lista com 2113 espécies ameaçadas de 

extinção. Os números atuais não podem e não devem ser comparados com os números anteriores, 

pois o universo de espécies avaliadas subiu significativamente, e é esperado que ao se avaliar o estado 

de conservação de um maior número de espécies sejam identificadas um número maior de espécies 

ameaçadas. Cabe ressaltar que algumas espécies importantes, como a baleia-jubarte, deixaram de ser 

consideradas ameaçadas de extinção e que houve um aperfeiçoamento das avaliações, pois o grau do 

risco de extinção passou a ser detectado de acordo com a metodologia desenvolvida pela IUCN. O 

esperado é que possam ser monitoradas as mudanças do estado de conservação entre as 3 categorias 

de ameaçadas, identificando melhor os progresso na gestão das espécies ameaçadas de extinção. 
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QUADRO A.5.2.2 – OBJETIVO FIXADO PELO PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Aprimorar instrumentos de prevenção, monitoramento, avaliação e controle do uso da biodiversidade 

visando a biossegurança e o equilíbrio dos ecossistemas 

Código  509 Órgão  Ministério do Meio Ambiente - SBF 

Programa  Biodiversidade Código  2018 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 

Publicar marco regulatório e 

planos de ação para controle e 

monitoramento das 10 

principais espécies 

sinantrópicas consideradas 

nocivas e promotoras de risco  

Espécies 

sinantrópicas 
10,00   12,00   120,00 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

2  

Implementar em 30 unidades de 

conservação federais medidas 

de prevenção, controle de uso e 

dispersão, monitoramento e 

erradicação de espécies 

invasoras  

Unidades de 

Conservação 

Federais 
30,00    38,00 126,67 

  

Regionalização da Meta 
Unidade 

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

2.1  Bioma Amazônia  Unidade  2,00   6,00 300,00 

2.2 Bioma Cerrado Unidade 8,00  6,00 75,00 

2.3 Zona Costeira e Marinha  Unidade  4,00  4,00 100,00 

2.4 Bioma Mata Atlântica  Unidade 15,00  20,00 133,33 

2.5  Bioma Pampa Unidade  1,00  1,00 100,00 

METAS QUALITATIVAS 

Sequencial Descrição da Meta 

3 
Regulamentar o uso sustentável e propor medidas de recuperação das populações das principais espécies 

pesqueiras sobre-explotadas  

4 Revisar e publicar normas legais relativas ao uso sustentável da fauna silvestre  

FONTE: SIOP 

*O processo de elaboração das Metas do PPA foi pautado por ampla flexibilidade, permitindo que o plano fosse aderente 

aos diversos compromissos de governo e ao planejamento setorial. Desta maneira, o conjunto de Metas que compõe o 

PPA possui, por definição, forma e conteúdo heterogêneos, não sendo possível gerar automaticamente pelo sistema a 

informação do que foi realizado apenas em 2014. 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

Este objetivo é desenvolvido por duas instituições vinculadas ao MMA. São desenvolvidas 

atividades voltadas a aprimorar instrumentos de gestão e melhorar as condições dos ecossistemas. As 

ações necessárias vêm sendo implementadas com sucesso para o cumprimento deste objetivo. Estima-
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se que 125 UCs federais possuem espécies exóticas invasoras documentadas, sendo a maior parte 

delas no bioma Mata Atlântica (Sampaio e Schmidt, 2013). Em 2014, constatou-se a implementação 

de medidas de prevenção, controle de uso e dispersão, monitoramento e erradicação de espécies 

invasoras em 33 unidades de conservação federais. Com relação à meta de revisão e publicação de 

normas legais relativas ao uso sustentável da fauna silvestre, durante o 2014 foram elaboradas seis 

normas de gestão ex situ: i) Proposta de lista da Resolução CONAMA 394/2007; ii) Proposta de 

norma com os procedimentos de transição de criadouros comerciais relacionados à norma 

anteriormente citada; e iii) Elaboração de proposta de Resolução CONAMA sobre os 

empreendimentos de fauna; iv) Proposta de Resolução CONAMA relacionada ao transporte e 

marcação de fauna em cativeiro; v) Proposta de revisão Instrução Normativa 169/2008; e vi) Portaria 

PAN/PQA. Com a vigência da Lei nº 12.725, de 16 de outubro de 2012, a competência para a 

aprovação do Plano de Manejo de Fauna em Aeródromos - PMFA passou a ser responsabilidade da 

autoridade ambiental que concedeu o licenciamento ambiental. Dessa forma, o Ibama perdeu a 

competência de autorização e de monitoramento dos planos para controle de espécies sinantrópicas 

nocivas. No entanto, em relação a espécies exóticas invasoras, quando se tratar de um manejo regional 

ou nacional, permanece a competência do Ibama em regulamentar os procedimentos e executar o 

controle e o monitoramento das ações. Ressalta-se que tanto as espécies sinantrópicas quanto as 

exóticas invasoras são consideradas nocivas e promotoras de risco. A edição da Lei Complementar 

nº 140, de 8 de dezembro de 2011, atribuiu aos estados e ao Distrito Federal, diversas ações 

administrativas referente à gestão dos recursos faunísticos, dentre as quais, a competência para 

executar o controle e o monitoramento que não extrapole seus limites territoriais. Nesse sentido, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, vem assumindo seu papel normatizador tendo 

ocorrido a participação do Ibama na discussão da proposta que resultou na aprovação da Resolução 

que “Estabelece diretrizes e procedimentos para elaboração e autorização do Plano de Manejo de 

Fauna em Aeródromos e dá outras providências”, além de ter participado da discussão da proposta 

de Resolução Conama que visava regulamentar o manejo de quirópteros sinantrópicos. Desde 2012, 

foram debatidos e propostos, pelo MMA e MPA, os critérios e padrões, normas e procedimentos para 

o ordenamento das seguintes atividades ligadas ao uso sustentável de recursos pesqueiros sobre-

explotados: - A pesca praticada com o emprego de redes de emalhe nas águas jurisdicionais brasileiras 

das regiões Sudeste e Sul (INI Nº12, de 22 de agosto de 2012); - A pesca do camarão-rosa da Costa 

Norte do Brasil (INI ainda não publicada); - A pesca, o desembarque, o transporte, o armazenamento 

e a comercialização de tubarões e raias (INI Nº14, de 26 de novembro de 2012); - A moratória, por 

um período de três anos, nas águas jurisdicionais brasileiras, da captura da espécie (Epinephelus 

itajara), conhecida popularmente por mero, canapú, bodete, badejão, merete e merote (INI nº13, de 

16 de outubro de 2012); - As áreas proibidas à captura do pargo entre o limite norte do Estado do 

Amapá até a divisa dos Estados de Alagoas e Sergipe (Foz do Rio São Francisco), em águas mais 

rasas com mais de 50 (cinquenta) metros de profundidade (INI nº08, de 8 de junho de 2012). Já em 

2013, foram publicadas a Instrução Normativa MPA nº 9/2013, que regulamentou o uso sustentável 

do caranguejo-uçá, a Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA nº 2/2013, regulamentando a 

pesca na Lagoa de Araruama/RJ, bem como a PORTARIA IBAMA nº 200, que constituiu o Comitê 

Interinstitucional para acompanhar e avaliar as normas de uso do tambaqui em cultivo de tanques-

rede na BH do Tocantins. Paralelamente, o IBAMA, na condição de autoridade administrativa 

brasileira junto à Convenção Internacional sobre o Comércio de fauna e flora ameaçados de extinção 

- CITES – propôs a inclusão de 3 espécies de tubarão no apêndice II, que inclui espécies não 

necessariamente em perigo de extinção mas que necessitam de comércio controlado, com o objetivo 

de fomentar um maior controle e sustentabilidade na pesca dessas espécies em todo o mundo. Em 

2014, foram produzidas e encaminhadas as propostas de portarias que trata da pesca de emalhe nas 

regiões norte e nordeste do Brasil, e foi publicada a Instrução Normativa nº 02/2014, regulamentando 

os procedimentos de fiscalização do comércio de barbatanas de tubarão e raias. Também foram 

publicadas instruções normativas interministeriais sobre a moratória da pesca da piracatinga, como 

forma de impedir a continuidade da matança de botos no amazonas e sobre a regulamentação da 

paralisação da pesca para a andada do caranguejo. Finalmente, encontra-se em andamento a revisão 
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de duas normas relativas à pesca de águas continentais, para as Bacias Amazônica e do São Francisco, 

e duas para águas marinhas, relativas à pesca de lagostas e do pargo. Ainda foram publicadas duas 

Instruções Normativas Interministeriais, a INI MPA/MMA nº 7, que estabelece medidas para 

mitigação da captura incidental de aves marinhas e a INI MPA/MMA nº 8 que proíbe a pesca, 

retenção a bordo, transporte e a comercialização do tubarão do lombo-preto (Carcharhinus falciformis) 

em águas jurisdicionais brasileiras e em território nacional. 

 

 

QUADRO A.5.2.2 – OBJETIVO FIXADO PELO PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância para a biodiversidade 

e garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio da ampliação e consolidação do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas 

Código  510 Órgão  Ministério do Meio Ambiente - SBF 

Programa  Biodiversidade Código  2018 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 

Adequar as instalações dos 11 

Centros Nacionais de Pesquisa 

e Conservação do ICMBio  

Centros 

Nacionais de 

Pesquisa e 

Conservação 

do ICMBio  

 11,00   3,00  27,27 

2 

Celebrar 20 contratos de 

concessão de direito real de uso 

com organizações dos povos e 

comunidades tradicionais das 

Unidades de Conservação de 

Uso Sustentável Federais  

Contratos 20,00  7,00 35,00 

3 

Designar 5 sítios de zonas 

úmidas de importância 

internacional na Lista de 

Ramsar  

Sítios de Zonas 

Úmidas 
5,00  1,00 20,00 

4 

Estruturar 30 Unidades de 

Conservação Federais para 

visitação e uso público  

Unidades de 

Conservação 

Federais 
30,00  24,00 80,00 

5 

Fomentar 90 projetos de 

pesquisa de manejo em 

Unidades de Conservação 

Federais  

Projetos de 

Pesquisa de 

Manejo 
90,00  149,00 165,56 

6 

Implantar estrutura de apoio à 

pesquisa em 20 Unidades de 

Conservação Federais  

Unidades de 

Conservação 

Federais 
20,00  5,00 25,00 

7 

Implantar reservas genéticas 

para a conservação in situ de 

variedades crioulas e parentes 

silvestres das principais 

espécies de plantas cultivadas 

em 4 Unidades de Conservação  

Unidades de 

Conservação 
4,00  0,00 0,00 

8 

Implementar instrumentos de 

gestão de conflitos em 40 

Unidades de Conservação 

Federais com áreas de 

sobreposição com territórios de 

povos e comunidades 

Unidades de 

Conservação 

Federais 
40,00  6,00 15,00 
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tradicionais  

9 

Incorporar 10 milhões de 

hectares ao Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação  
Hectares 10.000.000,00  2.900.000,00 29,00 

10 

Instituir 131 Conselhos 

Gestores de Unidades de 

Conservação Federais  

Conselhos 

Gestores de 

Unidades de 

Conservação 

Federais 

131,00  83 63,36 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

11 

Avaliar o estado de 

conservação em 40 Unidades 

de Conservação Federais 

 Unidades de 

Conservação 

Federais 

 40  24 60  

  

Regionalização da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

11.1 Bioma Cerrado Unidade  7,00   6,00 85,71 

11.2 Zona Costeira e Marinha  Unidade 8,00  5,00 62,50 

11.3 Bioma Mata Atlântica Unidade  6,00  4,00 66,67 

11.4 Bioma Amazônia Unidade 12,00  6,00 50,00 

11.5  Bioma Caatinga Unidade  7,00  3,00 42,86 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

12 

Publicar 58 Planos de Manejo 

para Unidades de Conservação 

Federais situadas em áreas com 

prioridade extremamente alta 

para a conservação da 

biodiversidade e sob alta 

pressão antrópica  

Planos de 

Manejo 
58  65 112,07 

  

Regionalização da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

12.1 Bioma Amazônia Unidade  34,00   13,00 38,24 

12.2 Bioma Mata Atlântica Unidade 10,00  35,00 350,00 

12.3 Bioma Cerrado Unidade  8,00  7,00 87,50 

12.4 Bioma Caatinga Unidade 2,00  6,00 300,00 

12.5 Zona Costeira e Marinha  Unidade  4,00  4,00 100,00 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

13 

Regularizar 10 Unidades de 

Conservação Federais com 

concessão de Direito Real de 

Uso de terras públicas  

Unidades de 

Conservação 

Federais 

regularizadas 

10  18 180 

  

Regionalização da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

13.1 Bioma Amazônia Unidade  8,00   16,00 200,00 

13.2 Bioma Mata Atlântica Unidade 2,00  2,00 100,00 
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Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

14 

Regularizar 200.000 hectares 

de terras privadas localizadas 

no interior de Unidades de 

Conservação Federais ao 

patrimônio do ICMBio  

Hectares 200.000,00  31.090,77 15,15 

  

Regionalização da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

14.1 Bioma Caatinga Unidade  20.000,00   4.869,15  24,35 

14.2 Bioma Mata Atlântica Unidade 30.000,00  10.007,19  33,36 

14.3 Bioma Amazônia Unidade  115.000,00  916,72  0,80 

14.4 Bioma Cerrado Unidade 35.000,00  15.297,70  43,71 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

15 

Sinalizar e demarcar o 

perímetro de 40 Unidades de 

Conservação Federais  

Unidades de 

Conservação 

Federais 
40,00  22,00 55,00 

  

Regionalização da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

15.1 Bioma Amazônia Unidade  15,00  19,00 126,67 

15.2 Bioma Caatinga Unidade 5,00  0,00 0,00 

15.3 Bioma Cerrado Unidade  5,00  2,00 40,00 

15.4 Bioma Mata Atlântica Unidade 15,00  1,00 6,67 

METAS QUALITATIVAS 

Sequencial Descrição da Meta 

16 
Atualizar o Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira, para todos os biomas, incluindo a zona costeira e marinha 

17 Elaborar o programa nacional para a conservação dos recifes de coral e de ecossistemas marinhos  

18 Realizar um Inventário do Patrimônio Espeleológico Nacional com revisões anuais  

FONTE: SIOP 

*O processo de elaboração das Metas do PPA foi pautado por ampla flexibilidade, permitindo que o plano fosse aderente 

aos diversos compromissos de governo e ao planejamento setorial. Desta maneira, o conjunto de Metas que compõe o 

PPA possui, por definição, forma e conteúdo heterogêneos, não sendo possível gerar automaticamente pelo sistema a 

informação do que foi realizado apenas em 2014. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

O MMA vêm trabalhando com um conjunto de programas e projetos especiais que aportam 

recursos para induzir órgãos vinculados (como IBAMA e ICMBio) e parceiros de outras esferas 

públicas e privadas para buscar a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, sempre 

relacionando estas atividades com as Unidades de Conservação. Dos projetos em execução pode-se 

relatar notadamente o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia ARPA, atualmente em conclusão 

de sua Fase II e início da operação de sua Fase III, o qual apoia a consolidação e manutenção de 95 

UCs federais e estaduais na Amazônia, perfazendo um total de 52 milhões de hectares. O Projeto 

Terra do Meio, que trabalhou sob a mesma estrutura do ARPA, vinha sendo executado desde 2012, 
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e encerrou-se em novembro de 2014, com importantes resultados para a gestão de 11 UC da região 

da Terra do Meio no Pará. O Projeto Corredores Ecológicos, com atuação no Amazonas, Bahia e 

Espírito Santo, foi concluído em novembro de 2014 com a realização de um Seminário sobre os 12 

anos do Projeto, ao longo dos quais contribuiu decisivamente para o fortalecimento da gestão 

ambiental no entorno das UCs na Amazônia e Mata Atlântica. Adicionalmente trabalha-se com a 

captação de recursos adicionais para fomentar as atividades de conservação, notadamente tem-se hoje 

duas propostas do Global Environment Facility – (GEF Terrestre e Marinho) contemplando 

prioritariamente os biomas Caatinga, Pampa e Pantanal e o Marinho, o Projeto de Consolidação do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (submetido à Plataforma Life Web da 

CDB ,Convenção da Diversidade Biológica, e já contando com apoio do Governo Alemão) e a nova 

reformulação do ARPA, que deve captar recursos adicionais e operar em prazo longo (25 anos). 

Ademais, o Ministério mantém o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, onde são 

inseridos, certificados e publicados os principais dados sobre as Unidades de Conservação. O CNUC 

é hoje a principal ferramenta de sistematização e divulgação de informações sobre as Unidades de 

Conservação. Visando melhorar esse sistema, o Ministério vem trabalhando em uma nova plataforma 

(Novo CNUC) de forma a apoiar ações de planejamento, gestão e coordenação do SNUC. Com a 

rescisão do contrato pelo Ministério com a empresa que vinha trabalhando na 

implementação/construção da nova plataforma, houve necessidade de readequação dos trabalhos. 

Atualmente o CNUC está sendo desenvolvido pela empresa CAST junto ao Serviço Florestal 

Brasileiro. Em relação às Unidades de Conservação federais, no ano de 2013, foi criado o Parque 

Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, no município Pontal do Paraná - PR, totalizando 313 UCs 

Federais. Em 2014, foram criadas 7 novas unidades de conservação federais, sendo 4 de uso 

sustentável (Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba; Reserva Extrativista Marinha Mestre 

Lucindo; Reserva Extrativista Marinha Cuinarana e Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Nascentes Geraizeiras, localizada no bioma Cerrado) e 3 de proteção integral (Estação Ecológica Alto 

Maués, na região Amazônica; Parque Nacional da Serra do Gandarela e Parque Nacional Guaricana, 

para fortalecer a proteção do bioma Mata Atlântica). Além disso, foram ampliadas a Reserva 

Extrativista Marinha de Araí-Peroba e a Reserva Extrativista do Médio Juruá, localizada no Estado 

do Amazonas. Assim, o total de incremento de área protegida em âmbito federal, no ano, foi de 9.327 

km². O Brasil possui 1.930 Unidades de Conservação (UCs), de acordo com o Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação (dezembro/2014), sendo 320 Federais. O total de UCs abrange a área de 

aproximadamente 1.550.854 km² do território brasileiro, ou seja, 17,7% do território continental e 

1,5% do território marinho. 

 

QUADRO A.5.2.2 – OBJETIVO FIXADO PELO PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

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 

Código  229 Órgão  Ministério do Meio Ambiente - SBF 

Programa 
Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos 

Incêndios 
Código  2036 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 

Implementar 12 novos 

Centros de Referência em 

Recuperação de Áreas 

Degradadas (CRADs) nos 

biomas brasileiros  

Centros de 

Referência 
12,00    3,00  25,00 
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Regionalização da Meta 
Unidade 

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014* 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1.1 Bioma Amazônia Unidade 2,00  0,00 0,00 

1.2  Bioma Caatinga Unidade  2,00  1,00 50,00 

1.3 Bioma Cerrado Unidade  3,00  2,00 66,67 

1.4 Bioma Mata Atlântica Unidade  3,00  0,00 0,00 

1.5 Bioma Pampa Unidade  1,00  0,00 0,00 

1.6 Bioma Pantanal Unidade  1,00  0,00 0,00 

METAS QUALITATIVAS 

Sequencial Descrição da Meta 

2 
Estabelecer, para cada bioma, metodologia de recuperação de áreas degradadas e as respectivas análises 

econômicas  

3 Implantar o Cadastro Ambiental de Imóveis Rurais no Brasil - CAR  

4 Implantar o Sistema de Cadastramento Ambiental de Imóveis Rurais no Brasil - SICAR  

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

6 
Promover a recuperação de 20 milhões de hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e 

Reservas Legais 

FONTE: SIOP 

*O processo de elaboração das Metas do PPA foi pautado por ampla flexibilidade, permitindo que o plano fosse aderente 

aos diversos compromissos de governo e ao planejamento setorial. Desta maneira, o conjunto de Metas que compõe o 

PPA possui, por definição, forma e conteúdo heterogêneos, não sendo possível gerar automaticamente pelo sistema a 

informação do que foi realizado apenas em 2014. 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

O Ministério do Meio Ambiente, em parceria com os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, 

desenvolveu o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, que integra as informações 

dos imóveis rurais de todo o país. Como dois dos três módulos desse sistema estão finalizados, sendo 

que um já foi completamente disponibilizado, consideramos que 50% do sistema está implantado. 

Foram cadastrados no CAR, até o final de 2014, cerca de 500.000 imóveis rurais (de um total de 5,1 

milhões), abrangendo 130 milhões de ha (de um total de 330 milhões de ha). Das metas que compõem 

o presente objetivo, as que se relacionam à implantação do CAR e do SICAR estão sendo cumpridas 

com mais celeridade do que as demais. A formalização do plano nacional de recuperação da vegetação 

nativa – PLANAVEG tem sido desafiadora por implicar diversas articulações políticas. A 

implementação de CRADs está com nova perspectiva, pautada no estabelecimento de acordos de 

cooperação técnica, sem previsão de repasse financeiro com instituições potenciais. Por fim, a 

promoção da recuperação de áreas degradadas per se está fortemente ligada à implementação do CAR 

e de outras condições estruturantes ainda em andamento (campanhas de sensibilização, estímulo à 

cadeia de produção de sementes e mudas nativas, fomento de mercados de produtos e serviços, 

alinhamento de políticas, mecanismos financeiros inovadores, expansão de serviços de assistência 

técnica e extensão rural, planejamento e monitoramento espacial e pesquisa e desenvolvimento). 
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5.2.3. AÇÕES 

 

5.2.3.1. AÇÕES – OFSS  

 

 

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2018.20VO                                               Tipo: Atividade  

Título Conservação, Promoção de Uso, Manejo e Biossegurança de espécies da Fauna e Flora  

Iniciativa 
01TU - Fomento a projetos que visem a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade  

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  

Programa 2018 - Biodiversidade 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) 

Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

638.661 638.661 357.785 23.552 23.552 0 334.233 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Ação Implementada Unidade 9 9 9 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

148.556 146.412 (-2.145) Ação Implementada Unidade 1  

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SBF 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

Para alcance da meta da ação 20VO - Conservação, Promoção de Uso, Manejo e 

Biossegurança de espécies da Fauna e Flora, já foram realizadas as seguintes atividades: Elaboração 

do livro "Espécies Exóticas Invasoras de Águas Continentais no Brasil" e contratação de gráfica para 

impressão de 1.000 cópias com vistas ao seu lançamento. Para a realização dessa atividade, foi 

necessário a utilização de recursos orçamentários com serviços gráficos; Apresentação da minuta de 

portaria Portaria relativa à lista oficial das Espécies Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil; 

Publicação de três Portarias relacionadas às Listas Nacionais Oficiais de Espécies Ameaçadas de 

Extinção da Flora, da Fauna e de Peixes e Invertebrados Aquáticos. A publicação dessas listas 

envolveu diversos estudos técnicos para a definição do grau de ameaça das espécies. Para isso, 
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recursos orçamentários foram descentralizados para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro por meu de 

um Termo de Execução Descentralizada (TED). Encaminhamento do relatório síntese com os 

avanços logrados na conservação e uso sustentável da biodiversidade no Brasil ao Secretariado da 

Convenção sobre Diversidade Biológica; Realização de 2 reuniões do PainelBio com vistas a 

definição de indicadores para as Metas Nacionais da Biodiversidade; Revisão e sistematização de 

dados com vistas ao lançamento do Plano de Ação Governamental para Conservação da 

Biodiversidade;Realização de 4 eventos de degustação e oficinas gastronômicas envolvendo espécies 

nativas do domínio biogeográfico do Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Mapeamento de parentes 

silvestres do gênero Manihot em 4 Unidades de Conservação do Cerrado. Recursos orçamentários 

também foram utilizados com funcionários temporários. Além disso, um recurso orçamentário 

inscrito em resto a pagar (RAP) foi empenhado por meio do Projeto BRA 11 (PNUD), projeto este 

que possui objetivos complementares às metas da ação 20VO. 

 

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2018.20TS                                                 Tipo: Atividade  

Título Conservação, Uso, Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira  

Iniciativa 
01UU - Promoção da repartição de benefícios decorrentes do acesso e uso dos recursos 

genéticos e do conhecimento tradicional associado  

Objetivo 

0507 - Modernizar a gestão, promover o acesso aos recursos genéticos da 

biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais associados e assegurar a repartição 

justa e equitativa dos benefícios gerados  

Programa 2018 - Biodiversidade 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) 

Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

2.665.216 2.665.216 1.008.906 578.273 578.273 0 430.633 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Ação Implementada Unidade 59 74 74 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

307.491 258.273 (-40.848) Ação Implementada Unidade 2 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SBF 
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ANÁLISE SITUACIONAL 

 

As metas para autorização das solicitações de acesso de patrimônio genético e repartição de 

benefícios entre janeiro e junho de 2014, de responsabilidade do Departamento de Patrimônio 

Genético - DPG estão descritas no abaixo, nos campos relativos ao PO 001. Apesar da escassez de 

recursos orçamentários, que dificultaram principalmente o custeio do deslocamento de servidores 

federais para reuniões e eventos estratégicos, dentre outras atividades, e a escassez e rotatividade de 

servidores, os Pos 002, 003 e 004, da DCBIO foram executados a contento, superando muitas vezes 

as expectativas, com resultados que servem de modelo de gestão de biodiversidade para outros países 

do mundo. Entre os projetos e iniciativas relacionados à metas da ação, três (PROBIO II, GEF 

Polinizadores e GEF Cerrado), estão em fase final de execução, tendo  gerado inúmeros resultados 

concretos para a conservação da biodiversidade. Outros se referem a agendas extremamente 

estratégicas para a gestão da biodiversidade, como mudanças climáticas e economia ambiental e estão 

sendo estruturados em bases sólidas com a participação de diversos setores da sociedade. Com relação 

à execução finacenceira referentes à LOA 2014, foram gastos R$ 1.008.905,59, os quais foram 

empregados em: serviços de estenotipia, eventos, serviços gráficos, além do pagamento aos 

servidores temporários, além da contratação do International Finance Corporation (IFC) a fim de 

realizar estudos técnicos acerca do marco regulatório da legislação de acesso ao patrimônio genético 

e repartição de benefícios (ABS). Estes gastos deram o suporte logístico e de acompanhamento 

técnico, no caso dos temporários, às 9 metas da DCBIO listadas nos PO 002, 003 e 004 (NBSAP, 

Metas de Aichi, Atividades no Bioma Caatinga, Áreas Prioritárias, EEB, Projeto Polinizadores, 

Probio II, projeto "Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica" e projeto Iniciativa 

GEF Cerrado Sustentável). Além disso foram gastos R$ 80.000,00 na Termo de Execução 

Descentralizada com a Universidade Federal de São João Del Rei para o "Apoio à biorremediação do 

solo da Estação Antártica Comandante Ferraz pela implantação de biopilhas e definição de um 

procedimento para a descontaminação do solo atingido por óleo imediatamente após o vazamento". 

No que se refere aos restos a pagar, foram inscritos para custear despesas de serviços gráficos, 

estenotipia, transferência de recursos para o projeto PNUD BRA/11/001 e para o IFC. 

 

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2018.20LU                                                 Tipo: Atividade  

Título 
Elaboração e Implementação de Planos de Recuperação para Espécies Aquáticas 

Ameaçadas e Vulneráveis  

Iniciativa 
01V6 - Elaboração de planos de gestão e recuperação para as espécies aquáticas 

ameaçadas e espécies sobre-explotadas da pesca marinha e continental  

Objetivo 
0508 - Recuperar o estado de conservação das espécies brasileiras, com ênfase nas 

ameaçadas de extinção  

Programa 2018 - Biodiversidade 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) 

Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

362.500 362.500 107.780 3.610 3.610 0 104.170 

Execução Física 
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Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Ação Desenvolvida Unidade 2 2 2 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

87.800  87.800 (-4.955) Ação Desenvolvida Unidade 1  

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SBF 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

A meta de "2" era relacionada a dois estudos a serem desenvolvidos dentro dessa ação sobre 

áreas importantes para a reprodução e alimentação de elasmobrânquios e peixes recifais. Os estudos 

não foram concluídos pois foram cancelados os contratos com os consultores que fariam produtos 

importantes para essas metas. Um foi cancelado no meio do ano, quando a meta foi reprogramada de 

"2" para "1". Porém, ao longo do 2º semestre o outro estudo também foi cancelado, o que fez com 

que o Departamento reorganizasse suas ações, reprogramando mais uma vez de "1" para "2", com as 

seguintes ações: a) Impressão do folheto de "Conduta Consciente em ambientes marinhos" sobre a 

visitação e conservação de baleias jubarte no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos; e b) Termo de 

Execução Descentralizada à FURG para "Monitoramento das pescarias no extremo Sul do Brasil e 

avaliação dos seus impactos sobre a biodiversidade marinha". Logo, essas duas ações "a" e "b" foram 

as executadas fisicamente com o orçamento da ação 20LU. 

Restos a pagar - O valor de R$ 87.800,00 foi pago para o Termo de Execução Descentralizada com a 

FURG nº 7/2013 cujo título é "Avaliação da Eficiência da INI 12/2012 na Redução do Impacto da 

Pesca de Emalhe Costeira Sobre Elasmobrânquios e Sobre Tartarugas, Aves Mamíferos Marinhos no 

Extremo Sul do Brasil". 

 

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2018.20LX                                                 Tipo: Atividade  

Título 
Ampliação e Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza  

Iniciativa 01WK - Ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação  

Objetivo 

0510 - Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta 

relevância para a biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas 

brasileiros por meio da ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação e de outras áreas protegidas  

Programa 2018 - Biodiversidade 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) 

Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 
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4.665.549 4.665.549 244.402 230.655 230.655 0 13.747 

Execução Física* 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Projeto Apoiado Unidade 10 10 10 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física* - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

63.702 55.289 (-64.602) Projeto Apoiado Unidade 1 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SBF 

*A execução física refere-se ao Localizador Nacional – 0001. 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

Nacional 

 

O Departamento de Áreas Protegidas vêm trabalhando com um conjunto de programas e 

projetos especiais que aportam recursos para induzir órgãos vinculados (como IBAMA e ICMBio) e 

parceiros de outras esferas públicas e privadas para buscar a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade, sempre relacionando estas atividades com as Unidades de Conservação. Em 2014, 

foram criadas 7 novas unidades de conservação federais, sendo 4 de uso sustentável (Reserva 

Extrativista Marinha Mocapajuba; Reserva Extrativista Marinha Mestre Lucindo; Reserva 

Extrativista Marinha Cuinarana e Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras, 

localizada no bioma Cerrado) e 3 de proteção integral (Estação Ecológica Alto Maués, na região 

Amazônica; Parque Nacional da Serra do Gandarela e Parque Nacional Guaricana, para fortalecer a 

proteção do bioma Mata Atlântica). Além disso, foram ampliadas a Reserva Extrativista Marinha de 

Araí-Peroba e a Reserva Extrativista do Médio Juruá, localizada no Estado do Amazonas. Assim, o 

total de incremento de área protegida em âmbito federal, no ano, foi de 9.327 km². Dos projetos em 

execução pode-se relatar notadamente o ARPA e  Projeto Terra do Meio. Adicionalmente o DAP 

capta recurso para fomentar as atividades de conservação (ex.  GEF Terrestre, GEF Marinho e Life 

Web). Mantém o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, cuja nova plataforma está em 

execução. Ademais, vem trabalhando em parceria com outros Departamentos do MMA de forma a 

promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais (ex. Projeto Biodiversidade e 

Mudanças Climáticas na Mata Atlântica). O DAP atua ativamente na condução dos trabalhos de 

destinação de recursos federais de compensação ambiental junto ao Comitê de Compensação 

Ambiental Federal do IBAMA. Estas atividades foram contabilizadas como Projetos apoiados, 

chegando à meta planejada de 10 projetos apoiados. Dada a natureza dos projetos como ARPA, Terra 

do Meio e os demais, de natureza de trabalho contínuo, e a natureza de projetos de criação que são 

afetados pelo período eleitoral, entendemos não caber reprogramação de atividades até o final do ano 

de 2014. Com relação ao detalhamento dos gastos da execução fnanceira, as despesas consistiram em 

serviços de esteneotipia da Reunião Anual do Comitê do Programa ARPA  (realizada em 15/12/2014 

- OS - 127/14 - aproximadamente R$ 5.000); serviços gráficos em publicações: (i) Construções 

Sustentáveis - Materiais e Técnicas (R$ 1.848,27) e (ii) Relatório Final - Programa Corredores 

Ecológicos (R$ 11.947,21).  Os serviços temporários custearam a contratação de 3 servidores 

temporários para o Departamento de Áreas Protegidas - DAP/SBF.  O valor inscrito em Restos a 

Pagar serviu para o pagamento de consultor contratado no âmbito do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento - PNUD, por meio do BRA 11/001 - Apoio para a implementação dos 

compromissos das convenções internacionais que tratam da biodiversidade (Produto 1.6). 
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No Município de Macapá-AP 

 

Apesar de apoiada, a proposta não foi empenhada no segundo semestre, pois o plano de 

trabalho não foi considerado válido (o recurso era destinado a um zoológico e não a uma unidade de 

conservação). 

 

No Município de Santana-AP 

 

Projeto originado na emenda parlamentar nº 29190024 do parlamentar Randolfe Rodrigues, 

sobrestada de acordo com o decreto nº 8.197/2014. 

 

No Município de Anastácio-MS 

 

Em 9 de dezembro de 2014, o Departamento de Áreas Protegidas, responsável técnico pela 

proposta de celebração de convênio, emitiu o Parecer nº 12/2014, concluindo que a proposta não se 

encontrava em condições de aprovação, na medida em que as pendências observadas pela equipe 

técnica não foram solucionadas no prazo estabelecido, posto isso, recomendou-se o cancelamento da 

proposta de convênio e encerramento do processo. 

 

Implantação de Parque Natural Municipal no Município de Magé-RJ 

 

Em 9 de dezembro de 2014, o Departamento de Áreas Protegidas, responsável técnico pela 

proposta de celebração de convênio, emitiu o Parecer nº 12/2014, concluindo que a proposta não se 

encontrava em condições de aprovação, na medida em que as pendências observadas pela equipe 

técnica não foram solucionadas no prazo estabelecido, posto isso, recomendou-se o cancelamento da 

proposta de convênio e encerramento do processo. 

 

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2018.20VN                                                 Tipo: Atividade  

Título Conservação da Biodiversidade Aquática  

Iniciativa 
01WR - Conservação de ecossistemas aquáticos vulneráveis para manutenção de bens 

e serviços ambientais para a sociedade   

Objetivo 

0510 - Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta 

relevância para a biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas 

brasileiros por meio da ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação e de outras áreas protegidas  

Programa 2018 - Biodiversidade 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) 

Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

691.000 691.000 34.401 27.591 27.591 0 6.810 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 
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Projeto Apoiado Unidade 2 3 3 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

39.402 10.802 (-28.600) Projeto Apoiado Unidade 1  

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SBF 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

Com o valor empenhado nessa ação, foram produzidos materiais de divulgação, como a 

diagramação e impressão do Folheto de Conduta Consciente em Praias, a diagramação e impressão 

da Revista Ramsar Água e Zonas Úmidas. Esse conjunto de materiais de divulgação significam "1" 

das metas da ação 20VN. Como uma meta "2", foi aprovada na Comissão Nacional de Zonas Úmidas 

a candidatura de seis novos Sítios Ramsar no Brasil e finalizado o relatório para a Convenção de 

Ramsar, que exigiram estudos e levantamento de informações e elaboração de relatórios. Como meta 

"3", foi realizada a Oficina da Iniciativa da Bacia do Prata nos dias 2 a 5 de dezembro de 2014. As 

metas foram reprogramadas de "2" para "3" porque o Departamento teve a oportunidade de elaborar 

um produto a mais com o valor empenhado. Restos a pagar - O valor de R$ 10.802,44 foi inscrito e 

transferido para as ações do Projeto BRA/11/001 do PNUD (Apoio para a Implementação dos 

Compromissos das Convenções Internacionais que tratam da Biodiversidade), relacionadas à 

definição de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade costeira e marinha; 

implementação da Convenção de Ramsar; implementação de compromissos ambientais assumidos 

no Tratado da Antártica. 

 

 

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2018.101V                                                      Tipo: Projeto 

Título Implantação de Corredores Ecológicos 

Iniciativa 01WW – Implantação de Corredores Ecológicos 

Objetivo 

0510 - Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta 

relevância para a biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas 

brasileiros por meio da ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação e de outras áreas protegidas  

Programa 2018 - Biodiversidade 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) 

Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

1.739.000 1.739.000 1.011.373 264.148 264.148 0 747.226 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 
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Instrumento de Repasse Acompanhado Unidade 47 25 19 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

9.476.846  10.395.861 (-3.398.345) 
Instrumento de Repasse 

Acompanhado 
Unidade 8 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SBF 

 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

A meta não foi 100% atingida, pois a equipe do Projeto Corredores Ecológicos sofreu duas 

significativas baixas no primeiro semestre de 2014 e só foi parcialmente recomposta em agosto, com 

a chegada de uma nova analista. Outros fatores que também prejudicaram a execução: 

 

1. Período eleitoral; 

2. Demora do repasse do MMA aos concedentes; 

3. Modelo de fluxo do recurso, que nos limita repassar todo o valor pactuado. Isto gerou insegurança 

em alguns executores; 

4. Falta de capacidade técnica de alguns executores. Fato que só percebemos ao longo da execução.    

 

O orçamento de fonte externa (195) foi 100% comprometido, conforme o previsto, entretanto 

ao orçamento de fonte própria (5100), que seria executado como contrapartida do Projeto, sofreu 

contingenciamento por força do Decreto 8.197/2014. 

Fatores que contribuíram para a execução da ação: 

 

1. A equipe do PCE é antiga. Ela possui um enorme domínio sobre os processos. Assim, mesmo 

extremamente reduzida, consegue executar o projeto; 

2. Alguns executores já são parceiros antigos no projeto. Além destes já saberem como o projeto é 

operado, isto torna o fluxo de informações mais dinâmico; 

3. O PCE firmou Termos de Cooperação Técnica com os estados, os quais instituíram nos estados as 

Unidades de Coordenação Estaduais-UCEs. Estas unidades acompanham localmente a execução dos 

instrumentos firmados pelo PCE. 

 

Alguns resultados obtidos com os recursos da ação Corredor Central da Mata Atlântica: 

 

1.Fiscalização, prevenção e combate a incêndios mais eficientes e eficazes 

2.Sistema de Monitoramento Ambiental – Levantamento do uso e ocupação do solo nos estados de 

Bahia e Espírito Santo 

3.Câmaras de Compensação foram instituídas na Bahia e no Espírito Santo.  

4.Estruturas de gerenciamento do PCE nos estados implementadas e em funcionamento 

5.Unidades de Conservação existentes consolidadas  e novas Unidades de Conservação criadas 

6.Conectividade entre os remanescentes selecionados estabelecida na Bahia e no E no Espírito Santo. 

7.Diretrizes e conceitos de corredores integrados em políticas de gestão territorial 

8.Conceito do Corredor Central da Mata Atlântica e ações do Projeto Corredores Ecológicos 

divulgados e incorporados pela sociedade 

 

Corredor Central da Amazônia: 

 

1.Fiscalização, prevenção e combate a incêndios mais eficientes e eficazes 
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2.Sistema de monitoramento ambiental testado, implantado e operando 

3.Unidades de conservação de proteção integral em processo de implementação 

4.Unidades de conservação de uso sustentável em fase de implementação 

5.A manutenção da conectividade e a conservação dos recursos naturais estão asseguradas mediante 

a adoção de 6.práticas compatíveis com a conservação e com melhoria de qualidade de vida 

7.A integração dos atores interessados está articulada 

8.O Corredor Central da Amazônia, em nível regional, foi divulgado e seus conceitos e práticas 

assimiladas pela sociedade 

 

 

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.543.2036.8288                                                  Tipo: Atividade  

Título Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas 

Iniciativa 

00PB - Implementação de Centros de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas 

(CRADs) e elaboração e execução do Plano Nacional de Recuperação de Áreas 

Degradadas  

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 

Programa 2036 - Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) 

Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

 5.026.141 5.026.141   1.815.685  214.399 214.399  0  1.601.286  

Execução Física* 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Diretriz Proposta Unidade 4 1 1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física* - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

60.798 60.583 (-1.300.365) Diretriz Proposta Unidade  1 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SBF 

*A execução física refere-se ao Localizador Nacional – 0001 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

Nacional 

 

Com relação à execução financeira da LOA 2014, o valor empenhado de R$ 849,45 foi 

destinado a custear serviço de estenotipia concernente à “Oficina sobre a regulamentação da produção 

de sementes e mudas de espécies florestais nativas”, ocorrida em Brasília-DF, no 2º semestre de 2013, 
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o resultado de tal evento foi a consolidação de propostas de alteração da legislação em questão, de 

maneira a estimular a cadeia produtiva de sementes e mudas nativas e aumentar a disponibilidade 

destas no mercado, o que se entende como uma das questões-chave do plano nacional de recuperação 

da vegetação nativa. No que se refere ao valor inscrito em Restos a Pagar, parte dele foi empregado 

na realização da oficina supramencionada e o restante foi empregado via PNUD (BRA-011). A 

respeito do PNUD, uma parcela dos recursos foi destinada a um evento promovido pelo MMA, em 

parceria com o secretariado da CDB, intitulado “Capacity-Building Workshop for South America on 

Ecosystem Conservation and Restoration to Support Achievement of the Aichi Biodiversity Targets” 

(em Linhares-ES, em março de 2014); e, a outra parcela custeou a publicação e a republicação de 

TDR para contratação, via PNUD (BRA-011), de pessoa jurídica para organizar o cadastro de 

cinquenta propriedades rurais  na região de Campinas-SP e realizar o planejamento para a recuperação 

de APPs e de RL dessas propriedades. 

 

No Estado do Rio de Janeiro 

 

Proposta de convênio com a SEA-RJ (R$ 245.000,00) aprovada; plano de trabalho aprovado 

tecnicamente, mas ainda em análise pela CONJUR. Termo de cooperação celebrado com a 

Universidade Federal Fluminense - UFF (R$ 700.000,00), recurso financeiro transferido pelo MMA 

e maior parte do recurso empenhado pela UFF. 

 

No Estado de São Paulo 

 

Proposta de convênio com Prefeitura Municipal de Bertioga aprovada; plano de trabalho 

aprovado técnica e juridicamente; termo de convênio assinado em 26/12/2014. A execução do 

convênio ocorrerá a partir de janeiro de 2015. 

 

Nos Municípios de Armação dos Búzios-RJ e São Gonçalo-RJ 

 

Emenda sobrestada conforme decreto nº 8.197/2014. 

 

Em Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 

Proposta de convênio com a Prefeitura Municipal de Cabo Frio aprovada; plano de trabalho 

aprovado tecnicamente e juridicamente. Termo de Convênio assinado em 30/12/2014. A execução 

do convênio ocorrerá a partir de janeiro de 2015. 

 

 

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.542.2046.6618                                                  Tipo: Atividade  

Título Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica 

Iniciativa 

025W - Monitoramento dos impactos ambientais no ambiente antártico decorrentes das 

atividades brasileiras na região; estabelecimento de uma sistemática de monitoramento 

ambiental para o meio ambiente antártico e seus ecossistemas dependentes e associados; 

e desenvolvimento de instrumentos gerenciais para a melhoria do desempenho 

ambiental das Operações Antárticas  

Objetivo 

0564 - Garantir a presença na região antártica, desenvolvendo pesquisa científica 

diversificada de qualidade, com a preservação do meio ambiente, a fim de assegurar a 

permanência do Brasil como membro consultivo do Tratado da Antártida 

Programa 2046 - Mar, Zona Costeira e Antártida 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 
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Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) 

Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

199.640 199.640 11.351 6.346 6.346 0 5.005 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Relatório Ambiental Elaborado Unidade 1 1 1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

8.818 0 (-11.518) 
Relatório Ambiental 

Elaborado 
Unidade 0 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SBF 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

Durante a 37ª Reunião Consultiva do Tratado da Antártida foi aprovada a revisão do plano de 

manejo da ASMA 01. O Brasil coordenou esta ASMA até a citada reunião, quando na ocasião a 

coordenação passou a ser da Polônia. Foi realizado um Termo de Execução Descentralizada entre o 

MMA e a UFSJ para apoio à atividades referentes ao Plano de Remediação da EACF. Também foram 

realizadas 2 reuniões do GAAm. 
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5.2.3.2. AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS 

 

 
QUADRO A.5.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.542.2018.20WG                                      Tipo: Atividade 

Descrição  Estruturação da Gestão Nacional dos Recursos Faunísticos 

Iniciativa 
01U9 - Licenciamento e manejo da fauna em vida livre ou com potencial de uso, com 

foco no uso sustentável e na conservação dos ecossistemas 

Objetivo 

506 - 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                                                    Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual - 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

7000 - 

Fortalecimento do 

Sistema SISPASS 

- 

No Estado do Rio 

de Janeiro 

 300.000 300.000  300.000 0  0 0   300.000 

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 

de medida 

Montante 

Previsto 
Reprogramado 

(*) 
Realizado 

7000 Acordo Implementado Unidade 1,00 1,00 1,00 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2014 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

7000 0 0 0 
Acordo 

Implementado 
Unidade 0,0 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SBF 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

Não obstante a dotação tenha sido concedida à Secretaria de Biodiversidade e Florestas, o 

subtítulo 7000 pertence ao IBAMA, bem como a ação 20WG como um todo. Para remediar este 

impasse, foi firmado um Termo de Execução Descentralizada (TED) junto ao IBAMA, de modo a 

viabilizar a emenda parlamentar nº 25100012, com vistas a ações de estruturação da Gestão Nacional 

dos Recursos Faunísticos - Fortalecimento do Sistema SISPASS - No Estado do Rio de Janeiro. O 

referido TED começou a viger no dia 10 de novembro de 2014 e encontra-se em vias de execução. 
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5.2.3.3. AÇÕES NÃO PREVISTAS NA LOA 2014 – RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS – OFSS 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

5.3. INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

5.4. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

 

 Obs.: As informações referentes a indicadores de desempenho constam no item 5.1.7 

concernente à execução do planejamento da unidade. 

 

 

5.5. INFORMAÇÕES SOBRE CUSTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

 

6.1. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

 

 

6.1.1. PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

6.1.2. MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS INTERNA E EXTERNA 

 

QUADRO A.6.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA 

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 

Movimenta

ção 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal 

e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras Despesas 

Correntes 

Concedidos 
440069 440002 

18.541.2018.20LX-

0000     

R$73.268,56 

  

 
440069 440002 18.541.2018.20TS-0001   

R$ 24.651,09 

 

 
440069 440002 18.541.2018.20TS-0002   

R$ 79.412,59 

 

 440069 440002 18.541.2018.20TS-0003   R$ 56.550,00 

 440069 440002 18.541.2018.20TS-0004   R$ 32.324,60 

 
440069 440002 

18.541.2018.101V-

00152130000   R$ 159.254,50 

 440069 440002 18.542.2046.6618-0001   R$ 21.350,62 

 
440069 440002 

18.541.2018.20LU-

0000   R$ 107.780,02 

 
440069 440002 

18.541.2018.20VN-

0001   R$ 135.309,41 

 
440069 440002 

18.541.2018.20VN-

0003   R$ 51.000,00 

 
440069 440002 

18.541.2018.20VO-

0001   R$ 2.155,00 
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440069 440002 

18.541.2018.20VO-

0002   R$ 21.550,00 

 
440069 440002 

18.541.2018.20VO-

0003   R$ 250.000 

 
440069 440002 

18.541.2018.20VO-

0004   R$ 80.225,54 

 
440069 440002 

18.541.2018.20VO-

0005   R$ 8.620,07 

 440069 440002 18.543.2036.8288-0000   R$ 54.392,47 

       

Recebidos 440002 440069 MANUT-SBF     R$ 565.754,52 

 
440002 440069 

18.541.2018.20LX-

0000   R$ 163.139,17 

 440002 440069 18.541.2018.20TS-0001   R$ 5060,39 

 440002 440069 18.541.2018.20TS-0002   R$ 47.947,68 

 440002 440069 18.541.2018.20TS-0003   R$ 21.550 

 440002 440069 18.541.2018.20TS-0004   R$ 32.325 

 
440002 440069 

18.541.2018.101V-

00152130000   R$ 159.254,50 

 440002 440069 18.542.2046.6618-0001   R$ 43.022,42 

 
440002 440069 

18.541.2018.20LU-

0000   R$ 78.118,75 

 
440002 440069 

18.541.2018.20VN-

0001   R$ 135.309 

 
440002 440069 

18.541.2018.20VN-

0003   R$ 51000 

 
440002 440069 

18.541.2018.20VO-

0001   R$ 2.155 

 
440002 440069 

18.541.2018.20VO-

0002   R$ 21550 

 
440002 440069 

18.541.2018.20VO-

0003   R$ 53875 

 
440002 440069 

18.541.2018.20VO-

0004   R$ 80225,54 

 
440002 440069 

18.541.2018.20VO-

0005   R$ 8620,07 

 440002 440069 18.543.2036.8288-0000   R$ 54.362,34 
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440002 440069 

18.542.2018.2OWG- 

EM-25100012   R$ 300.000 

 
440002 440069 

18.543.2036.8288-

0000- EM-25920006   R$ 500.000 

 440031 440069 20W1-0001   R$ 70.000 

Origem da 

Movimenta

ção 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 

4 – 

Investime

ntos 

5 – 

Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização da 

Dívida 

Concedidos 440069 440002 18.541.2018.20TS-0003 R$ 80.875   

Recebidos 440002 440069 18.541.2018.20TS-0003 R$ 100.000     

 440031 440069 20W1-0001  R$ 70.000    

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Origem da 

Movimenta

ção 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal 

e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras Despesas 

Correntes 

Concedidos 
Não se 

aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se 

aplica Não se aplica Não se aplica 

Recebidos 
Não se 

aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se 

aplica Não se aplica Não se aplica 

Origem da 

Movimenta

ção 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 

4 – 

Investime

ntos 

5 – 

Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização da 

Dívida 

Concedidos 
Não se 

aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se 

aplica Não se aplica Não se aplica 

Recebidos 
Não se 

aplica Não se aplica Não se aplica 

Não se 

aplica Não se aplica Não se aplica 
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QUADRO A.6.1.2.2 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA 

Origem da 

Movimentaçã

o 

UG  

Classificação da 

ação 

Despesas Correntes 

Concedent

e 

Recebedor

a 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e Encargos 

da Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Concedidos 440069 153056 

18.543.2036.8288

-0000- EM-

27900008 

  R$ 558.080,00 

 440069 193034 

18.542.2018.2O

WG- EM-

25100012 

  R$ 300.000,00 

Recebidos 153056 440069 

18.543.2036.8288

-0000- EM-

27900008 

  19,27 

       

Origem da 

Movimentaçã

o 

UG  

Classificação da 

ação 

Despesas de Capital 

Concedent

e 

Recebedor

a 

4 – 

Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização 

da Dívida 

Concedidos 440069 153056 

18.543.2036.8288

-0000-EM-

27900008 

  R$ 141.920,00 

Recebidos 153056 440069 

18.543.2036.8288

-0000- EM-

27900008 

  R$ 145,00 

 

 

6.1.3. REALIZAÇÃO DA DESPESA 

 

 

6.1.3.1. DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS 

ORIGINÁRIOS – TOTAL  

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

6.1.3.2. DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS 

ORIGINÁRIOS – EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA UJ 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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6.1.3.3. DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS 

ORIGINÁRIOS – TOTAL  

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

6.1.3.4. DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS 

ORIGINÁRIOS – EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA UJ 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

6.1.3.5. DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE 

MOVIMENTAÇÃO 

 

 

QUADRO A.6.1.3.5 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS 

DE MOVIMENTAÇÃO 

Valores em 

R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

a) Convite Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

b) Tomada de Preços Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

c) Concorrência Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

d) Pregão  Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

e) Concurso Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

f) Consulta Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2. Contratações Diretas (h+i) Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

h) Dispensa Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

i) Inexigibilidade Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3. Regime de Execução Especial Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

j) Suprimento de Fundos Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

4. Pagamento de Pessoal (k+l) Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

k) Pagamento em Folha Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
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l) Diárias R$ 326.745,88 R$ 228.102,62 R$ 326.745,88 R$ 228.102,62 

5. Outros Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

6. Total (1+2+3+4+5) R$ 326.745,88 R$ 228.102,62 R$ 326.745,88 R$ 228.102,62 

 

 

6.1.3.6. DESPESAS TOTAIS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE 

MOVIMENTAÇÃO 

 

 

QUADRO A.6.1.3.6 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE 

MOVIMENTAÇÃO 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 

Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de 

Pessoal 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Nome 1º 

elemento de 

despesa  

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2º elemento de 

despesa  
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3º elemento de 

despesa  
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Demais 

elementos do 

grupo 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2. Juros e 

Encargos da 

Dívida 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

1º elemento de 

despesa  
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2º elemento de 

despesa  
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3º elemento de 

despesa  
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Demais 

elementos do 

grupo 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3. Outras 

Despesas 

Correntes 

                

33XX35 919.330,81 1.710.090,00 864.163,36 382.035,08 55.167,45 1.328.054,92 864.163,36 382.035,08 
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33XX39 70.000,00  833.170,57  70.000,00 0,00  0,00 833.170,57  70.000,00 0,00  

33xx33  370.398,97 360.752,08  325.971,75 360.752,08 0,00 44.778,99 325.971,75 288.360,60  

Demais 

elementos do 

grupo 

1.075.649,91  125.914,11 326.74588 634.774,82 1.202.855,15 544.874,87  326.745,88 543.393,19  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de 

Despesa 
Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investiment

os 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

44xx41  580.000,00 407.000 0,00 386.817,90 580.000 20.182,10 0,00 386.817,90 

2º elemento de 

despesa 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3º elemento de 

despesa 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Demais 

elementos do 

grupo 

919.330,81 400.000,00 141.920,00 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

5. Inversões 

Financeiras 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

1º elemento de 

despesa 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2º elemento de 

despesa 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3º elemento de 

despesa 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Demais 

elementos do 

grupo 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

6. Amortizaçã

o da Dívida 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

1º elemento de 

despesa 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2º elemento de 

despesa 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3º elemento de 

despesa 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Demais 

elementos do 

grupo 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
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6.1.3.7. ANÁLISE CRÍTICA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA 

 

 

A Lei nº 12.952 de 20/01/2014, Lei Orçamentária de 2014, aportou R$ 17.540.142,21 

(dezessete milhões quinhentos e quarenta mil reais e cento e quarenta e dois reais e vinte e um 

centavos) nas ações finalísticas e de administração da unidade sob a responsabilidade da Secretaria 

de Biodiversidade e Florestas.  

Destes, compreendem dotação oriunda de fontes contingenciáveis (fonte 0100 – Tesouro: 

Recursos Ordinários) no montante de 7.967.142,21 (sete milhões novecentos e sessenta e sete mil 

cento e quarenta e dois reais e vinte e um centavos) e de doação (fonte 0195 – Doações de Entidades 

Internacionais) no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Ainda temos uma grande parte 

oriunda de emendas parlamentares que somaram R$ 8.573.000,00 (oito milhões quinhentos e setenta 

e três mil reais).  

 Apesar da dotação aprovada, excetuando-se as fontes não contingenciáveis, o limite 

autorizado para movimentação e empenho da SBF foi de R$ 9.705.912,30 (nove milhões setecentos 

e cinco mil novecentos e doze reais e trinta centavos), ou seja, pouco mais da metade do valor 

aprovado na LOA 2014 para ações finalísticas e despesas da unidade (diárias, passagens, 

terceirizados, auxílio-moradia, indenizações e restituições). 

Repetindo aquilo que ocorreu no exercício de 2013, o elevado contingenciamento no exercício 

impactou negativamente a execução de projetos e atividades inicialmente planejadas, visto que parte 

da agenda ficou sem aporte orçamentário, inclusive com algumas ações orçamentárias sem execução 

e outras servindo apenas para cobrir despesas consideradas imprescindíveis. Fato este que 

desfavorece a realização de práticas que melhoram a utilização sustentável dos recursos naturais e o 

atingimento dos objetivos institucionais da SBF e do próprio MMA. 

Importa destacar que, do limite contingenciado, foi empenhado e/ou descentralizado o 

montante de R$ 8.660.319,80 (oito milhões, seiscentos e sessenta mil trezentos e dezenove reais e 

oitenta centavos) se considerados a fonte externa e créditos de emendas parlamentares, o que 

correspondem aproximadamente a 89% do limite total disponibilizado para movimentação. 

Para atendimento de despesas com pessoal (temporário e terceirizado) foi empenhando o 

montante de R$1.357.668,96. Com viagens (diárias e passagens) de servidores, colaboradores e 

membros de conselho empenhou-se o valor de R$ 7000.000,00 (setecentos mil reais), destes, 

R$ 370.398,97 (trezentos e setenta mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) em 

favor da empresa de turismo MONEY: responsável pela emissão de passagens.  

Em relação aos instrumentos de repasse, foi descentralizado/empenhado R$ 765.000,00 

(setecentos e sessenta e cinco mil reais) em despesas da categoria custeio e R$ 2.980.000,00 (dois 

milhões novecentos e oitenta mil reais) em despesas da categoria capital. Grande parte desse valor 

oriundo de créditos de emendas parlamentares que atenderam os municípios de Bertioga - SP (R$ 

500.000,00 – Capital) e SEA-RJ (R$ 100.000 - Custeio e R$ 1.900.000,00 - Capital).  

Ainda tivemos a formalização de dois termos de execução descentralizada: um com a 

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ- R$ 80.000,00) e outro com o Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro (JBRJ – R$ 250.000,00). Outra parcela significativa do montante empenhado foi 

efetuado em favor da consultoria celebrado entre este Ministério do Meio Ambiente e a GFA 

Consulting Group GmbH, por meio da Secretaria de Biodiversidade e Florestas (UG: 440068 – 

Projeto Corredores Ecológicos) no valor de  R$ 919.330,81 (novecentos e dezenove mil trezentos e 

trinta reais e oitenta e um centavos) referente a parcelas do exercício de 2014 e um reconhecimento 

de dívida (Despesa de Exercício Anterior de 2012) no valor de R$ 414.446,66 (quatrocentos e 

quatorze mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em razão de variação 

cambial.  

A parcela não executada do limite disponibilizado após o contingenciamento se deve 

principalmente a óbices na celebração de instrumentos de repasse, visto que as instituições, para se 

caracterizarem aptas a receberem os recursos federais, devem atender aos ditames prescritos em 

regramento próprio, como a Portaria Interministerial nº 507/2011 e, que importa na conjugação de 
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fatores que independem da Administração Pública Federal, como adimplência do proponente, projeto 

estruturado e de acordo com a programação orçamentária da despesa, capacidade técnica 

demonstrada, entre outros. 

 

 

6.2. DESPESAS COM AÇÕES PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

6.3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 

RECURSOS 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

6.4. MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

 

 

QUADRO A.6.4 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 

31/12/2014 

2013 R$ 3.962.308,60 R$ 3.011.465,09 R$        950.843,51 R$ 514.721,49 

2012 R$ 4.547.767,03 R$ 1.956.700,00 R$    2.471.067,03 R$ 120.000,00 

2011 R$ 134.405,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 134.405,64 

2010 R$ 337.834,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 337.834,12 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 

31/12/2014 

2013 R$ 1.481,68 1.481,68 R$ 0,00 R$ 0,00 

2012 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2011 R$ 24.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.000,00 
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6.4.1. ANÁLISE CRÍTICA 

 

 

A Secretaria de Biodiversidade e Florestas, por meio das Unidades Gestoras sob sua 

responsabilidade, pagou, ao final do exercício de 2014, o montante de R$ 4.968.165,09. Destes, 

R$ 3.011.465,09 referentes ao exercício de 2013 e R$ 1.956.700,00, de 2012.  

Em relação a fonte do Tesouro (0100), no exercício de 2014 foram pagos R$ 306.670,57 em 

favor do Acordo de Cooperação Técnica PROJETO BRA/11/001. O restante pago serviu para atender 

contrato de prestação de serviços firmados pelo Ministério do Meio Ambiente com empresa de 

emissão de passagens, no valor de R$ 5.687,06. 

Entretanto, cabe informar que grande parte da execução dos restos a pagar de exercícios 

anteriores pagos em 2014 são oriundos de doação – fonte 0195. Trata-se de recurso originado do 

Acordo de Contribuição Financeira celebrado entre a República Federativa do Brasil e o 

KreditanstaltfürWiederaufbau (KfW), para financiamento do Projeto Corredores Ecológicos (UG 

440068), que aporta esses recursos externos principalmente por meio da execução indireta 

(convênios), em especial para atender ao contrato com a consultoria GFA Consulting Group. 

Dessa forma, pagou-se R$ 4.655.807,46 referentes aos convênios com o Instituto Estadual de 

Meio Ambiente –ES (R$ 190.000,00), Polícia Militar do Estado do Amazonas-AM (R$ 3.105.200,00) 

e Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural-ES (R$ 419.282,10) referente 

a empenhos emitidos entre 2012 e 2013.  

Ainda sobre fonte de doação inscrita em restos a pagar de anos anteriores, foi feito pagamento 

de R$ 941.325,36 em favor da Consultoria GFA Consulting Group.  

 Tendo em vista os valores apresentados, fica claro a disparidade entre restos a pagar pagos 

oriundos de fonte do Tesouro (aproximadamente 6,3%) e de doação (aproximadamente 9,7%).   

Assim, o entendimento é que os restos a pagar pagos pela UJ no exercício em referência 

tiveram pouco impacto na gestão financeira, haja vista que o maior percentual de RP é oriundo da 

doação mencionada. Ressalta-se que a UJ possui ações sob sua responsabilidade que são executadas 

no órgão setorial, cujas informações serão retratadas no relatório de gestão consolidado da Secretaria-

Executiva (SECEX/MMA) e tratam-se de despesas com terceirizados, locação de espaço físico, 

equipamentos e infraestrutura de apoio à organização, realização de eventos e estenotipia. 
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6.5. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

 

 

6.5.1. RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA VIGENTES NO 

EXERCÍCIO 

 

 
QUADRO A.6.5.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES 

NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

Posição em 

31.12.2014 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

CNPJ: 37.115.375/0001-07 UG/GESTÃO: 440068, 440069 e 440091 

Informações sobre as Transferências  

M

o

d

al

id

a

d

e 

Nº do 

instrumen

to 

Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 

Vigência 
Si

t. 

Global Contrapartida No Exercício 
Acumulado até o 

Exercício 
Início Fim  

1 

779033/20

12 

05.585.107/001

-62 R$ 311.000,00 R$ 31.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

28/12/20

12 

30/06/20

14 6 

1 

779043/20

12 

63.656.292/000

1-35 R$ 2.235.000,00 R$ 229.000,00 R$ 1.766.700,00 R$ 1.766.700,00 

28/12/20

12 

31/03/20

15 1 

1 

762194/20

11 

63.656.292/000

1-35 R$ 2.759.710,00 R$ 279.500,00 R$ 1.338.500,00 R$ 2.392.210,00 

30/12/20

11 

31/10/20

14 2 

1 

779036/20

12 

13.937.149/000

1-43 R$ 342.890,00 R$ 102.867,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

28/12/20

12 

30/06/20

14 6 

1 

778926/20

12 

31.752.645/000

1-04  R$ 964.764,00  R$ 279.764,00  R$ 190.000,00 R$ 505.940,00 

28/12/20

12 

01/03/20

15 1 

1 

762516/20

11 

13.937.149/000

1-43 R$ 910.522,04 R$ 273.156,61 R$ 0,00 R$ 79.842,00 

30/12/20

11 

30/06/20

14 1 

1 

764803/20

11 

27.273.416/000

1-30 R$ 1.214.794,00 R$ 383.294,00 R$ 419.282,10 R$ 830.600,00 

30/12/20

11 

28/02/20

15 1 

1 

762301/20

11 

01.171.012/000

1-41 R$ 683.075,14 R$ 69.669,50 R$ 0,00 R$ 455.000,00 

30/12/20

11 

30/06/20

14 1 

1 

751321/20

10 

32.512.501/000

1-43 R$ 192.000,00 R$ 32.000,00 R$ 0,00 R$ 160.000,00 

20/12/20

10 

08/07/20

14 1 

1 

779081/20

12 

63.025.530/000

1-04 R$ 556.000,00 R$ 56.000,00 R$ 0,00 R$ 380.000,00 

28/12/20

12 

06/05/20

15 1 

1 

781210/20

12 

42.498.709/000

1-09 R$ 1.469.011,29 R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

28/12/20

12 

28/05/20

16 6 

1 

810365/20

14 

68.020.916/000

1-47 R$ 641.027,18 R$ 141.027,18 R$ 0,00 R$ 0,00 

30/12/20

14 

30/12/20

15 1 

1 

810366/20

14  

28.549.483/000

1-05 R$ 510.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

30/12/20

14 

31/12/20

16 1 

1 

810364/20

14  

42.498.709/000

1-09 R$ 535.000,00 R$ 290.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

31/12/20

14 

31/10/20

16 1 

3 04/2011 

08.829.974/000

1-94 R$ 2.629.780,00 R$765.280,00 R$4.428,00 R$ 957.334,96 

31/10/20

11 

31/12/20

13 4 

3 01/2012 

08.829.974/000

1-94 R$ 944.468,00 R$441.668,00 R$361.806,45 R$ 783.465,71 

01/05/20

12 

30/12/20

13 4 
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3 06/2011 

08.829.974/000

1-94 R$ 1.263.206,00 R$116.986,00 R$52.463,69 R$ 916.029,95 

14/12/20

11 

30/12/20

13 4 

3 03/2010 
00.394.502/016

5-71 
R$ 200.000,00 * R$ 0,00 R$ 200.000,00 

16/12/20

10 

30/04/20

14 
4 

3 02/2012  

00.394.502/016

5-75 R$ 4.963.594,81 * R$ 11.613,79 R$ 511.613,79 

16/08/20

12  

31/05/20

14  1 

3 04/2012  

10.767.239/000

1-45  R$ 504.831,98  * R$ 0,00 R$ 0,00 

26/12/20

12  

31/12/20

15  1 

3 06/2013  

22.078.679/000

1-74  R$ 27.300.000,00  * R$ 5.320.758,75  R$ 7.300.941,75 

16/09/20

13  

31/12/20

14  4 

3 07/2013  

94.877.586/000

1-10  R$ 87.800,00  * R$ 0,00 R$ 87.800,00 

06/12/20

13  

28/02/20

15  4 

3 01/2014 

28.523.215/000

1-06 R$ 700.000,00  * R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 

01/07/20

14 

30/08/20

17 1 

3 03/2014 

03.659.166/000

1-02 R$ 300.000,00  * R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 

01/11/20

14 

31/11/20

15 1 

3 04/2014 

21.186.804/000

1-05 R$ 80.000,00  * R$ 0,00 R$ 0,00 

01/11/20

14 

31/03/20

21 1 

3 05/2014 

04.936.616/000

1-20 R$ 250.247,80  * R$ 0,00 R$ 0,00 

01/11/20

14 

31/06/20

15 1 

3 06/2014 

94.877.586/000

1-10 R$ 104.170,00 * R$ 0,00 R$ 0,00 

26/11/20

14 

31/12/20

17 1 

LEGENDA 

Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -   Concluído  

  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte: SICONV 
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6.5.2. QUANTIDADE DE INTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA CELEBRADOS E 

VALORES REPASSADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 

 

 

 

Quadro A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

CNPJ: 37.115.375/0001-07 

UG/GESTÃO: 440068/440069/440091 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos 

Celebrados em 

Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração do 

Instrumento (em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 
3 8 7 R$ 3.714.482,10 R$ 2.247.757,90  R$ 1.774.185,92 

Contrato de Repasse 
0 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Termo de Cooperação 
5 3 6 R$ 6.751.070,68 R$ 3.302.611,88 R$ 4.266.293,17 

Termo de 

Compromisso 

0 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Totais 
8 11 13 R$ 10.465.552,78 R$ 5.550.369,78 R$ 6.040.479,09 

Fonte: SICONV e SIAFI 
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6.5.3. INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AOS 

CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE 

 

 

 

 
QUADRO A.6.5.3 – 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: Secretaria de Biodiversidade e Florestas  

CNPJ: 37.115.375/0001-07 UG/GESTÃO: 440068 e 440069 

Exercício 

da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2014 

Contas Prestadas 

Quantidade 3 0 

Montante Repassado R$ 694.842,00 R$ 0,00 

Contas NÃO Prestadas 

Quantidade 3 0 

Montante Repassado R$ 2.392.210,00 R$ 0,00 

2013 

Contas Prestadas 

Quantidade 6 0 

Montante Repassado R$ 2.187.892,09 R$ 0,00 

Contas NÃO Prestadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado R$ 0,00 R$ 0,00 

2012 

Contas Prestadas 

Quantidade 4 0 

Montante Repassado R$ 1.601.400,00 R$ 0,00 

Contas NÃO Prestadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado R$ 0,00 R$ 0,00 

Anteriores 

a 2012 
Contas NÃO Prestadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado R$ 0,00 R$ 0,00 

Fonte: SICONV 
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6.5.4. INFORMAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 

CONVÊNIOS E DE CONTRATOS DE REPASSE 

 

QUADRO A.6.5.4 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 

CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. 

Posição 

31/12 

em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

CNPJ: 37.115.375/0001-07 UG/GESTÃO: 440068/440069 

Exercício da 

Prestação das 

Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênios 

Contratos 

de Repasse 

2014 

Quantidade de Contas Prestadas 3 - 

Com Prazo de 

Análise ainda 

não Vencido 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada 0 - 

Quantidade Reprovada 0 - 

Quantidade de TCE 0 - 

Montante Repassado (R$) 0 - 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade 0 - 

Montante Repassado (R$) 0 - 

Com Prazo de 

Análise 

Vencido 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada 0 - 

Quantidade Reprovada 0 - 

Quantidade de TCE 0 - 

Montante Repassado (R$) 0 - 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade 3 - 

Montante Repassado (R$) R$ 694.842,00 - 

2013 

Quantidade de contas prestadas 6 - 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada 1 - 

Quantidade Reprovada - - 

Quantidade de TCE - - 

Montante repassado R$ 215.000,00 - 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade 5 - 

Montante repassado (R$) R$ 1.992.332,09 - 

2012 

Quantidade de Contas Prestadas 5 0 

Contas 

analisadas 

Quantidade Aprovada 2 0 

Quantidade Reprovada 0 0 

Quantidade de TCE 0 0 

Montante Repassado R$ 250.000,00 - 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade 3 0 

Montante Repassado  R$ 862.700,00 - 

Exercício 

Anterior a 2012 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado 0 0 

Fonte: SICONV 
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6.5.5. ANÁLISE CRÍTICA 

 

 

No transcorrer do exercício de 2014, a Secretaria de Biodiversidade e Florestas atendeu aos 

prazos estabelecidos para emissão de notas de empenho, corroborado à estrutura do Sistema de 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, que automaticamente bloqueia tais 

lançamentos e impede o descumprimento desses prazos. No âmbito das transferências voluntárias, 

dos empenhos emitidos em que a despesa não fora liquidada até o final do exercício, estes não foram 

objeto de anulação em 31 de dezembro, por se destinarem a atender transferências a instituições 

públicas por meio de instrumentos celebrados no exercício; bem como corresponderem a 

compromissos assumidos com doador externo, para cumprimento da agenda do Projeto Corredores 

Ecológicos. 

Com relação aos convênios, a SBF segue os ditames do Decreto 6.170/07 e a PI 507/11, e 

alterações posteriores e atende aos normativos internos que regem a matéria. Nenhum dos 

instrumentos vigentes em 2014 encontra-se em situação inadimplente, entretanto, há casos de 

processos expirados que encontram-se em inadimplência. Quanto a estes, a SBF está acompanhando 

o andamento dos processos e em um caso chegou a encaminhar ofícios de notificação alertando sobre 

a necessidade de se atender a legislação e a possibilidade de abertura de TCE. Neste caso específico, 

como as notificações não surtiram efeitos, houve encaminhamento ao setor competente (SPOA) para 

abertura de TCE. 

A maioria dos instrumentos de repasse da Secretaria atendeu ao Projeto Corredores 

Ecológicos, que executou recursos provenientes de um Contrato de Contribuição Financeira assinado 

com o Banco de Desenvolvimento Alemão – KfW (vigente até junho de 2014). A coordenação Geral 

do Projeto adotou como estratégia de gestão, a liberação dos repasses financeiros para atender a esses 

instrumentos apenas à medida que os processos licitatórios para as aquisições e contratações fossem 

se concluindo. Essa estratégia foi adotada devido ao fluxo financeiro do Projeto depender de um 

fundo rotativo de um milhão de euros, que foi reabastecido pelo doador sempre que eram 

comprovadas as despesas executadas com o recurso pré-disponibilizado. Essa estratégia garantiu à 

coordenação do Projeto melhor controle da distribuição do recurso, sendo possível atender 

prioritariamente as necessidades mais imediatas de financeiro, ao mesmo tempo que diminuiu 

sensivelmente a lacuna de tempo entre o repasse e a prestação de contas.  

Em 2014 foram executados os últimos repasses financeiros para atender à convênios e termos 

de cooperação assinados no âmbito do Projeto Corredores Ecológicos. Isso incluiu o repasse de 

recursos financeiros ao ICMBio, para que pudessem ser pagas as despesas empenhadas no exercício 

de 2013, no âmbito dos Termos de Cooperação assinados para execução de atividades referentes ao 

Projeto. 

De maneira geral, os convenentes tem atendido aos prazos para prestações de contas 

estabelecidos no SICONV, ou solicitam prorrogação de prazo, evitando a inadimplência. As 

prestações de contas financeiras até meados de 2014 estavam sendo realizadas pela SPOA/SECEX 

do Ministério, pois a SBF não possui em seu quadro servidores com qualificação correspondente. 

Porém, a partir de meados de 2014 a SPOA formalizou o encerramento dessa parceria, embora não 

tenha havido mudança no quadro de servidores dessa secretaria (SBF). Por esse motivo, embora a 

SBF tenha avançado nas pendências quanto a análise da prestação de contas física e verificação do 

cumprimento do objeto, não tivemos grandes avanços na conclusão dessas prestações de contas, pois 

estão pendentes as análises financeiras. Esta Secretaria envida esforços na tentativa de garantir que 

as prestações de contas sejam regularizadas de forma a atender os prazos estabelecidos na legislação 

vigente, mas as limitações de recursos internos e a considerável complexidade inerente ao processo, 

nesse momento, impedem seu pleno atendimento.  
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O monitoramento in loco dos convênios do PCE (Projeto Corredores Ecológicos), continuou 

sendo feito no âmbito estadual com supervisão da Unidade de Coordenação Geral em visitas 

periódicas. Quanto aos demais convênios firmados por ocasião das emendas parlamentares, a SBF 

espera que haja pleno cumprimento do objeto pactuado, de forma que os resultados a serem 

apresentados ao final do término do convênio representem parcela da efetividade das transferências 

como instrumento de execução descentralizada das políticas públicas a cargo da UJ.  

 

 

 

6.6. SUPRIMENTO DE FUNDOS 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

6.7. RENÚNCIAS SOB GESTÃO DA UJ 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 
 

 

7.1 ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE 

 

 

7.1.1. DEMONSTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO 

DA UNIDADE JURISDICIONADA 

 

 

QUADRO A.7.1.1.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) Não há 106 13 4 

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 106 13 4 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão Não há 100 11 2 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
Não há - - - 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício 

provisório 
Não há - - - 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos 

e esferas 
Não há 6 2 2 

2.   Servidores com Contratos Temporários Não há 2 - 6 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 9 - - 

4.   Total de Servidores (1+2+3) Não há 117 13 10 

Fonte: DataWare House - SIAPENET 

Esclarecimentos: 

Item 1.2.1: Somatório dos Ativos e cedidos (inclusive os que ocuparem cargo em comissão ou função) 

Item 1.2.2: Somatório somente da Situação Exercício Descentralizado (inclusive os que ocuparem cargo em comissão) 
Item 1.2.4: Somatório da situação requisitado e requisitado de outros órgãos (inclusive os que ocuparem cargo em 

comissão) 
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QUADRO A.7.1.1.2 – DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) - 106 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) - 106 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão - 100 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado - - 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório - - 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - 6 

2.   Servidores com Contratos Temporários - 2 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública - 9 

4.   Total de Servidores (1+2+3) - 117 

Fonte: DataWare House - SIAPENET 

 

Esclarecimentos: 

Item 1.2.1: Somatório dos Ativos e cedidos (inclusive os que ocuparem cargo em comissão ou função) 

Item 1.2.2: Somatório somente da Situação Exercício Descentralizado (inclusive os que ocuparem cargo em comissão) 
Item 1.2.4: Somatório da situação requisitado e requisitado de outros órgãos (inclusive os que ocuparem cargo em 

comissão) 

 

   QUADRO A.7.1.1.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E 

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ  

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão Não há 22 2 1 

1.1. Cargos Natureza Especial Não há - - - 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior Não há 22 2 1 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 8 - - 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 
Não há - - - 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 5 2 1 

1.2.4.    Sem Vínculo Não há 9 - - 

1.2.5.    Aposentados Não há - - - 

2.   Funções Gratificadas Não há 1 - - 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há - - - 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 
Não há - - - 
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2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 1 - - 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  Não há 23 2 1 

Fonte: DataWare House - SIAPENET 

 

 

7.1.2. QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, devendo constar no Relatório 

de Gestão da Secretaria Executiva/MMA. 
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7.1.3. CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA 

 

 

QUADRO A.7.1.3 – CUSTOS DO PESSOAL 

Tipologias/ 

Exercícios 

 

Vencime

ntos e 

Vantagen

s Fixas  

 Despesas Variáveis  

 Despesas 

de 

Exercício

s 

Anteriore

s  

 

Decisõ

es 

Judici

ais  

 Total   

Retribuiç

ões  

 

Gratifica

ções  

 

Adicionai

s  

 

Indenizaç

ões  

 

Benefício

s 

Assistenci

ais e 

Previden

ciários  

 Demais 

Despesas 

Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  

2014 - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 

2014 4.518.785,40 414.337,90 729.937,66 572.415,87 439.674,15 140.213,41 3.533.660,85 18.835,15 - 10.367.860,39 

2013 3.774.822,8 302.428,03 584.037,32 330.197,56 421.675,03 119.212,99 2.680.971,20 5.491,32 - 8.218.836,25 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 

2014 - 354.938,87 29.444,42 10.318,06 - 3.495,00 8.312,51 - - 406.508,86 

2013 - 460.219,85 40.095,73 14.223,05 - 3.292,20 13.306,85 - - 531.137,68 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 

2014 - 648.351,65 53.351,97 20.447,02 41.456,28 8.741,78 - 580,57 - 772.929,27 

2013 - 525.894,03 43.764,36 4.532,00 38.378,03 7.140,14 6.606,54 5.697,54 - 632.012,64 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 

2014 399.960,35 - 71.901,50 50.093,91 27.229,00 3.472,08 324.690,16 - - 877.347,00 

2013 280.057,57 - 45.054,25 23.390,51 21.164,00 2.743,95 215.062,01 - - 587.472,29 

Servidores com contrato temporário 
     

    

Exercícios 

2014 - 482.230,00 39.425,00 5.533,32 - - 44.174,46 - - 571.362,78 

2013 - 838.159,67 80.798,33 28.986,60 8.504,00 - 32.956,87 - - 989.405,47 

Fonte: DataWare House - SIAPENET 
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7.1.4. IRREGULARIDADES NA ÁREA DE PESSOAL 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, devendo constar no Relatório 

de Gestão da Secretaria Executiva/MMA. 

 

 

7.1.5. RISCOS IDENTIFICADOS NA GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, devendo constar no Relatório 

de Gestão da Secretaria Executiva/MMA. 

 

 

7.1.6. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, devendo constar no Relatório 

de Gestão da Secretaria Executiva/MMA. 

 

 

7.2. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO E DE ESTAGIÁRIOS 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, tendo em vista que os contratos 

são firmados junto a Secretaria Executiva/MMA, logo, tais informações constam no Relatório de 

Gestão desta. 
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8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO  

 

8.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADO DE TERCEIROS 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

8.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, devendo constar no Relatório 

de Gestão da Secretaria Executiva/MMA. 

 

 

8.3. BENS IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, devendo constar no Relatório 

de Gestão da Secretaria Executiva/MMA. 

 
 

 

9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 

 

9.1. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

 

10.1. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

 

QUADRO A.10.1 – ASPECTOS DA GESTÃO AMBIENTAL  

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

Sim Não 

1.  
Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? X  

2.  
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a 

associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? 
X  

3.  
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no 

Decreto nº 7.746/2012?  
Não há 

4.  
 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 

7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. 
Não há 

5.  
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de 

novembro de 2012? 
- 

6.  
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os 

tópicos nele estabelecidos? 
- 

7.  

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 

10/2012)? - 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado. - 

8.  

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados 

semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados 

medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? 
- 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados. - 

Considerações Gerais 
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11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 

 

 

11.1. TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU 

 

 

11.1.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

 

QUADRO A.11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 38337 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

Nº 

TC 015.810/2010-0 

Nº TC 

002.283/2012-3 

Nº 496/2011-Plenário 

Nº 570/2014- TCU - 

Plenário 

9.3.1 

9.4 
 Aviso 239-Seses-TCU-Plenário  

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério do Meio Ambiente 1927 

Descrição da Deliberação 

9.3.1. Seja apresentada, no prazo de 120 dias, uma proposta conjunta de plano de ação, contendo cronograma de medidas 

necessárias à elaboração e implementação do plano de gestão do uso sustentável da tainha, definindo prazos e responsáveis 

por tais medidas, com base na Lei 10.683/03, alterada pela Lei 11.958/09, art. 27, inciso XXIV, § 6º, I, no Decreto 6.981/09, 

arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, e na IN MMA 05/04, art. 5º; 

9.4.6. Articulem-se, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 

com vistas a garantir efetiva gestão compartilhada e fiscalização do uso sustentável dos recursos pesqueiros, conforme 

estabelece as Leis nºs 11.958, de 2009, e 11.959, de 2009, c/c Decreto nº 6.981, de 2009’ 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Departamento de Biodiversidade Aquática, Mar e Antártica (Gerência de Recursos Pesqueiros) Não se aplica 

Síntese da Providência Adotada 

9.3.1. Foi elaborada, em conjunto com o MPA, a proposta Plano de Ação e encaminhada ao TCU por meio do Oficio nº 

676/2014/SBF/GM-MMA, de 14 de julho de 2014. 

9.4.6. O MMA tem articulado junto com o Ibama e MPA nas avaliações e recomendações das medidas de ordenamento do 

uso sustentável de recursos pesqueiros, seja pela Comissão Técnica de Gestão do Uso Sustentável de Recursos pesqueiros - 

CTGP, seja por meio dos Comitês Permanentes de Gestão - CPGs, pertencentes ao Sistema de Gestão Compartilhada dos 

Recursos Pesqueiros, nos quais essas instituições são integrantes. Atualmente estão instituídos e implementados o CPG atuns 

e o CGPLagostas. Representantes da Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama participam igualmente da CTGP e dos CPGs, 
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e de outros espaços de discussão conjunta de medidas de ordenamento, avaliando e recomendando parâmetros técnicos e 

normas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

9.3.1. A proposta conjunta de Plano de Ação contem o cronograma de medidas necessárias à elaboração e implementação do 

plano de gestão da tainha. Posteriormente, em atendimento ao Plano de Ação, o MMA elaborou e encaminhou ao TCU uma 

proposta do Plano de Gestão da Tainha por meio do Oficio nº 1245/2014/SBF/GM-MMA. 

9.4.6.. O plano de gestão do uso sustentável de lagostas, elaborado pelo Ibama, foi implementado e tem previsão de revisão; 

foram propostas pelo Ibama, MMA e MPA medidas adicionais de controle e fiscalização da pesca de lagostas para vistoria de 

embarcações.. O Ibama publicou a IN 02/2014 que regulamenta as medidas de controle de desembarque de barbatanas de 

tubarões e raias. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

9.3.1. Houve comprometimento da execução de ações para a definição do Plano de Ação, especialmente devido a atrasos e 

falta de conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho Técnico Tainha, o qual foi coordenado pelo MPA e encerrou suas 

atividades em 30 de maio de 2014. Em decorrência, o MMA elaborou em conjunto com o MPA uma proposta Plano de Ação 

com novo cronograma e medidas. Em atendimento ao Plano de Ação, o MMA, com a colaboração do Ibama e ICMBio, 

elaborou a proposta de Plano de Gestão do uso sustentável da Tainha, porém não houve consenso para sua aprovação e 

implementação conjunta entre o MPA e o MMA, apesar de toda a argumentação técnica e cientifica apresentada para 

recuperar os estoques de tainha, conforme Nota Informativa nº 34/2014 SBF/MMA. 

9.4.6. Deverão ser revistos pelo MMA, Ibama e ICMBio, junto ao MPA, os demais CPGs prioritários a serem implementados, 

de forma a efetivar o sistema de gestão compartilhada. As propostas de plano de gestão para o uso sustentável da sardinha-

verdadeira, de plano de gestão para o uso sustentável de camarões-marinhos e de plano de gestão para o uso sustentável de 

caranguejos e siris, elaboradas pelo Ibama, encontram-se pendentes de avaliação e aprovação em conjunto com MPA, como 

subsidio para medidas de ordenamento. Registra-se a necessidade do MPA reavaliar regras para controle e sanções 

relacionadas às permissões de pesca e prover melhorias em ferramentas como o sistema de rastreamento de embarcações por 

satélite, PREPS, para a efetiva fiscalização da atividade pesqueira e obtenção de melhores resultados no combate a atividades 

ilegais. 

 

QUADRO A.11.1.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 
Código 

SIORG 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 38337 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

 
Nº TC 

034.633/2011-1 

Nº 

1404/2012- TCU - 

Plenário 
9.4 Recomendação 

Aviso nº 652-

Seses-TCU-Plenário 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação 
Código 

SIORG 

Ministério do Meio Ambiente 1927 

Descrição da Deliberação 

9.4 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, recomendar ao Ministério da Pesca e Aquicultura 

e ao Ministério do Meio Ambiente que: 
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9.4.1 desenvolvam, conjuntamente, uma estratégia de promoção e incentivo à pesquisa pesqueira, destinada a obter e 

proporcionar, de forma permanente, informações e bases científicas que permitam o desenvolvimento sustentável da atividade 

pesqueira, em atendimento à Lei 11.959/2009, art. 29, parágrafo único, e art. 30 (parágrafos 311 e 312 do relatório de 

levantamento); 

9.4.2 avaliem uma possível revisão do normativo que restringe a participação no Comitê Permanente de Gestão 

(CPG) exclusivamente para entidades com assentos no Conape, impedindo, assim, a participação de organizações não 

governamentais ambientais no processo decisório (§ 252). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Departamento de Biodiversidade Aquática, Mar e Antártica (Gerência de Recursos Pesqueiros) 
Não se 

aplica 

Síntese da Providência Adotada 

9.4.1 A estratégia de promoção e incentivo à pesquisa pesqueira perpassa pela instituição dos subcomitês científicos 

pertencentes aos Comitês Permanentes de Gestão (CPG) e pela elaboração, por parte do MMA, da proposta de um Programa 

de Monitoramento de espécies marinhas, com destaque para aquelas em situação de vulnerabilidade, ameaçadas e sobre-

explotadas, apresentada em 2014 na Comissão Interministerial para os Recursos do MAR (CIRM) como parte do Plano 

nacional de Trabalho do Programa de Avaliação, Monitoramento e Conservação da Biodiversidade Marinha – REVIMAR, 

sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente – MMA. 

9.4.2 A revisão do normativo que restringe a participação no Comitê Permanente de Gestão (CPG) exclusivamente 

para entidades com assentos no Conape foi pautada pelo MMA em reuniões da Comissão Técnica da Gestão Compartilhada 

dos Recursos Pesqueiros – CTGP, em 2014; Foi encaminhado pelo MMA ao MPA, em 2014, minuta de revisão da Instrução 

Normativa Interministerial 10/2011 de forma a eliminar a restrição acima apontada e permitir a participação de entidades 

ambientais em atendimento a recomendações do TCU. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

9.4.1 Dos 21 Comitês Permanentes de Gestão – CPGs, previstos no “Plano de Ação para a Implantação dos Comitês 

Permanentes de Gestão (CPGs) e seus respectivos Subcomitês Científicos”, em outubro de 2012, apenas 2 estão instituídos e 

implementados (CPG atuns e CGPLagostas); outros 6 CPGs foram criados mas não implementados, impossibilitando a 

instituição dos seus subcomitês científicos. 

O MMA, em 2014, revisou e redesenhou o Programa de Avaliação, Monitoramento e Conservação da 

Biodiversidade Marinha – REVIMAR, a qual passou a coordenar no âmbito da Comissão Interministerial de Recursos do Mar 

– CIRM, onde o MPA também possui assento, para objetivar a avaliação, o monitoramento e a promoção da conservação da 

biodiversidade marinha, com enfoque ecossistêmico, visando ao estabelecimento de bases científicas e ações integradas 

capazes de subsidiar políticas e ações de conservação e estratégias de gestão compartilhada para uso sustentável dos recursos 

vivos, inclusive de espécies pescadas sobre-explotadas, tornado esta também uma ferramenta de apoio à consecução do 

sugerido no item 9.4.1. no Acordão em questão. 

9.4.2 O MMA encaminhou ao MPA proposta de minuta de revisão da INI 10/2011, com a revogação do artigo 11 

que restringe ao CONAPE a participação das entidades. Essa solicitação soma-se àquela já encaminhadas ao MPA para 

inclusão de ONGs ambientais entre as entidades que devem compor os CPGs. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

9.4.1 Como fator negativo registra-se a dificuldade de aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Compartilhada do Uso 

Sustentável dos Recursos Pesqueiros, apontada em reunião por técnicos das unidades de ambas as Pastas versa principalmente 

pela falta de recursos e de servidores, sendo uma política complexa, tanto de formulação, quanto de execução e de aporte 

nacional. Soma-se ainda a falta de consenso junto ao MPA para incluir ONGs ambientais de forma a permitir a 

implementação dos CPGs previstos. Portanto, a produção de informações e bases científicas que permitiriam o 

desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira encontra-se deficiente junto ao Sistema de Gestão Compartilhada do Uso 

Sustentável de Recursos Pesqueiros, sendo que dos 21 Subcomitês Científicos subordinados ao Comitês Permanentes de 

Gestão – CPGs, previstos no “Plano de Ação para a Implantação dos Comitês Permanentes de Gestão (CPGs), apenas 2 estão 

instituídos e implementados (CPG atuns e CGPLagostas). 

Outro fator negativo encontra-se na limitação das dotações orçamentária e financeira do MMA e vinculadas 

destinada à produção informações e bases científicas que permitam o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira, 
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considerando ainda que os investimentos em monitoramento de biodiversidade incluem espécies e ecossistemas de forma 

ampla para atender às competências da área ambiental. Seria necessário o aporte de recursos e ações de monitoramento e 

pesquisa relacionados ao próprio exercício da atividade pesqueira, de forma a permitir que a atividade contemple a 

sustentabilidade econômica em harmonia com a sustentabilidade ambiental. 

Porém, menciona-se como fator positivo a estratégia no âmbito do REVIMAR, coordenado pelo MMA, de 

elaboração de um programa de monitoramento de estoques pesqueiros sobre-explotados, e de espécies marinhas vulneráveis 

ou ameaçadas, o que está dentro dos princípios de sustentabilidade do ordenamento pesqueiro.  

9.4.2 Como fator negativo destaca-se e pendência de retificação das normas MMA MPA para aprovar a participação 

de organizações não governamentais ambientais, para implementação do Sistema de Gestão Compartilhada do Uso 

Sustentável dos Recursos Pesqueiros, conforme explicitado no item 9.4.1. 

 

11.1.2. DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO 

EXERCÍCIO 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

11.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

(OCI) 

 

 

11.2.1. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ATENDIDAS NO 

EXERCÍCIO 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

11.2.2. RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO 

EXERCÍCIO 

 

QUADRO A.11.2.2 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

SBF 3837 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 Relatório nº 201409860 

Exames realizados na 

gestão do Projeto 

“Apoio para a 

Implementação dos 

Compromissos das 

Ofício eletrônico nº 27434 

/2014/DIAMB/DI/SFC/CGU-

PR, de 15/10/2014. 
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Convenções 

Internacionais que 

tratam da 

Biodiversidade” – 

PNUD/BRA/11/001, 

executado sob a 

responsabilidade da 

Secretaria de 

Biodiversidade e 

Florestas (SBF), 

durante os exercícios 

de 2011, 2012 e 2013. 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

CGU - SFC/DI/DIAMB - Coordenação-Geral de Auditoria da Área do Meio Ambiente  

Descrição da Recomendação 

1) Registros equivocados nos Relatórios de progresso Anuais. 

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se à Unidade de Execução do Projeto que passe a registrar corretamente, no 

Relatório de progresso Anual, as metas quantitativas programadas, considerando o período que está sendo avaliado, e 

as aferições respectivas; e que busque, sempre que necessário, orientações junto à ABC de modo a garantir o correto 

registro; 

2) Metas não quantificadas na Matriz de Resultados e Recursos do Projeto. 

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se à Unidade de Execução do Projeto (UEP) que promova ajustes em todas as 

metas que não estão quantificadas, de modo a explicitar os quantitativos que se pretende atingir e tornar as metas bem 

definidas e delimitadas; e que esses ajustes sejam registrados em um documento à parte, para fins de acompanhamento 

por parte da UEP, ABC, PNUD e órgãos de controle e, quando da realização de uma nova revisão do projeto, sejam 

incorporados ao Documento de Projeto; 

3) Gerenciamento inadequado dos recursos financeiros do projeto. 

RECOMENDAÇÕES: 1- Recomenda-se à UEP providenciar, junto ao PNUD, as devias correções no Relatório de 

disponibilidade financeira, relativamente ao valor dos ingressos de 2011, ao saldo de fechamento de 2011 e aos saldos 

de abertura e fechamento dos exercícios seguintes. 2- Recomenda-se à UEP que defina rotinas de acompanhamento 

financeiro a fim de evitar distorções nas informações do relatório detalhado de ingressos e do relatório de 

disponibilidade financeira; 

4) Fragilidades nas concessões de diárias e passagens. RECOMENDAÇÕES: 

Recomenda-se que a UEP avalie (junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, se for o caso) a 

possibilidade de adotar o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) para gerir as concessões de diárias e 

passagens efetuadas no âmbito do projeto BRA/11/001; 

5) Pagamento de diárias e passagens no âmbito de eventos que não demonstraram 

contribuição para o atingimento das metas do PRODOC. RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que a UEP passe a 

custear somente diárias e passagens que contribuam diretamente para o alcance das metas conforme definido na Matriz 

de Resultados e Recursos do Projeto; e 

6) Atrasos e não entrega de produtos em contratos de consultoria de pessoa física. 

RECOMENDAÇÕES: Estabelecer, no cronograma de pagamentos relativos aos contratos de consultoria, valoração 

proporcionalmente maior para o produto final, de forma a desestimular financeiramente eventuais atrasos ou pedidos 

de rescisão contratual por parte dos consultores antes da conclusão total do objeto do contrato. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

SBF  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O Relatório Preliminar da CGU foi finalizado em outubro de 2014. Após o recebimento do documento final, a 

Secretaria de Biodiversidades e Florestas, por meio do Ofício n° 306/2014/GAB/SBF/MMA, de 24/10/2014, 
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manifestou concordância com o teor do relatório e informou que se empenhará na implementação das recomendações, 

realizando as análises e os ajustes necessários, conforme solicitado. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Considerando que o relatório foi entregue no final de 2014, os gestores analisaram as recomendações e iniciaram as 

seguintes ações, com resultados previstos a partir de 2015: 

 

1) Registros equivocados nos Relatórios de progresso Anuais: Os diretores e 

gerentes responsáveis pelas ações desenvolvidas no projeto já foram informados da necessidade da programação das 

metas semestrais para a avaliação do projeto no SIGAP; 

2) Metas não quantificadas na Matriz de Resultados e Recursos do Projeto: Foi 

solicitado por e-mail à ABC/MRE a abertura do sistema SIGAP para a inserção das metas de 2015 e 2016 do projeto. 

Dessa forma, serão realizados os ajustes com metas definidas e delimitadas conforme solicitado. Esses ajustes serão 

registrados em um documento e poderão ser enviados a essa CGU quando finalizado; 

3) Gerenciamento inadequado dos recursos financeiros do projeto: A Unidade de 

Execução de Projetos - UEP já foi orientada quanto aos equívocos ocorridos e está analisando a melhor forma de 

monitoramento dos recursos financeiros que ingressam no PNUD. Informamos que o equívoco já havia sido 

identificado pela UEP e pelo PNUD, durante a revisão substantiva do projeto e que os valores já foram corrigidos pelo 

PNUD; 

4) Fragilidades nas concessões de diárias e passagens: A Unidade de Execução de 

Projetos - UEP, ainda, está analisando a recomendação feita por essa CGU para a gerir a concessão de passagens e 

diárias de projetos; 

5) Pagamento de diárias e passagens no âmbito de eventos que não demonstraram 

contribuição para o atingimento das metas do PRODOC: Os diretores e gerentes responsáveis pelas ações 

desenvolvidas no projeto já foram orientados que somente sejam custeadas passagens e diárias que contribuam para o 

alcance das metas definidas no projeto; e 

6) Atrasos e não entrega de produtos em contratos de consultoria de pessoa física: 

A Unidade de Execução de Projetos - UEP já foi orientada quanto a recomendação e providenciará que seja seguida 

para os contratos firmados posterior a essa auditoria. 

 

 

QUADRO A.11.2.2 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 3837 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

 201400258  
Ofício nº 15608/2014/ 

DIAMB/DI/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Ministério do Meio Ambiente  1927  
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Descrição da Recomendação 

Constatação: Ausência de aferição das metas previstas. 

RECOMENDAÇÃO 1: realize a sistematização final dos resultados do Projeto, de acordo com o previsto, apresentando 

as justificativas para os resultados não atendidos. 

RECOMENDAÇÃO 2: Verificar quais serviços foram previstos no Planejamento do Contrato – Anexo I do Terceiro 

Aditamento – pagos e não realizados pela empresa de consultoria, solicitando o devido reembolso, caso não haja a devida 

justificativa. 

Constatação: Falhas no acompanhamento da Gestão dos Recursos Descentralizados. 

RECOMENDAÇÃO 1: Realize um levantamento de quais convênios encontram-se na situação de ausência de relatórios 

técnicos trimestrais e semestrais, e adote providências no sentido de cobrar o envio dos relatórios técnicos e financeiros, 

adotando as medidas previstas para os inadimplentes. 

RECOMENDAÇÃO 2: Se estruture para realizar as análises e somente considere o convênio como encerrado após a 

devida análise quanto ao cumprimento do objeto. 

Constatação: Intempestividade na análise de prestação de contas. 

RECOMENDAÇÃO 1: Definir um cronograma para analisar as prestações de contas recebidas, considerando a data de 

encaminhamento pelo convenente. 

Providências Adotadas 

Constatação: Ausência de aferição das metas previstas. 

RECOMENDAÇÃO 1: Durante o ano de 2014 foram executados os trabalhos de sistematização dos resultados e 

avaliação do Projeto Corredores Ecológicos. O produto final já foi disponibilizado ao PCE/MMA e encontra-se 

disponível para consulta. 

RECOMENDAÇÃO 2:  Foi esclarecido que as informações constantes do Anexo I do contrato da GFA apresentam 

atividades planejadas para o período de vigência do mesmo, mas não necessariamente realizadas, e que os pagamentos 

são feitos trimestralmente, perante apresentação de fatura, com a comprovação de todas as despesas realizadas.  

Constatação: Falhas no acompanhamento da Gestão dos Recursos Descentralizados. 

RECOMENDAÇÃO 1: Foram enviados ofícios aos três convenentes com instrumentos de repasse vigentes no âmbito 

do PCE (IEMA/ES, INCAPER/ES e Polícia Militar/AM), solicitando que seja realizado um relatório de execução das 

atividades executadas até esse momento, e alertando para a necessidade de que esses relatórios sejam atualizados e 

encaminhados com a frequência acordada no termo de convênio. Os demais convênios firmados no âmbito do PCE já 

haviam encaminhado a prestação de contas final, de forma que não cabia mais a cobrança dos relatórios técnicos e 

financeiros citados nesta recomendação. 

RECOMENDAÇÃO 2: O Departamento de Áreas Protegidas reestruturou a Gerência de Projetos com a chegada de um 

novo gerente para ocupar o cargo que até agosto/14 esteve vago, e agora conta também com uma assessora técnica 

dedicada a essa gerência. Além disso, uma nova analista ambiental foi lotada na equipe do PCE. Com isso, o 

acompanhamento mais próximo dos instrumentos vigentes foi retomado e as análises das prestações de contas de 

convênios com atividades encerradas foram iniciadas. Os convênios com prestações de contas ainda não analisadas estão 

sendo classificados como “pendentes”.  

Constatação: Intempestividade na análise de prestação de contas. 

RECOMENDAÇÃO 1: Foi elaborado cronograma para análise das prestações de contas recebidas, descrevendo a 

situação dos convênios e propondo datas para a conclusão das análises técnicas das prestações de contas. 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Departamento de Áreas Protegidas – DAP/SBF Não há 

Síntese da Providência Adotada 

Constatação: Ausência de aferição das metas previstas. 

RECOMENDAÇÃO 1: conclusão da consultoria para a sistematização de resultados do Projeto. 

RECOMENDAÇÃO 2: Documentos verificados e esclarecimentos prestados. 
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Constatação: Falhas no acompanhamento da Gestão dos Recursos Descentralizados. 

RECOMENDAÇÃO 1: Envio de ofícios cobrando os devidos relatórios. 

RECOMENDAÇÃO 2: Gerência de Projetos foi reestruturada 

Constatação: Intempestividade na análise de prestação de contas. 

RECOMENDAÇÃO 1: definição de cronograma de análise dos convênios. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Constatação: Ausência de aferição das metas previstas. 

RECOMENDAÇÃO 1: Resultados do Projeto sistematizados 

RECOMENDAÇÃO 2: pagamentos em conformidade com o executado 

Constatação: Falhas no acompanhamento da Gestão dos Recursos Descentralizados. 

RECOMENDAÇÃO 1: Executores cientes da necessidade de envio dos relatórios de acompanhamento. 

RECOMENDAÇÃO 2: análises e acompanhamento de convênios retomadas 

Constatação: Intempestividade na análise de prestação de contas. 

RECOMENDAÇÃO 1: datas de conclusão das análises das prestações de contas dos convênios previstas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

As recomendações feitas pela CGU já estavam em fase de implementação, por isso foram facilmente atendidas. 
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11.3. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI Nº 8.730/93 

 

 

11.3.1. SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI Nº 

8730/93 

 

QUADRO A.11.3 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES 

DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR 

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 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

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 - - - 

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 2 2 20 

Entregaram a DBR 2 2 20 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: CGGP/SPOA/SECEX/MMA 
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11.3.2. SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

 

 

A respeito do cumprimento das obrigações estabelecidas no art. 1º da Lei 8.730/1993, e de 

acordo com o disposto no art. 14 da Instrução Normativa TCU nº 67, de 06 de julho 2011, informa-

se que a Coordenação-Geral de Pessoas, é a unidade responsável pelo recebimento e controle das 

documentações referentes as declarações de bens e rendas dos servidores alcançados pela referida 

norma. 

O controle é realizado por meio de planilha eletrônica, não tendo portanto, um sistema 

informatizado para esse gerenciamento. A guarda da documentação é responsabilidade da Divisão de 

Cadastro e Lotação de Pessoal, que registra sua entrega e arquiva em suas dependências. 

A notificação da entrega do formulário de "Autorização de Acesso aos Dados de Bens e 

Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física" ou do formulário de 

"Declaração de Bens e Rendas" é feita no ato da posse do servidor efetivo, dos servidores requisitados, 

dos servidores temporários e aos admitidos com cargo em comissão. 

Quando há a opção de entrega do formulário de "Declaração de Bens e Rendas", o controle 

de entrega é feito anualmente informando por memorando o período que deverá ser entregue este 

formulário, devidamente preenchido. 

 

 

 

11.4. MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.mma.gov.br/cgrh/doc/autorizacao_acesso_dec_ajuste_ir.pdf
http://intranet.mma.gov.br/cgrh/doc/autorizacao_acesso_dec_ajuste_ir.pdf
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11.5. ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV 

 

QUADRO A.11.5 – DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV 

DECLARAÇÃO 

Eu, Roberto Brandão Cavalcanti, CPF n° 287.742.991-15, Secretário 

de Biodiversidade e Florestas, exercido na Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas 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 2014 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 a LDO 

2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores. 

 

Brasília, 31 de março de 2015. 

 

Roberto Brandão Cavalcanti 

CPF nº 287.742.991-15 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

12.1. MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 

ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS 

AO SETOR PÚBLICO 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que a UJ não possui 

setorial contábil, devendo estas informações serem prestadas pela Secretaria Executiva/MMA. 

 

 

12.2. APURAÇÃO DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS E DAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que a UJ não possui 

setorial contábil, devendo estas informações serem prestadas pela Secretaria Executiva/MMA. 

 

 

12.3. CONFORMIDADE CONTÁBIL 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que a UJ não possui 

setorial contábil, devendo estas informações serem prestadas pela Secretaria Executiva/MMA. 
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12.4. DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

12.4.1. DECLARAÇÃO PLENA 

 

QUADRO A.12.4.1 – DECLARAÇÃO DO CONTADOR AFIRMATIVA DA FIDEDIGNIDADE DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS 440099 

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro, 

Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido), 

regidos pela Lei n.º 4.320/1964, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 

aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a 

situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Brasília Data 23/01/2015 

Contador Responsável Jane Márcia Assunção CRC nº 5477/0-O 
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12.4.2. DECLARAÇÃO COM RESSALVA 

 

QUADRO A.12.4.2 – DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVAS SOBRE A FIDEDIGNIDADE 

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

Denominação completa (UJ) Código da UG 

SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS 

44069/440043/440045/440055/ 

440068/440080/440081/440082/ 

440083/440091 

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro, 

Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstração das Mutações de Patrimônio Líquido), 

regidos pela Lei n.º 4.320/1964, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 

aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2014, refletem adequadamente a situação 

orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no 

tocante a: 

 

UG-440069 – SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS-SBF 

a) ACORDO COOP. TÉCNICA A COMPROVAR – DATA EXPIRA – Restrição – 668 

b) ACORDO COOP. TÉCNICA A LIBERAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 670 

c) SALDO INVERTIDO – PASSIVO COMPENSADO – Restrição – 697 

d) TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 766 

e) TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 767 

 

UG-440043 – PROJ. CONS. E UTIL. SUST. DA DIVERS. BIOL. BRASIL. 

a) ACORDO COOP. TÉCNICA A COMPROVAR – DATA EXPIRA – Restrição – 668 

b) ACORDO COOP. TÉCNICA A LIBERAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 670 

 

UG-440045 – PROJ. GESTAO ADM. DO PROG. NAC. DE FLORESTAS 

a) ACORDO COOP. TÉCNICA A COMPROVAR – DATA EXPIRA – Restrição – 668 

b) ACORDO COOP. TÉCNICA A LIBERAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 670  

 

UG-440055 – PROJETO CORREDORES ECOLÓGICOS – BIRD  

a) ACORDO COOP. TÉCNICA A COMPROVAR – DATA EXPIRA – Restrição – 668 

b) ACORDO COOP. TÉCNICA A LIBERAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 670 

 

UG-440068 – PROJETO CORREDORES ECOLÓGICOS – KFW  

a) CONVÊNIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA – Restrição – 657  

b) ACORDO COOP. TÉCNICA A COMPROVAR – DATA EXPIRA – Restrição – 668 

c) ACORDO COOP. TÉCNICA A LIBERAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 670  

d) TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 766 

 

UG-440080 – DEP. DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - DCBIO  

a) ACORDO COOP. TÉCNICA A COMPROVAR – DATA EXPIRA – Restrição – 668 

b) ACORDO COOP. TÉCNICA A LIBERAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 670 

 

UG-440081 – DEPARTAMENTO DE FLORESTAS - DFLOR  

a) ACORDO COOP. TÉCNICA A COMPROVAR – DATA EXPIRA – Restrição – 668 

b) ACORDO COOP. TÉCNICA A LIBERAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 670 

 

UG-440082 – DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS – DAP 

a) ACORDO COOP. TÉCNICA A COMPROVAR – DATA EXPIRA – Restrição – 668 

b) ACORDO COOP. TÉCNICA A LIBERAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 670 

 

UG-440083 – DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO GENÉTICO – DPG 

a) ACORDO COOP. TÉCNICA A COMPROVAR – DATA EXPIRA – Restrição – 668 

b) ACORDO COOP. TÉCNICA A LIBERAR – DATA EXPIRADA – Restrição – 670 

 



104 

UG-440091 – GERÊNCIA BIODIV. AQUAT. E RECUR. PESQUEIROS  

a) ACORDO COOP. TÉCNICA A COMPROVAR – DATA EXPIRA – Restrição – 668 

 

Apresento a(s) justificativa(s) para permanência de restrições contábeis no encerramento do exercício de 

2014: 

A Setorial Contábil considerando sua competência de Setorial de Unidade Gestora, fornece suporte técnico 

às Unidades por mensagens SIAFI, meio telefônico, presencial, mensagens eletrônicas, relatórios técnicos e notas 

informativas, monitoramento constante dos demonstrativos contábeis do Órgão e das unidades gestoras, utilizando 

também auditores contábeis desenvolvidos pelo órgão central de contabilidade (CONCONTIR, CONINCONS). 

Reiteradamente é solicitado a correção das discordâncias detectadas, no entanto, nem sempre a Unidade atende sua 

plenitude as recomendações. Caso permaneçam pendentes, registra-se a conformidade de UG e consequentemente de 

Órgão. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Brasília Data 23/01/2015 

Contador Responsável Jane Márcia Assunção CRC nº 5477/0-O 
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13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

 

13.1. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ 

 

 Obs.: No tocante às outras informações sobre a gestão, não há informações adicionais a serem 

prestadas no exercício em referência. 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 

No exercício de 2014, a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, alinhada às “Metas de Aichi” 

e ao Plano de ação Governamental para a Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 

(articulado pelo Governo Federal), bem como na missão de promover a valorização, a conservação e 

o uso sustentável da biodiversidade, se destacou, em termos de realizações, atuando nas seguintes 

áreas: redução da ameaça de extinção das espécies e recuperação das populações; acesso aos recursos 

genéticos; e, consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

No que tange à extinção das espécies e recuperação das populações, em 2014, espécies da 

fauna foram avaliadas e validadas, dessas, segundo a Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014, 

275 espécies de fauna são consideradas vulneráveis a extinção, 257 em perigo de extinção, 165 

criticamente ameaçadas e 1 extinta na natureza, totalizando 698 espécies ameaçadas de extinção. Com 

relação à flora, 4.617 espécies da flora haviam sido avaliadas e validadas, até 2014. Dessas, segundo 

a Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014, 344 espécies de flora são consideradas vulneráveis a 

extinção, 301 ameaçadas de extinção e 244 criticamente em perigo de extinção.  

Ainda sobre a extinção das espécies, no que se refere às espécies aquáticas de interesse 

econômico, em 2014, das 5419 espécies de peixes e invertebrados aquáticos avaliadas e validadas, 

96 são espécies aquáticas de interesse econômico classificadas em alguma categoria de ameaça.  

No tocante ao acesso aos recursos genéticos, em 2014, de um total de 432 processos 

(solicitações autuadas com documentação completa considerando Secex/CGEN, CNPq, IBAMA e 

IPHAN), 355 (82,0%) processos foram apreciados, ou seja, autorizações de acesso que foram 

emitidas e os deferimentos de cinco Instituições que foram credenciadas como fiéis depositárias. 

Dentre as dificuldades encontradas no processo de execução, cabe ressaltar que muitos dos processos 

autuados não apresentavam todos os requisitos (documentação) exigidos pela MP nº 2186-16/2001, 

provocando atraso na tramitação, sem contar que o atual marco legal e os processos em papel 

dificultam a celeridade na tramitação.  

A respeito da consolidação do SNUC, em 2014, o percentual do território brasileiro coberto 

por áreas protegidas em cada bioma em comparação ao programado para o referido período foi de: 

26,6% para 29,7% programado na Amazônia; 7,4% para 8,7% programado na Caatinga; 8,3% para 

8,3% programado no Cerrado; 9,1% para 9,1% programado na Mata Atlântica; 2,7% para 8,4% 

programado no Pampa; 4,6% para 11,3% programado no Pantanal; 1,5% para 5% programado na 

Zona Marinha e Costeira. 

Para 2015, interpõem-se desafios como: a ampliação do número de espécies 

diagnosticadas para verificação do status quanto à ameaça de extinção e promoção de medidas 

de conservação; a aprovação e assinatura do Termo de Cooperação com o CNPq, para agilizar o 

desenvolvimento do Portal Único do Patrimônio Genético e o uso do sistema digitalizado de acesso 

ao patrimônio genético do CNPq; a efetiva implementação do novo marco legal de acesso ao 

patrimônio genético; a definição de nova estratégia de interlocução com pares, visando a ratificação 

do Protocolo de Nagoia; e, a repactuação de papéis e procedimentos do MMA e do ICMBio frente 

às agendas de criação e consolidação do SNUC. 
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ANEXO I - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 6.101/2007 
 

 

 Haja vista a extinção do Departamento de Florestas (DFLOR), segue abaixo a proposta de 

alteração do Decreto nº 6.101/2007, no que se refere à estrutura regimental da Secretaria de 

Biodiversidade e Florestas. 

 

“Art. 16. À Secretaria de Biodiversidade e Florestas compete: 

I - elaborar e coordenar a implementação de políticas e normas e definir estratégias, considerando os 

diversos biomas brasileiros e na zona costeira e marinha, nos temas relacionados com: 

a) promoção do conhecimento, a conservação, a valoração e a utilização sustentável e monitoramento 

da biodiversidade e do patrimônio genético; 

b) regulação e gestão do acesso e remessa de componentes do patrimônio genético, do acesso ao 

conhecimento tradicional associado e da repartição justa e equitativa dos benefícios derivados dos 

seus usos; 

c) proteção e a recuperação de espécies da flora, da fauna e de microorganismos ameaçados de 

extinção; 

d) conservação da biodiversidade aquática, incluindo programas de conservação e monitoramento 

dos ecossistemas marinho, estuarinos e continentais, com prioridade para ecossistemas únicos, com 

alta biodiversidade e ameaçados, e gestão do uso sustentável dos recursos pesqueiros;  

e) integração das ações de conservação dos ecossistemas aquáticos com as questões da gestão dos 

recursos hídricos; 

f) coordenação do Programa Antártico Brasileiro-componente ambiental e o respectivo Grupo de 

Avaliação Ambiental das atividades brasileiras na Antártica (GAAM);  

g) proteção e monitoramento dos recursos florestais e promoção da sustentabilidade no manejo de 

ecossistemas naturais, voltado a geração de produtos e oferta de serviços ambientais; 

h) conservação e promoção do uso de espécies da flora e da fauna, com ênfase para as de valor 

econômico; 

i) recuperação de áreas degradadas e da restauração de ecossistemas; e 

j) gestão da biossegurança relacionada aos organismos geneticamente modificados e às espécies 

exóticas invasoras; 

II - coordenar a ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e outras 

modalidades de áreas especialmente protegidas; 

III - coordenar ou subsidiar Câmaras, Conselhos e Comitês na formulação de políticas e normas 

relacionadas à sua área de competência; 

IV - coordenar a implementação dos Acordos e Convenções Internacionais afetas ao tema; 

V - representar o Ministério em Fóruns nacionais e internacionais  em áreas de sua competência; 

VI – promover e implementar, direta ou indiretamente, atividades de Pesquisa,  

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em assuntos afetos a sua área de atuação; 

VII - subsidiar a definição das medidas, regras e padrões de uso sustentável de recursos pesqueiros 

em conjunto com o MPA, de que trata a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003; e 
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VIII – executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação.  

 

Art. 17. Ao Departamento de Biodiversidade Terrestre e Recursos Florestais compete: 

I - subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição de estratégias para a implementação de 

programas e projetos, em temas relacionados com: 

a) promoção do conhecimento, da conservação, da valorização e da utilização sustentável da 

biodiversidade terrestre; 

b) conservação e a recuperação de espécies da flora, da fauna e de microorganismos terrestres 

ameaçados de extinção; 

c) monitoramento e a avaliação do impacto das mudanças climáticas sobre a biodiversidade terrestre, 

prevendo e fomentando medidas preventivas e mitigadoras; 

e) promoção da biossegurança na utilização de organismos geneticamente modificados; 

f) conservação, valorização e promoção do conhecimento e uso sustentável dos componentes da 

agrobiodiversidade; 

g) prevenção da introdução, erradicação, monitoramento e controle das espécies exóticas invasoras 

que ameacem os ecossistemas terrestres, habitats ou espécies; 

h) promoção da utilização sustentável das espécies nativas da flora brasileira de valor econômico 

atual ou potencial; 

i) importância da biodiversidade para a alimentação e a nutrição; 

j) conservação e promoção do uso das variedades crioulas e dos parentes silvestres das espécies de 

plantas cultivadas; 

k) promoção, em bases sustentáveis, da implantação de plantios florestais e de sistemas agroflorestais; 

l) promoção da recuperação de áreas degradadas e da restauração de ecossistemas; e 

m) promoção do manejo sustentável de florestas nativas para a geração de produtos madeireiros e não 

madeireiros e para a valorização dos serviços ambientais prestados pelas florestas; 

II - coordenar o Programa Nacional de Florestas com vistas a atingir os seus objetivos, previstos no 

art. 2º do Decreto nº 3.420, de 20 de abril de 2000; 

III - coordenar e promover a articulação entre os órgãos do Ministério do Ministério do Meio 

Ambiente e entidades vinculadas que atuam na gestão florestal;  

IV - participar junto à CTNBio na formulação de políticas e normas  relacionadas com organismos 

geneticamente modificados; 

V - propiciar a interface dos temas afetos à sua competência com as ações das demais diretorias da 

SBF, secretarias do MMA, Ibama, ICMBio, SFB e Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

VI - coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções internacionais 

ratificadas pelo Brasil nos temas afetos a sua competência; 

VII - acompanhar a execução das políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções 

internacionais ratificadas pelo Brasil na sua área de atuação, a exemplo do Tratado Internacional de 

Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura – TIRFFA, no âmbito da FAO e do 

Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, no âmbito da CDB; e 
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VIII - representar o MMA em Fóruns internacionais relacionados à gestão florestal, tais como Fórum 

das Nações Unidas sobre Florestas (UNFF), Organização Internacional de Madeiras Tropicais 

(ITTO); 

IX - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

X - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

XI - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação;  

XII - promover a cooperação técnica e científica com entidades nacionais e internacionais na área de 

sua competência; e 

XIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

 

Art. 18. Ao Departamento de Áreas Protegidas compete: 

I - subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição de estratégias para a implementação de 

programas e projetos em temas relacionados com: 

a) ampliação e a consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC 

e outras áreas especialmente protegidas; 

b) gestão de unidades de conservação e de outras modalidades de áreas especialmente protegidas; 

c) manutenção, com a colaboração do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

ICMBIO e dos órgãos estaduais e municipais responsáveis pela gestão das unidades de conservação 

integrantes do SNUC, do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação; 

II - promover a articulação e o desenvolvimento institucional para a implementação do Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas; 

III - coordenar, na qualidade de secretaria-executiva, as atividades: 

a) da Comissão Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas; e    

b) do Comitê do Programa Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA; 

IV - apoiar a Secretaria Executiva da Câmara Federal de Compensação Ambiental; 

V – orientar o reconhecimento de mosaicos de áreas protegidas e corredores ecológicos segundo o 

SNUC; 

VI - propor dispositivos para a regulamentação da Lei 9985/2000 – Lei do SNUC; 

VII - propor, coordenar, implementar e avaliar tecnicamente programas e projetos na sua área de 

atuação; 

VIII - propor mecanismos e programas para a sustentabilidade financeira do SNUC; 

XI - coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções internacionais 

ratificadas pelo Brasil na sua área de atuação; 

XII - assistir tecnicamente os órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

XIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

 

Art. 19. Ao Departamento de Biodiversidade Aquática e Recursos Pesqueiros compete:  
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I - formular políticas e programas para a conservação da biodiversidade aquática incluindo programas 

de conservação e monitoramento dos ecossistemas marinho, estuarinos e continentais, com prioridade 

para ecossistemas únicos, com alta biodiversidade e ameaçados;  

II - coordenar as políticas e elaboração de normas de uso sustentável dos recursos pesqueiros em 

conjunto com o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA;  

III - coordenar políticas de avaliação e proteção de espécies ameaçadas aquáticas e de elaboração e 

implementação de planos de recuperação;  

IV - integrar as ações de conservação dos ecossistemas aquáticos com as questões da gestão dos 

recursos hídricos;  

V - elaborar e coordenar políticas e diretrizes para a conservação da biodiversidade aquática e para a 

aquicultura sustentável junto ás políticas voltadas aos aproveitamentos hidrelétricos e da agenda 

comum com o Ministério de Minas e Energia - MME;  

VI - subsidiar a formulação de ações e políticas para prevenção e controle das espécies exóticas 

invasoras aquáticas;  

VII - gerar subsídios e coordenar as ações de fortalecimento e ampliação do sistema de áreas 

protegidas marinhas, incluindo a captação e implementação de projetos;  

VIII - coordenar a implementação das Convenções Internacionais afetas ao assunto, com destaque 

para a Convenção de Ramsar (e demais como: CIB, Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

do Mar, FAO, ATCM, CCAMLR, IMO, COI/UNESCO, Tartarugas, ICCAT, ACAP e ICRI);  

IX - exercer a função de Secretaria Executiva do Comitê Nacional de Zonas Úmidas (CNZU) 

X - subsidiar o Ministério nas questões relacionadas ao licenciamento das atividades pesqueiras e ao 

uso de ecossistemas aquáticos, como a aquicultura;  

XI - prover subsídios técnicos à Secretaria de Mudanças Climáticas e Combate ao Desmatamento 

sobre opções de manejo de ecossistemas aquáticos para mitigação e adaptação a mudanças climáticas;  

XII -  prover subsídios técnicos à Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável e Gestão 

Ambiental Territorial sobre as prioridades e diretrizes para a conservação e uso sustentável da 

biodiversidade aquática nas políticas de gerenciamento costeiro;  

XIII - coordenar o Programa Antártico Brasileiro e o respectivo Grupo de Avaliação Ambiental das 

atividades brasileiras na Antártica (GAAM);  

XIV - representar o Ministério nos diversos fóruns da Comissão Interministerial sobre os Recursos 

do Mar - CIRM e nos demais colegiados afetos ao tema; e, 

XV - propiciar a interface do tema com as ações das demais diretorias da SBF e secretarias do MMA. 

XVI - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

XVII – acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

XVIII - promover a cooperação técnica e científica com entidades nacionais e internacionais na área 

de sua competência; 

XIX - coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções internacionais 

ratificadas pelo Brasil em sua área de competência; e 

XX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 
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Art. 20. Ao Departamento de Patrimônio Genético compete: 

I - coordenar políticas e programas voltados para: 

a) a promoção do uso sustentável dos recursos genéticos brasileiros incluindo programas de 

prospecção e valoração destes recursos e de conservação e monitoramento dos estoques, nos 

ambientes terrestres e marinhos, com ênfase naqueles recursos mais explorados;  

b) a valorização e a conservação do conhecimento tradicional associado à biodiversidade, 

assessorando a elaboração de normas técnicas, de acordo com a Medida Provisória 2.186-16, de 23 

de agosto de 2001; 

c) a sensibilização, o incentivo e estímulo à repartição de benefícios advindos do acesso aos recursos 

genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados; 

II - presidir o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e exercer as funções de Secretaria 

Executiva, consoante o disposto no art. 7º do Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001; 

III - promover o aprimoramento contínuo dos instrumentos de gestão e governança do acesso ao 

patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados, visando a eficiência, eficácia e 

transparência do sistema; 

IV - propor e apoiar programas de capacitação para a aplicação da legislação brasileira de acesso aos 

recursos genéticos, ao conhecimento tradicional associado e à repartição de benefícios advindos; 

V - atuar como autoridade competente no Brasil para o Protocolo de Nagoia; 

VI - coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções internacionais 

ratificadas pelo Brasil em sua área de competência; e 

VII - cumprir as obrigações decorrentes de outros acordos e convenções internacionais ratificadas 

pelo Brasil na área de acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados; 

VIII - apoiar tecnicamente órgãos colegiados do Governo no que se refere ao acesso aos recursos 

genéticos e conhecimentos tradicionais associados. 

IX - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

X - promover a cooperação técnica e científica com entidades nacionais e internacionais na área de 

sua competência; e 

XI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação.” 

 


