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1. INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório de Gestão Individual integra o processo de Tomada de Contas do Tribunal de Contas da 

União (TCU), Exercício de 2014. Apresenta a síntese dos resultados das ações empreendidas pela 

Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDR, Órgão Específico Singular 

do Ministério do Meio Ambiente, no esforço de melhor cumprir suas competências conforme o Decreto 

nº 6.101, de 26 de abril de 2007, bem como demonstrar a utilização dos recursos físico/financeiros das 

Ações Orçamentárias sob sua responsabilidade. 

A elaboração do relatório se norteou pelas normas de organização e apresentação de relatórios e de 

peças complementares integrantes dos processos de contas da Administração Pública Federal, em 

especial, a Instrução Normativa TCU (IN-TCU) nº 63, de 1º de Setembro de 2010, a Decisão 

Normativa TCU nº 134, de 04 de dezembro de 2013, alterada pela DN TCU nº 139/2014, e a Portaria 

TCU nº 90, de 16 de abril de 2014. 

As informações estão estruturadas de acordo com o Anexo II da DN-TCU nº 134, com apresentação 

por item, nos termos da Parte A, e, quando cabível, da Parte B do mencionado Anexo.  

As figuras, gráficos, quadros e tabelas estão numerados sequencialmente na ordem em que aparecem 

no texto, e respeitando a numeração dos respectivos tópicos e itens. Utilizou-se o termo “quadros” para 

os modelos estabelecidos. 

Alguns tópicos e quadros referenciados pela Portaria-TCU nº 90, de 2014, a exemplo dos Itens de 

número 4, e 10, da Parte A do anexo II da DN TCU nº 134 de 04/12/2013, não foram apresentados no 

relatório que segue por tratarem de situações não ocorridas no exercício, ou que não se aplicam 

diretamente no âmbito da SEDR. 

Ressalta-se ainda que alguns itens indicados no presente relatório estão sob a responsabilidade, e de 

acordo com a competência regimental, da  Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, 

assim como da sua Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

(SPOA/SECEX/MMA), nos termos do Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, que trata da estrutura 

regimental do Ministério do Meio Ambiente. 

 



2. PARTE A, ITEM UM, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 

04/12/2013 

2.1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Os dados de identificação da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentavel como 

unidade jurisdicionada estão descritos abaixo, sob a forma de Relatório de Gestão Individual. 

2.1.1 Relatório de Gestão Individual 

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

PODER E ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO 

Poder: EXECUTIVO 

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

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação completa: SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - 

SEDR/MMA. 

Denominação abreviada: SEDR/MMA 

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

Situação: ATIVA 

Natureza Jurídica: ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL 

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

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

Endereço eletrônico: sedr@mma.gov.br 

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

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

NORMAS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA 

NORMAS DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

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

OUTRAS NORMAS INFRALEGAIS RELACIONADAS À GESTÃO E ESTRUTURA DA UNIDADE 

JURISDICIONADA 

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

 

UNIDADES GESTORAS E GESTÕES RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA 

UNIDADES GESTORAS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA 

Código SIAFI Nome 

440108 BOLSA VERDE/SEDR 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

001551 TESOURO 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

440001 

440002 

440108 

00001 

00001 

00001 



2.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 

 

A Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDR, criada em 2007, 

pelo Decreto nº 6.101, com a missão de promover a transição à sustentabilidade do atual 

modelo de desenvolvimento agrícola e rural do país, tem como referência estratégica a 

redefinição dos processos de ocupação e uso dos territórios e dos recursos naturais.  

O desenvolvimento agrícola e rural passa pela capacidade de superar os conflitos entre 

produção e conservação ambiental, mediante a integração dos objetivos e instrumentos das 

políticas ambientais e agrícolas, dentro do marco geral do desenvolvimento sustentável.  

Reverter o atual estágio de degradação dos ecossistemas, provocada em sua maior parte pela 

agropecuária, pressupõe simultaneamente promover e difundir sistemas produtivos 

agrosilvopastoris e o desenvolvimento rural em bases sustentáveis. Em qualquer situação, o 

foco da intervenção é o uso adequado da terra e dos recursos naturais, seja nas áreas de 

agricultura familiar, de assentamentos da reforma agrária, Terras Indígenas, de comunidades 

extrativistas, nas Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASD) e nas de produção agropecuária 

de tipo patronal/empresarial de grande escala. Assim, reconhece-se a pluralidade do rural 

(produtiva, sociocultural, ecológica e territorial) e a dualidade do modelo agrícola do País, da 

mesma forma que se reconhece a necessidade de adequar uma agenda ambiental propositiva e 

indutiva da sustentabilidade às distintas realidades e demandas dos grupos sociais. 

A transição pressupõe a capacidade de promover a interação com as políticas que incidem 

sobre o rural, com base nos princípios da transversalidade ambiental e da responsabilidade 

compartilhada presentes no Pacto Federativo e no Sistema Nacional de Meio Ambiente,  

Assim, a SEDR tem o privilégio de trabalhar na construção de um desenvolvimento rural 

sustentável, com base nos princípios da Agroecologia, por meio da indução de ações de 

assistência técnica e extensão rural, mediante processos educativos e participativos, 

objetivando o fortalecimento da agricultura familiar, e a redução das desigualdades sociais, da 

pobreza e da fome de modo a garantir a plena cidadania. 

Nesse contexto, as ações e agendas da Secretaria passam de um privilégio, a grandes desafios 

que se, por um lado a distingue de forma singular, por outro aumenta a sua responsabilidade e 

seu compromisso para com a sociedade.  

Para alcançar isso, a SEDR implementa suas atribuições por meio dos Departamentos de 

Zoneamento Territorial; de Extrativismo; de Combate à Desertificação; e de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, buscando a transversalidades dos temas dentro de cada um deles. 

Conforme disposto no decreto de criação, a unidade coordena a elaboração do zoneamento 

ecológico-econômico (ZEE) no território nacional e o promove nas unidades da federação. A 

Lei nº 10.683/2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 

Ministérios, estabelece que o ZEE constitui área de competência do MMA, competência esta 

compartilhada com os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), da Integração Nacional (MI) e da 

Pesca e Aquicultura (MPA). O gerenciamento ambiental das áreas costeiras atua em três 

frentes de ação: a promoção da governança ambiental, o planejamento do uso e ocupação dos 

ambientes costeiros e a promoção da qualidade ambiental. A atuação se baseia no Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro, instituído pela lei nº 7.661/1988 e regulamentada pelo 

decreto nº 5.300/2004, que estabelece os limites físicos e administrativos da zona costeira, os 

arranjos institucionais e os instrumentos para a gestão desta faixa do território. No nível 

infralegal, o marco legal é complementado por portarias da Marinha do Brasil e resoluções da 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). O marco legal prevê o 



compartilhamento de responsabilidades entre os três níveis da federação e também a 

intersetorialidade no âmbito federal, o que é exercido em especial pelo Grupo de Integração 

do Gerenciamento Costeiro (Gi-Gerco), instituído pela portaria da Marinha do Brasil nº 

440/96.  

Atualmente, aproximadamente 64% do território nacional tem o uso de suas áreas ordenadas, 

com destaque para a iniciativa federal do MacroZEE da Amazônia Legal (Decreto nº 7.378, 

de 01 de dezembro de 2010), conforme a vocação, restrições e destinações mais adequadas, 

aliando a preocupação da conservação ambiental e da manutenção da capacidade produtiva. 

Além do ZEE, o MMA também participou na elaboração de outros instrumentos de cunho 

territorial, a exemplo do Zoneamento Agroecológico (ZAE), tais como o ZAE da Cana-de-

açúcar (Decreto nº 6.961, de 17 de setembro de 2009) e o ZAE da Palma de Óleo (Decreto nº 

7.172, de 07 de maio de 2010). Além da iniciativa federal, quase todos os Estados do Brasil 

encontram-se em alguma etapa do processo de elaboração de suas respectivas iniciativas de 

ZEE, contando com o apoio do MMA. 

A Secretaria tem também como foco a promoção e indução da gestão ambiental territorial e a 

conservação e uso sustentável de ativos ambientais (sociobiodiversidade), em territórios de 

povos e comunidades tradicionais e indígenas, e de agricultura e produção familiar de base 

comunitária.  

O Programa de Apoio a Conservação Ambiental – Bolsa Verde é uma iniciativa do Ministério 

do Meio Ambiente no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, desenvolvido conjuntamente com 

o MDS, MPOG, MDA/INCRA, para atender as populações extrativistas em situação de 

extrema pobreza e produtores familiares localizados em áreas de especial interesse ambiental, 

sendo estas: Unidades de Conservação de Uso Sustentável, os Assentamentos da Reforma 

Agrária de Uso Sustentável e as áreas federais destinadas (ribeirinhas).  

O programa monitora ambientalmente cerca de 5,5% do território nacional em 942 áreas 

beneficiadas: 68 UC Federais (33% das famílias); 874 projetos de assentamento do 

INCRA (59% das famílias); além das famílias ribeirinhas, que vivem nas áreas de 

responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União (9% das famílias). Até novembro 

de 2014, foram incluídas no programa cerca de 70.000 famílias, que recebem R$ 300,00 por 

trimestre com a condição de manter a cobertura vegetal das áreas de seus territórios. A partir 

dessa política ambiental e social, identificou-se que para garantir a conservação ambiental e 

superar a situação de extrema pobreza destas famílias, é necessário aumentar a incidência e a 

coordenação de outras políticas públicas nestas áreas, e para tanto foi elaborada a proposta do 

Plano Nacional de Fortalecimento do Extrativismo - PLANAFE, contemplando 59 iniciativas 

de 10 ministérios e espera-se lança-lo em 2015. Duas políticas estruturantes para este público 

e que tiveram impulso a partir da articulação feita pelo MMA para elaboração do PLANAFE 

são emblemáticas: o Programa Luz para Todos, que em sua primeira etapa, tendo dificuldade 

de alcançar as populações isoladas, deverá ser continuado até 2019 e terá seus instrumentos 

aprimorados; e o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, que por meio de Portarias 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e do Ministério da 

Cidades, permitiu a construção de casas de madeira na Região Norte, assim como a utilização 

da madeira existente nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável para a construção de 

casas dos seus moradores ou a aquisição no mercado. 

A agenda dos povos e comunidades tradicionais tem sido tratada com vista estratégica pela 

área ambiental, haja vista que em boa parte está relacionada ao acesso ao território e aos usos 

da biodiversidade. A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 

Comunidades Tradicionais – CNPCT foi fortalecida no ano de 2014 com a realização de 

cinco encontros regionais e com o II Encontro Nacional, verificando uma ampliada 



participação de Povos e Comunidades Tradicionais – PCTs, além da definição de suas 

prioridades.  

Para as terras e populações indígenas, que contribuem conjuntamente com as Unidades de 

Conservação para manutenção da biodiversidade brasileira, foi desenvolvida, em conjunto 

com a Funai, responsável pela política indigenista e povos indígenas, a Política Nacional de 

Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas – PNGATI, tendo sido destinados R$ 

92.500.000,00 (noventa e dois milhões e quinhentos mil reais), provenientes do Programa 

Projetos Demonstrativos para Povos Indígenas, Fundo Clima e do Fundo Amazônia, para a 

elaboração e implementação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, 

além da capacitação de 300 lideranças indígenas e gestores. 

Os produtos da sociobiodiversidade, obtidos por meio do extrativismo, especialmente 

localizado nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Reserva Extrativista, Florestas 

Nacionais e Reserva de Desenvolvimento Sustentável), tem recebido apoio de várias políticas 

públicas tais como: Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da 

Sociobiodiversidade – PNPSB; Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da 

Sociobiodiversidade – PGPMBio; o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; a Política 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, cabendo ao Ministério do Meio Ambiente a 

articulação dos implementadores dessas políticas para que essas populações sejam 

efetivamente atendidas. Até 2014, 53 mil extrativistas haviam sido beneficiados pela 

PGPMBio, o qual disponibilizará até 2016 cerca de R$ 120 milhões para a subvenção de 

produtos extrativos. Outras iniciativas, fruto da experiência da estruturação de arranjos 

produtivos locais (APL) e do apoio ao processo de capacitação no manejo de produtos da 

sociobiodiversidade, foram consolidadas em publicações de “Boas Práticas de Manejo para o 

Extrativismo Sustentável”.  

Para apoiar empreendimentos de populações extrativistas, em unidades de conservação 

federais na Amazônia, em setembro de 2014, foi lançado o edital “Ecoforte Extrativista” 

no valor de R$ 6 milhões, de um total de R$ 100.000.000,00 destinados pelo conselho 

do Fundo Amazônia. O foco deste primeiro edital é o beneficiamento e/ou 

comercialização de produtos oriundos do uso sustentável da biodiversidade, em 

consonância com o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPO. 

 

Outro avanço histórico que o MMA induziu, por intermédio da SEDR, foi a Política Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO, instituída pelo Decreto nº 7.794/2012, que 

surgiu da conjugação de esforços das organizações sociais e dos órgãos governamentais 

relacionados com a produção sustentável de alimentos saudáveis e que conservam os recursos 

da agrobiodiversidade.  Com o lançamento do Plano Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica – PLANAPO, em 2013, proposto pelos órgãos governamentais e aprovado pela 

Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – CNAPO, que é constituída 

paritariamente entre governo e sociedade, foi assegurada a implementação de 134 iniciativas, 

com orçamento inicial previsto de R$ 8,8 bilhões para ser executado até 2015. Além dessas 

medidas, a CNAPO aprovou a proposta de um Programa Nacional de Redução do Uso de 

Agrotóxicos – PRONARA, que objetiva a melhoria da qualidade dos alimentos ofertados à 

população e a redução da poluição causada pela produção agropecuária brasileira, criando 

condições para que os produtores possam ampliar a produção sustentável, contribuindo para a 

proteção dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida e saúde da população, além 

de assegurar uma participação diferenciada em mercados internacionais. 



Compete também a SEDR subsidiar a formulação de políticas, normas, e a definição de 

estratégias na produção de estudos para a implementação de programas e projetos em 

recuperação de áreas degradadas no meio rural com políticas de reposição florestal. 

O atual Código Florestal, Lei 12.651/12, após intenso debate com os setores produtivos do 

campo, várias parcelas da sociedade brasileira e de governos, rompeu com a dicotomia entre a 

produção agropecuária e a proteção ambiental, mostrando que ambas são necessárias e 

conciliáveis. Seu principal instrumento, o Cadastro Ambiental Rural – CAR, além de requerer 

o desenvolvimento de inovações tecnológicas que permitem o cadastramento facilitado de 

mais de 5 milhões de imóveis rurais e com precisão espacial capaz de identificar a realidade 

da cobertura vegetal existente e a necessidade de recomposição de áreas de reserva legal e de 

preservação permanente, também demandou a articulação dos diversos setores envolvidos, 

tanto governamentais como produtivos.  Para tanto, foram estabelecidos 14 Acordos de 

Cooperação Técnica com entidades representativas dos produtores rurais familiares e 

patronais, além das cooperativas, instituições financeiras e setores industriais, com o objetivo 

de promover ações para apoiar o cadastramento dos imóveis rurais. Outros 27 ACTs foram 

estabelecidos com os Governos Estaduais, sendo que a maioria é representada pelos OEMAs. 

Em função da magnitude do desafio de cadastrar todos os imóveis rurais do País, até o ano de 

2016, o MMA está buscando alavancar recursos financeiros no Orçamento Geral da União 

como também por meio da captação de recursos internacionais, seja por meio da doação 

proveniente da cooperação ou da contratação de empréstimos, totalizando até o momento 

cerca de R$ 150 milhões.  Outra grande medida é a capacitação disponibilizada gratuitamente 

pelo Ministério por meio da educação à distância, para 31 mil pessoas. 

Apesar dos imensos desafios no processo de cadastramento, os investimentos em tecnologia e 

em articulação institucional realizados pelo MMA já trazem os primeiros resultados. Os 

sistemas de cadastramento federal e estaduais, já registram cerca de 500.000 propriedades, 

aproximadamente 10% do universo estimado. O CAR será o primeiro passo de um processo 

sem precedentes no mundo de regularização e recuperação da vegetação nativa, estabelecendo 

um banco de dados para subsidiar a tomada de decisão e a construção de políticas públicas na 

área ambiental.  

Algumas agendas combinam ainda a gestão ambiental, com as questões econômicas e sociais, 

como a da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos das Secas (UNCCD), cuja maior expressão no Brasil se dá prioritariamente na zona do 

semi-árido nordestino, região historicamente pobre e que sofre periodicamente com secas. 

As ações para o combate à desertificação foram definidas em três sentidos: (i) Fortalecer as 

ações no campo da Cooperação Técnica, buscando alternativas inovadoras; (ii) Fortalecer a 

Comissão Nacional de Combate à Desertificação; e (iii) Trabalhar para fortalecer as ações de 

combate à desertificação dentro do Brasil, sem esquecer a relação com a UNCCD. 

Recentemente, o País tem dado passos importantes no reconhecimento da necessidade de ter 

políticas de apoio a convivência com a semi-aridez e não de combate à seca e tem se 

destacado nos fóruns internacionais como nos dos Países de Língua Portuguesa no âmbito da 

UNCCD.  

A proteção dos solos do semi-árido brasileiro é fundamental para combater os processos de 

desertificação, que tem na supressão da vegetação nativa da Caatinga o início dessa 

degradação, especialmente nas Áreas Suscetíveis à Desertificação (ASD). Sabendo-se que 

nessas áreas, a lenha proveniente da Caatinga representa 30% da matriz energética do parque 

industrial e 70% do consumo domiciliar, foi traçada uma estratégia para reduzir o 

desmatamento, promovendo o uso sustentável da Caatinga e Cerrado, principais biomas nas 



ASD, colocada em prática por meio da construção de um pacto com as indústrias da cerâmica 

e do gesso, visando promover a melhoria da eficiência energética dos fornos industriais e a 

instalação de fogões ecoeficientes para as famílias de agricultores(as) familiares. Essas 

medidas são complementadas com a promoção do manejo florestal sustentável, para que a 

oferta de material lenhoso seja feita em consonância com as características deste bioma. Foi 

definida uma estratégia com a cooperação técnica internacional que possibilitou ao MMA 

apresentar e aprovar pela primeira vez dois projetos na Linha Terras Degradadas do GEF para 

combate à desertificação com recursos na ordem de US$ 10 milhões em parceria com o 

PNUD e a FAO. O projeto com a FAO define uma nova abordagem da instituição na região 

Nordeste criando uma Unidade Avançada de Projetos. Foi aprovado um Projeto com o IICA e 

outro para o Projeto Econormas com apoio da Comunidade Europeia. Todos os projetos estão 

integrados numa plataforma para fortalecimento da Cooperação Técnica. Foi realizado o 

Primeiro Encontro dos Países de Língua Portuguesa da UNCCD com visitas técnicas, 

reuniões e seminários, definindo uma estratégia de cooperação técnica envolvendo a 

UNILAB, o INSA e a Cooperação Técnica, fortalecendo as relações Sul x Sul. 

Politicamente, a Comissão Nacional de Combate à Desertificação (CNCD) participou na 

definição do marco legal (PL 2447) e das diretrizes para a implementação do PAN-

Desertificação e da UNCCD, as principais iniciativas: (i) Os pactos para a sustentabilidade da 

matriz energética; (ii) A Estratégia Financeira Integrada (FIR) que atende aos compromissos 

para a Estratégia Decenal da UNCCD. Os esforços empreendidos na agenda possibilitaram 

investimentos da ordem de R$ 100 milhões em projetos estruturantes e finalísticos. A 

Estratégia Financeira (FIR) é resultante de uma articulação com diversos instrumentos de 

fomento (Fundo Clima, CAIXA, FNMA e FNDF). Foi criada uma linha de financiamento 

para o combate à desertificação no BNDES e no BNB para apoio ao manejo florestal e 

melhoria tecnológica dos setores gesseiros e cerâmicos; (iii) Foi elaborado uma proposta de 

um Programa estruturante com o setor produtivo: Programa Nacional de Recuperação e Uso 

Sustentável de Recursos Naturais nos Ecossistemas das Áreas Susceptíveis à Desertificação, o 

Programa foi elaborado em parceria com a área técnica da ANA e se insere no Plano Nacional 

de Segurança Hídrica e no Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa iniciativa dará 

ao MMA papel de protagonista para uma ação de convivência com a semi-aridez. 

A discussão dos Pactos para sustentabilidade da matriz energética dos setores produtivos 

(cerâmicas e gesseiras) possibilitou a elaboração dos Planos de Suprimento Sustentável (PSS) 

conforme o Artº 34 do Código Florestal e promoveram estudos para a melhoria tecnológica e 

maior eficiência no sistema produtivo, além de promover o manejo florestal comunitário que 

vem apoiando a implantação de 20.000 hectares na Caatinga e Cerrado, beneficiando mais de 

1.500 famílias. O Pacto apresenta alternativas para o desmatamento, maior vetor do processo 

de desertificação no Brasil. 

Outra medida que visa à recuperação e a potencialização do bioma Caatinga consiste no 

Sistema de Alerta Precoce de Desertificação – SAP, que está sendo desenvolvido pelo 

Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - 

INPE e que será integrado ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais - CEMADEN, possibilitando dimensionar as medidas de mitigação nas situações de 

alerta como também a articulação de políticas públicas para a região. 

 

 

 



2.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

 

A SEDR apresenta a seguinte estrutura funcional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áreas/Subunidades 

Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de 

atuação 

Departamento de 

Zoneamento 

Ecologico Economico 

Coordenar a 

elaboração do 

zoneamento 

ecológico-

econômico(ZEE) no 

território nacional e 

promove-lo nas 

unidades da 

federação. 

Adalberto 

Eberhard 

Diretor 14/junho/2011 

Departamento de 

Extrativismo 

Promoção e indução 

da gestão ambiental 

territorial; 

conservação e uso 

sustentável de 

ativos ambientais 

(sociobiodiversidad

e), em territórios de 

povos e 

comunidades 

tradicionais e 

indígenas, e de 

agricultores e 

produtores 

familiares de base 

comunitária.  

Larisa Gaivizzo Diretora 22/março/2013 

Departamento de 

Desenvolvimento 

Rural Sustentável 

Subsidiar a 

formulação de 

políticas, normas e 

a definição de 

estratégias na 

produção de estudos 

para implementação 

de programas e 

projetos em 

recuperação de 

áreas degradadas no 

meio rural 

compolíticas de 

reposição florestal. 

Gabriel Lui Diretor 22/04/2014 

Departamento de 

Combate à 

Desertificação 

Implementação da 

Convenção das 

Nações Unidas para 

o Combate à 

Desertificação 

(UNCCD) 

Franscisco 

Campello 

Diretor  28/maio/2011 



2.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS  

Os principais macroprocessos finalísticos apresentados pela SEDR em 2014, com base nas 

prioridades definidas pela direção do MMA, foram. 

 

MACROPROCESSOS DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS 

CLIENTES 

SUBUNIDADES 

RESPONSÁVEIS 

MacroZEE do 

Bioma Cerrado e 

Macro ZEE da Bacia 

Hidrográfica do Rio 

São Francisco 

Elaboração de 

diretrizes de uso e 

ocupação do 

território brasileiro 

em bases 

sustentáveis, de 

forma pactuada 

com a sociedade e 

de acordo com as 

potencialidades e 

vulnerabilidades 

regionais, visando 

qualificar o 

processo de tomada 

de decisão em 

regiões 

estratégicas. 

-Diagnóstico de 

potencialidades e 

vulnerabilidades 

ambientais, 

socioeconômicas e 

político-institucionais; 

-Cenários tendenciais e 

alternativos das dinâmicas 

de uso e ocupação do 

território e seus impactos 

sobre a conservação dos 

recursos naturais; 

-Proposta de gestão do 

território, com a definição 

de diretrizes gerais e 

específicas para orientar a 

formulação e 

espacialização de 

programas, planos e 

políticas; 

- Sistema de informações 

territoriais integradas, 

permitindo aos usuários o 

acesso e o download aos 

dados utilizados e gerados 

pelo ZEE. 

-Poder 

Executivo 

federal e 

estadual (em 

especial os 

órgãos 

ambientais e de 

planejamento); 

 

- Comitês de 

Bacia; 

 

- Instituições 

públicas e 

privadas de 

crédito; 

 

- Instituições de 

ensino e 

pesquisa. 

Departamento 

de Zoneamento 

Territorial 

Bolsa Verde - Programa de 

Transferência de 

Renda 

condicionado à 

Conservação 

Ambiental 

 

- Incentivar a conservação, 

manutenção e uso 

sustentável dos 

ecossistemas;  

- Promover a cidadania, a 

melhoria das condições de 

vida e a elevação da renda 

da população em situação 

de extrema pobreza que 

exerça atividades de 

conservação dos recursos 

- Extrativistas 

residentes em 

Unidades de 

Conservação 

Federal 

- Assentados de 

Reforma 

Agrária 

- Ribeirinhos 

portadores de 

Termos de 

Departamento 

de 

Extrativismo 



naturais no meio rural;  

- Incentivar a participação 

de seus beneficiários em 

ações de capacitação 

ambiental, social 

educacional, técnica e 

profissional; 

Autorização De 

Uso da SPU 

Implementação do 

Cadastro Ambiental 

Rural – CAR em 

todo o País. 

Implementação do 

Cadastro 

Ambiental Rural – 

CAR em todo o 

País. 

O Cadastro Ambiental 

Rural – CAR é um registro 

eletrônico, obrigatório para 

todos os imóveis rurais, 

que tem por finalidade 

integrar as informações 

ambientais referentes à 

situação das Áreas de 

Preservação Permanente - 

APP, das áreas de Reserva 

Legal, das florestas e dos 

remanescentes de 

vegetação nativa, das 

Áreas de Uso Restrito e 

das áreas consolidadas das 

propriedades e posses 

rurais do país. Criado pela 

Lei 12.651/2012 no âmbito 

do Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio 

Ambiente - SINIMA, o 

CAR se constitui em base 

de dados estratégica para o 

controle, monitoramento e 

combate ao desmatamento 

das florestas e demais 

formas de vegetação nativa 

do Brasil, bem como para 

planejamento ambiental e 

econômico dos imóveis 

rurais. 

- Promover a regularização 

ambiental dos imóveis 

rurais; 

 Departamento 

de 

Desenvolvimen

to Rural 

Sustentável. 

Povos e 

Comunidades 

Tradicionais 

-Construção de 

novas políticas 

públicas de apoio 

aos territórios e 

famílias 

- Conservação ambiental 

por meio do combate a 

extrema pobreza, da 

transferência de renda 

condicionada à 

 Departamento 

de 

Extrativismo 



agroextrativistas 

aliando políticas 

sociais, 

conservação ambiental. 

- Criação de mercados 

institucionais e de acesso a 

subvenções aos produtos 

extrativistas em territórios 

onde predominam o 

manejo das espécies da 

sociobiodiversidade. 

Combate à 

Desertificação e a 

Promoção da 

Convivência 

Produtiva nos 

espaços sob os 

climas do espectro 

da aridez. 

- Implementação 

do PAN 

Desertificação. 

- Sistema de Alerta 

Precoce de 

Desertificação – 

SAP. 

- Fortalecimento da 

Comissão Nacional 

de Combate à 

Desertificação – 

CNCD. 

- Definição de 

normas técnicas 

para 

degradação/desertif

icação 

(ABNT/ISO). 

-Criação de linhas de 

financiamento no BNB 

para projeto de manejo 

florestal e eficiência 

energética nas indústrias  

cerâmica e gesseiras. 

Viabilizar implementação 

de projetos finalísticos 

com recursos do Fundo 

Clima, do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento o 

Socioambiental da Caixa. 

- Plataforma web de 

acesso público com 

informação sobre os 

processos de 

Desertificação no Brasília 

- Relatório Nacional e o 

trabalho de alinhamento à 

estratégia decenal da 

UNCCD. 

- Manual de normas 

técnicas para 

desertificação e 

degradação. 

Instituições 

Públicas e 

Privadas de 

ATER. 

Instituição de 

ensino e 

pesquisa e órgão 

de 

planejamento. 

- Instituições 

que atuam na 

gestão 

ambiental, no 

âmbito federal e 

estadual. 

Departamento 

de Combate à 

Desertificação 

 



3. PARTE A, ITEM DOIS, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 

04/12/2013 

3. INFORMAÇÃO SOBRE A GOVERNANÇA 

 

3.1 – ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

A SEDR obedece todos os trâmites processuais definidos por meio de normativos 

internos e externos durante a execução de suas ações, incluindo-se a análise da Assessoria 

Especial de Controle Interno da Ministra de Estado de Meio Ambiente, assim como da 

Consultoria Jurídica do MMA, sempre que necessário. 

A SEDR possui na sua estrutura quatro departamentos: Zoneamento Territorial, de 

Extrativismo, de Combate a Desertificação e de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

buscando a transversalidades dos temas dentro de cada departamento, e no gabinete conta 

com uma Coordenadoria Adiministrativa-Financeira, e uma Divisão de Apoio Administrativo. 

 

3.2 – ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

Não se aplica a UJ. 

3.3 – SISTEMA DE CORREIÇÃO 

Ressalta-se que todos os procedimentos iniciados pela SEDR estão subordinados à correição 

da Consultoria Jurídica do MMA, tendo em vista que a SEDR não conta com sistema de 

correição próprio. 

 

3.4 – 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   

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: A SEDR buscou, ao longo de 2014, aprimorar os controles de gestão da Unidade, por meio de 
reuniões sistemáticas com os Departamentos, capacitações, padronização de procedimentos, visando uma maior 
sinergia entre os vários setores da SEDR e maior convergência entre as várias agendas da Secretaria. 

Ressalta-se ainda, os esforços do MMA, iniciados em 2014, para a criação de ferramentos que tem o objetivo de 
facilitar, melhorar e tornar mais ágil a comunicação interna da SEDR e do Ministério como um todo.  

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. 

 

 

3.5 – REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES  

Não compete à UJ. 

 



4. PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 04/12/2013 

 

4.  RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

4.1 – CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO 

A SEDR desenvolveu alguns mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários em 

ações desenvolvidas, tais como: a Comissão Nacional de Combate à Desertificação – CNCD, 

que pela sua representatividade e pluralidade, tem representações da Sociedade Civil para os 

11 Estados, representações ministeriais, dos segmentos da indústria, da agricultura e dos 

órgãos de governos Estaduais e de instituições regionais. É um foro de debates e expressão de 

opiniões e de definição de diretrizes para a implementação do PAN-Desertificação e da 

UNCCD. No Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Programa Bolsa Verde (PBV), 

os cidadãos-usuários ou clientes dos produtos e/ou serviços desse Programa, podem acessar o 

site do Ministério do Meio Ambiente (http://www.mma.gov.br/), e no menu que fica a 

esquerda da tela, clicar em Desenvolvimento Rural, depois em Bolsa Verde. Aparecerá abaixo 

os seguintes assuntos Áreas de Abrangência, Gestão do Programa, Famílias Beneficiárias, 

Gestão Financeira e Pagamento do Benefício, Monitoramento Ambiental e na tela do lado 

direito, aparecerá texto sobre o Bolsa Verde, links para Lei 12.512/2011, para o Decreto 

7572/2011 e para informativos e materiais de divulgação do Bolsa Verde. Nessa página 

também há dois banners (quadradinhos a direita e a esquerda da página) cada um com as 

respectivas frases: "Clique aqui para buscas e relatórios (acesso público)" e “Clique aqui para 

acessar o módulo restrito”. Clicando no banner “buscas e relatórios (acesso público)”, a 

pessoa poderá fazer pesquisas e também terá acesso a Relatórios Consolidados referentes ao 

número de beneficiários que estão recebendo o Bolsa Verde. Também pode selecionar o 

órgão/unidade territorial (ICMBio, INCRA, SPU), as unidades referentes ao órgão 

selecionado, a Unidade da Federação –UF, o município, quem recebe ou não o benefício. 

Após a seleção desejada, aparecerá planilha na tela que poderá ser gerada em pdf ou xls. É 

preciso lembrar que a UF e o município se referem à UF e ao município em que o beneficiário 

se cadastrou no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico. O 

município não se refere a unidade territorial. Em relação ao banner “Clique aqui para acessar 

o módulo restrito”, apenas os servidores que trabalham com o Bolsa Verde (MMA, ICMBio, 

INCRA, SPU) tem acesso a esse módulo restrito, por meio de uma senha que é fornecida pela 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) do MMA, na página do módulo 

restrito, os servidores tem acesso aos relatórios que aparecem no módulo público e também a 

outras informações referentes aos beneficiários e áreas do Programa, que são sigilosas. No 

menu à esquerda da tela, que apresenta Desenvolvimento Rural, Bolsa Verde e abaixo os 

assuntos Áreas de Abrangência, Gestão do Programa, Famílias Beneficiárias, Gestão 

Financeira e Pagamento do Benefício, Monitoramento Ambiental, clicando no tema “Famílias 

Beneficiárias” aparecerá página contendo texto sobre os beneficiários do Bolsa Verde e links 

voltados à página do Programa Bolsa Família do Site do Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à fome (MDS); aos Relatórios e outras informações contidos no banner de 

acesso público; às folhas de pagamento do Programa Bolsa Verde, por mês e ano, e em pdf e 

xls; e por fim, à lista de cessação de benefícios, com famílias que tiveram seus benefícios 

cessados. 



Além do Portal do Ministério do Meio Ambiente, os cidadãos e beneficiários também podem 

enviar mensagens ao e-mail do Programa - bolsaverde@mma.gov.br e telefonar para 0800 

707 2003 para tirar dúvidas e solicitar informações. 

 

Em 2014, material de comunicação do Programa Bolsa Verde, foi elaborado com o apoio da 

Cooperação Alemã - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). O 

material elaborado consiste em: uma Cartilha-cordel, em linguagem acessível, com 

explicações e orientações voltada ao público do PBV e um Guia de Perguntas e Respostas, 

com informações básicas sobre o Programa, direcionado aos Gestores Locais, para orientação 

e esclarecimento.  

 

A SEDR, representa também o MMA em diversos espaços de diálogo com a sociedade civil 

organizada, como a Comissão Nacional contra aViolência no Campo (MDA/INCRA) e o 

Grupo de Trabalho Atingidos por Barragens, no âmbito do Conselho de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com a 

finalidade de indicar soluções para os problemas identificados, no que se refere à pauta 

socioambiental. 

No tocante às demandas sociais exclusivamente direcionadas ao MMA e vinculadas, o DRS 

compõe o Grupo Executivo da Mesa de Monitoramento das Demandas Sociais (GEEM) da 

Presidência da República, composta por Secretários Executivos de todos os Ministérios e que 

tem como objetivo centralizar o recebimento das demandas da sociedade civil organizada. As 

demandas da sociedade são recebidas, e por meio de um sistema digital a Mesa de 

Monitoramento encaminha as demandas específicas aos Ministérios, tendo sido a SEDR 

capacitada para atuar como responsável por recepcioná-las e distribuí-las internamente para 

suas diversas Secretarias, bem como às instituições vinculadas. 

 

No ano de 2014, por meio do sistema digital de monitoramento da Secretaria Geral da 

Presidência, o MMA recebeu diversas demandas de diversos movimentos sociais, foram eles: 

a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF), 

a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), Grito da Terra Brasil, 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Associações de Municípios da Amazônia 

Oriental e Ocidental, Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 

Comunidades Tradicionais (CNPCT), Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), 

Marcha das Margaridas, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

(MNCR), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 1º Movimento pela 

Agilidade das Ações de Governo Oeste do Pará e Movimentos do Campo.  

 

Com o intuito de melhor tratar as demandas enviadas pela Secretaria Geral da Presidência, em 

18 de fevereiro de 2014 foi publicada a Portaria MMA nº 57, que institui a Mesa Permanente 

de Diálogo Movimentos Sociais e Meio Ambiente, que tem como objetivos monitorar, avaliar 

e responder às demandas em destaque. 

 

Além disso, a SEDR recebe demandas de informação por meio do Serviço de Informação ao 

Cidadão – SIC e do Fale Conosco da Secretaria, e tem respondido todos os questionamentos. 

 

4.2 – CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Não compete a UJ. 

mailto:bolsaverde@mma.gov.br


4.3 – MECANISMO PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

Não se aplica à UJ 

 

4.4 – ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA  

Não se aplica à UJ 

 

4.5 – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Não se aplica à UJ 

 

4.6 – MEDIDAS RELATIVAS À ACESSIBILIDADE 

Não se aplica à UJ. 



5. PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 04/12/2013 

5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALANÇADOS 

 

5.1  PLANEJAMENTO DA UNIDADE 

 

A SEDR tem seu planejamento norteado pelo PPA 2012-2015, e pelo planejamento estratégico do 

MMA iniciado em 2013. Os objetivos propostos refletem a missão da SEDR de promover a transição 

à sustentabilidade do atual padrão de desenvolvimento rural do País, tendo como referência 

estratégica a redefinição dos processos de ocupação e uso do território e uso dos recursos naturais:  

 Elaborar e implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico para a promoção do ordenamento 

e da gestão ambiental territorial; 

 Promover a recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas de preservação permanente 

e de reserva legal, por meio de pesquisa e instrumentos de adequação e regularização ambiental 

de imóveis rurais;  

 Instituir sistemas produtivos rurais sustentáveis e implementar instrumentos de pagamento por 

serviços ambientais em áreas prioritárias para a prevenção e o controle do desmatamento;  

 Promover o manejo florestal sustentável, de uso múltiplo, com enfoque comunitário e familiar, 

visando conciliar a manutenção e uso das florestas e a integração com demais sistemas 

produtivos, ampliando a oferta de produtos florestais e gerando renda;  

 Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização da agrobiodiversidade e 

dos produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de mercados 

sustentáveis e pagamento pelos serviços ambientais;  

 Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da mudança do 

clima, processos de desertificação e degradação da terra para minimizar prejuízos materiais, 

impactos nos ecossistemas e promover a melhoria socioambiental por meio de medidas de 

adaptação;  

 Implantar e desenvolver a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras 

Indígenas, por meio de estratégias integradas e participativas com vistas ao desenvolvimento 

sustentável e à autonomia dos povos indígenas; 

 Ampliar e qualificar sistemas de produção de base ecológica e orgânica da agricultura familiar 

e de povos e comunidades tradicionais de modo a ofertar à sociedade produtos diversificados, 

diferenciados e sem contaminantes ambientais, gerando renda às famílias, melhorando a 

qualidade de vida e da alimentação da população. 

 

Esses objetivos comunicam à sociedade as escolhas da Secretaria e do MMA, orientando taticamente 

sua ação governamental e refletindo as situações a serem alteradas pela concreta distribuição de bens e 

serviços e pelo desenvolvimento de novos valores de políticas públicas. Estão referenciados em dois 

(2) eixos estruturantes da Secretaria, os quais sinalizam a trajetória que se pretende percorrer: 

Planejamento e gestão ambiental territorial; e Promoção e fomento do uso sustentável dos recursos 

naturais no meio rural.  



Os eixos aglutinam problemas considerados críticos e fundamentais para o alcance da missão da 

Secretaria, cujo equacionamento deverá resultar em dinâmicas autopropulsoras para o resgate da 

interdependência entre meio ambiente e desenvolvimento rural, tendo como foco da intervenção o 

uso adequado da terra e dos recursos naturais, seja nas áreas de agricultura familiar, assentamentos 

da reforma agrária, Terras Indígenas ou comunidades extrativistas, ou nas áreas de produção 

agropecuária de tipo patronal/empresarial de grande escala. 

O Planejamento Estratégico do MMA teve inicio em 2013, e a SEDR vem participando ativamente na 

construção da agenda estratégica para contribuir com o alcande da Missão e Resultados definidos no 

Mapa Estratégico. Foi atribuída à SEDR, a responsabilidade de coordenar duas agendas estratégicas 

do MMA: 1) Cadastro Ambiental Rural e implementação da Lei nº 12.651/12; 2) Conservação 

ambiental com inclusão social - Bolsa Verde. 

 

A SEDR conseguiu em 2014 um maior foco em seus objetivos, frente à sua vasta carteira de temas 

institucionais. Durante o exercício, a SEDR aperfeiçoou o monitoramento das suas duas metas 

prioritárias, CAR e Bolsa Verde, por meio do SIGOB - Sistema de Informações e Gestão para a 

Governabilidade, utilizado internamente pelo MMA. Para que tais objetivos fossem alcançados, a 

SEDR buscou uma maior sinergia entre seus Departamentos, por meio de uma maior integração de 

agendas e temas, além do acompanhamento e atualização periódica das informações das metas 

prioritárias no SIGOB. 

Em função da transversalidade dos temas sob responsabilidade desta UJ, a SEDR intensificou a 

articulação com os movimentos sociais do campo e com diversas pastas ministeriais, em ações de 

integração de políticas públicas. Importantes políticas de desenvolvimento econômico e social estão 

sob coordenação de pastas ministeriais que, a partir da interlocução, passam a adotar condicionantes 

ambientais na formulação de suas políticas e a considerar públicos prioritários que tem interlocução 

com a agenda ambiental do MMA, como os extrativistas residentes em Unidades de Conservação de 

Uso Sustentável. A integração e coordenação de iniciativas complementares de diversas pastas 

ministeriais são imprescindíveis para evitar a dispersão e pulverização dos recursos financeiros e 

humanos e para aprimorar os instrumentos e mecanismos de ação das políticas públicas junto a esses 

públicos e territórios.  

Portanto, os esforços político-institucinais e técnicos, assim como os gastos da unidade são executados 

em favor da integração, da interlocução, da parceria, culminando em políticas e ações cada vez mais 

integradas e com co-responsabilidades definidas, tendo em vista que os ativos ambientais suportam o 

desenvolvimento do país e assim, as políticas sociais e de desenvolvimento, principalmente no meio 

rural, foco de atuação da unidade, devem ser irrigadas por condicionantes de uso sustentável desses 

bens da natureza e públicos. 

 

5.2 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS 

ALCANÇADOS  

Esta UJ apresenta a seguinte matriz de Programas/Objetivos/Metas/Iniciativas/Ações contemplados no PPA 

2012-2015, a saber: 

5.2.1 - PROGRAMAS TEMÁTICOS  

O preenchimento deste campo não compete à UJ, conforme exposto no subitem 5.2.a da DN TCU 

134/2013. 



5.2.2 - OBJETIVOS (no âmbito da Unidade Jurisdicionada) 

5.2.2.1 – Objetivo 0760 

QUADRO A.5.2.2.1 – OBJETIVO 0760 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Ampliar e qualificar sistemas de produção de base ecológica e orgânica da 
Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais de modo a ofertar à 
sociedade produtos diversificados, diferenciados e sem contaminantes, gerando 

renda às famílias e melhorando a qualidade de vida e da alimentação.   

Código  0760 Órgão Ministério do Desenvolvimento Agrário 

Programa Agricultura Familiar     Código  2012   

 

Obs.: Não há metas vinculadas ao Objetivo 0760 no âmbito da SEDR/MMA. 

 

5.2.2.2 – Objetivo 0506 

QUADRO A.5.2.2.2 – OBJETIVO 0506 

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  0506 Órgão  44000 - Ministério do Meio Ambiente 

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

 Un. 40  0  1  0  

 2 Elaborar 6 Planos de Desenvolvimento 
Sustentável de Povos e Comunidades 
Tradicionais 

 Un.  6 0  6  100 

 3  Fomentar 200 projetos de uso e conservação 
da biodiversidade 

 Un. 200 0  42 21  

 4 Incentivar a ampliação do uso de 12 espécies 
subutilizadas da flora nativa 

Un.  12  0  21  175  



 5 Mapear a distribuição geográfica das 
variedades crioulas e parentes silvestres de 4 
espécies de plantas cultivadas 

Un.  4 0 1  25 

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

Un.  100.000 0  64.760  64,76  

7 Remunerar 70 mil famílias em situação de 
extrema pobreza pela prestação de serviços 
de conservação de recursos naturais no meio 
rural (Plano Brasil Sem Miséria) 

Un. 70.000,00 20.287,00 71.759,00 102,5 

8 Caracterizar o valor nutricional de 40 
espécies nativas priorizadas na Iniciativa 
"Plantas para o futuro", com vistas a 
diversificar a dieta do brasileiro 

Un.  40 0 34 85 

9 Compartilhar manejos de 10 milhões de 
filhotes de quelônios ao ano 

Un.  10.000.000  17.702 0,18 

10 Criar e assistir 6 redes comunitárias, 
implementando, no total, 48 sistemas 
comunitários de conservação e de uso 
sustentável da agrobiodiversidade 

Un.  6 0 10 166,7 

11 Definir estratégias para a gestão integrada da 
biodiversidade aquática e dos recursos 
hídricos em três sub-bacias da região 
amazônica 

Un.  3  2 66.7 

12 Desenvolver e certificar modelos de uso 
sustentável para 5 espécies da fauna silvestre 
nativa com tecnologias conhecidas 

Un.  5  2 40 

13 Implantar 30 arranjos produtivos locais 
envolvendo produtos da sociobiodiversidade 

Un.  30  12 40 

14 

Promover 17 cadeias de produtos da 
sociobiodiversidade em âmbito nacional 

Un. 17  17 100 

15 Realizar o cadastramento de famílias em 44 
unidades de conservação 

Un. 44  77 175 

 

Análise Situacional do Objetivo: 

Tem-se o apoio a 12 Cadeias Produtivas de Produtos da Sociobiodiversidade, 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. 

Meta 1: O portal YPADÊ ( www.ypade.org) é um portal que disponibilizará informações sobre povos e 

comunidades tradicionais, contendo um mapeamento inicial e banco de dados de entidades 

representativas desses segmentos. Foi desenvolvido por meio de contratação pelo MMA e Programa 

BRA 08/012/PNUD. 

Está prevista para o primeiro semestre de 2015 a realização de uma oficina com os representantes da 

sociedade civil da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), com caráter 

mobilizador a respeito do cadastramento de instituições representativas de povos e comunidades 

tradicionais, além de situar-se como um momento formativo para uso e gestão do Portal Ypadê. O 

Portal será apresentado, incluindo os conteúdos e ferramentas existentes, além de casos de sucesso no 

uso e gestão de portais de internet pela sociedade civil organizada. Está prevista, ainda, uma oficina de 

nivelamento para transferir o conhecimento a respeito do manuseio e administração do Portal Ypadê 

para os dirigentes e técnicos do Departamento de Extrativismo do MMA (responsáveis pela secretaria 

executiva da CNPCT), da Coordenação Geral de Tecnologia e Informática (CGTI) e da Assessoria de 

Comunicação (ASCOM) do Ministério do Meio Ambiente. 

Meta 2: I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de 

Matriz Africana. Coordenado pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o GTI 

contou com a participação dos Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome, da Cultura, da Educação, da Saúde, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Secretaria de 

Diretos Humanos da Presidência da República, da Fundação Cultural Palmares, do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. 

Será instituído novo grupo de trabalho formado por representantes de instituições federais e de 

entidades da sociedade civil, cuja responsabilidade será de elaboração, monitoramento, avaliação e 

revisão do II Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

de Matriz Africana, com vigência prevista para o período  2015 e 2017.   

Em 2014, foi finalizada a minuta do documento que passou a se chamar Plano Nacional de 

Fortalecimento das Populações Extrativistas em Unidades de Conservação de Uso Sustentável, Projetos 

de Assentamento Ambientalmente Diferenciados e Áreas Destinadas federais. O documento foi 

apresentado aos Secretários Executivos do MMA, MDA e MDS e pactuado que, para sua estrutura de 

gestão e monitoramento, será proposta a criação de uma Câmara Técnica no âmbito da Comissão 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais – CNPCT.  

A partir de julho de 2014 foi iniciado, no âmbito do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão 

Ambiental e Territorial em Terras Indígenas (PNGATI), os trabalhos da Câmara Técnica de 

Implementação da PNGATI que tem a tarefa de elaborar o Plano Integrado de Implementação da 

PNGATI até o primeiro semestre de 2014. Os trabalhos estão sendo coordenados pela FUNAI, em 

parceria com o MMA e organizações indígenas e indigenistas. A Matriz de Insumos do Plano PNGATI 



foi consolidada a partir de uma minuta, elaborada pela Câmara Técnica do CG; e, posteriormente, 

analisada e discutida (por meio de reunião e correspondência escrita) pelas diversas áreas do MMA e 

órgãos vinculados. Para a reunião do CG da PNGATI, prevista para março de 2015, será apresentada a 

versão consolidada do Plano de Implementação da PNGATI, a ser proposto para o PPA 2016-2019. 

A instituição do PNGAT Quilombola é um dos objetos do Grupo de Trabalho Interministerial criado 

por meio da Portaria interministerial nº 429 de 22/10/2013, que define: Art. 1º -  Fica instituído o 

Grupo de Trabalho Interministerial GTI com a finalidade de elaborar proposta para a regulamentação 

ambiental em territórios quilombolas estabelecida na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, no que 

concerne ao Cadastro Ambiental Rural-CAR para a instituição do Plano Nacional de Gestão Territorial 

e Ambiental em territórios quilombolas.  

A Subcomissão Temática da Sociobio prevê, como uma de suas ações estratégicas para 2015, a 

realização de um Seminário Nacional da Sociobiodiversidade, previsto para o final de maio de 2015, 

com o objetivo principal de validação de propostas para o Plano Nacional de Apoio as Cadeias 

Produtivas de  Produtos da Sociobiodiversidade com vistas ao PPA  2016-2019. 

Meta 6: Os instrumentos para atingimento dessa meta foram a Política de Garantia de Preços Mínimos 

para Produtos da Sociobiodiversidade - PGPMBio e o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. 

No período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014 foram investidos em operações de subvenção a 

produtos extrativos (PGPMBio) - açaí, pequi, fibra de piaçava, castanha do Brasil, amêndoa de babaçu 

e borracha, Macaúba e Piaçava – 19,03 milhões de reais, viabilizando 56,16 mil acessos de famílias 

extrativistas. As operações de subvenção indusem o aumento  da quantidade produzida desses 

produtos, colaborando para formalização de negócios, formação de preços e estruturação de cadeias 

produtivas da sociobiodiversidade.  Em 2014, foram 7.095 acessos com o valor de R$ 2.933.000,00 

pagos em subvenção, totalizando 1.746T dos produtos Babaçu, Borracha, Macaúba e Piaçava. 

Atualmente, na lista de produtos da PGPMBio, constam 16 produtos extrativistas, com previsão de 

investimentos da ordem de 120 milhões até 2016.  As compras e subvenções governamentais desses 

produtos promovem o rompimento das relações de exploração e de monopólio por parte de 

compradores a nível local, e tem gerado competição entre compradores, o que provoca melhoria dos 

preços pagos aos extrativistas, estímulo a formalização da atividade e estruturação de cadeias 

extrativistas. 

 O PAA, que entre 2012 e 2013, investiu 40,4 milhões de reais em aquisição de produtos da 

sociobiodiversidade, recursos acessados por mais de 8,6 mil famílias extrativistas. Em 2013, o 

programa foi acessado por 2,8 mil famílias extrativistas com investimento de R$ 14,8 milhões de reais. 

Somam-se a esses números as operações realizadas em parceria com estados e municípios, que ainda 

não temos informações consolidadas. Em 2014, as famílias de comunidades tradicionais acessando o 

PAA somavam cerca de 7.000.  

Meta 7: O Programa de Apoio à Conservação Ambiental - Bolsa Verde, criado pela Lei nº 12.512, de 

14 de outubro de 2011, tem sido implementado com o objetivo de incentivar a conservação dos 

ecossistemas, promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e a elevação da renda da 

população em situação de extrema pobreza que exerça atividades de conservação dos recursos naturais 

no meio rural. Até 01/01/2015, o PBV tinha 71.759 famílias beneficiárias, distribuídas em todo o 

território nacional. A concentração dos beneficiários ocorre na região norte, com 78% dos 

beneficiários, sendo a maior concentração nos estados do Pará (61%), Amazonas (10%), Acre (3%) e 

Tocantins (2,6%). A segunda região com o maior número de beneficiários é a nordeste, com 16% dos 

beneficiários, concentrados especialmente nos estados da Bahia (8,6%) e Maranhão (2,8%). Quanto a 



origem desses beneficiários, 59% são provenientes de projetos de assentamento do INCRA, seguidos 

de 32% de unidades de conservação do ICMBio e 8% de territórios ribeirinhos reconhecidos pela SPU. 

Até o final de 2015, o programa pretende atender 73 mil famílias. Em 2013, foi criado o banco de 

dados do PBV e o módulo básico do sistema para manipulação desse banco de dados – o SisVerde. O 

módulo do SisVerde permite ao público geral e aos gestores locais, de maneira diferenciada, uma série 

de consultas públicas, através do link do Programa Bolsa Verde no sítio eletrônico do Ministério do 

Meio Ambiente. Atualmente está sendo construído um sistema informatizado, o SilBolsaVerde que 

abarcara o banco de dados e outras funcionalidades com vistas a aprimorar os fluxos e procedimentos 

operacionais do Programa. O monitoramento da cobertura vegetal é feito anualmente em mais de 946 

áreas que correspondem a cerca de 471.423,92 km2, aproximadamente 5% do território nacional (duas 

vezes o Estado de Rondônia). Outro componente estratégico do Programa é o monitoramento amostral. 

Sua metodologia foi desenvolvida entre 2012 e 2013 tendo como proposta a avaliação do impacto da 

política sobre as famílias beneficiárias, com previsão de um primeiro resultado para o final de maio de 

2015. Encontra-se em estruturação um Programa de Formação Técnica para as famílias beneficiárias do 

programa.  

Meta 10: O MMA trabalha em parceria com a Embrapa, por meio do seu Macroprograma 6 

(Macroprogramas são prioridades definidas pelo Programa de Aceleração do Crescimento da Embrapa 

– PAC Embrapa. O Macroprograma 6 corresponde à prioridade: “Apoio ao Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar e à Sustentabilidade do Meio Rural”). MMA e Embrapa realizaram cinco 

Workshops regionais intitulados “Agrobiodiversidade e Agroecologia” em 2013. Os encontros 

ocorreram em Brasília/DF, Petrolina/PE, Belém/PA, Pirenópolis/GO e em Pelotas/RS. Os Workshops 

contaram com a participação da sociedade civil, de pesquisadores da Embrapa e de representantes de 

órgãos do governo, parceiros na implementação do Plano Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (PLANAPO). Seu objetivo principal era articular a elaboração/alinhamento de projetos 

visando o mapeamento contínuo de organizações e instituições, redes e de suas iniciativas envolvidas 

com a conservação de recursos genéticos da agrobiodiversidade, de interesse da agroecologia e da 

produção orgânica, in situ, ex situ e on farm. Os projetos desenvolvidos devem se articular ao 

PLANAPO e ao Portfólio de Agricultura de Base Ecológica da Embrapa.  

Em 2014 foi estabelecido um Grupo de Trabalho, no âmbito da Subcomissão Temática da 

Sociobiodiversidade da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, incluindo membros 

do MDA, MMA, MDS, Conab, Funai, Serviço Florestal Brasileiro, MCTI, MPA, EMBRAPA, CNS, 

Rede Cerrado, MIQCB, Rede Juçara, além de outras instituições convidadas, para rever as metas 

relacionadas à sociobiodiversidade e à agrobiodiversidade no PLANAPO e reforçar o investimento no 

fortalecimento dos territórios na conservação e uso sustentável da agrobiodiversidade. A proposta de 

ampliação das ações voltadas para a agrobiodiversidade e sociobiodiversidade será discutida no 

Seminário Nacional da Sociobiodiversidade, previsto para ser realizado no final de abril de 2015. 

Meta 13: Essa meta tinha como objetivo contribuir para implementação de ações constantes no Plano 

Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobidiversidade - PNPSB, instituído por meio da 

Portaria Interministerial nº 239, de 21 de junho de 2009, cujo objetivo é fomentar o uso sustentável da 

biodiversidade pelos povos e comunidades tradicionais. Dessa forma, foram identificadas 30 espécies 

com potencial econômico de uso sustentável. Em 2012, foram apoiadas 12 organizações locais, visando 

a mobilização, articulação e capacitação das organizações econômicas dos povos e comunidades 

tradicionais (Cooperativa e Associações) e outros atores que interferem nas cadeias produtivas da 

sociobiodiversidade, na busca de fortalecer os Arranjos Produtivos Locais – APLs  das cadeias 

prioritárias, de modo que os seguimentos de povos e comunidades tradicionais, consigam se organizar 



para acessar os mercados e estabelecer relações com os outros segmentos que participam ou interferem 

nas cadeias de forma mais equilibrada. Os APLs apoiados foram os seguintes: 

1 - pequi (Norte de Minas Gerais), 

2 - pinhão (Paraná), 

3 - umbu e licuri (região de Paulo Afonso - Bahia), 

4 - piaçava (baixo Sul da Bahia), 

5 - pequi e babaçu (região da Serra do Araripe - Ceará), 

6 - babaçu (região do médio Mearim - Maranhão), 

7 - buriti (Piauí), 

8 - carnaúba (Piaui), 

9 – castanhas-do-brasil e óleos de andiroba e copaíba (região da BR 163 - Pará), 

10 - açaí e óleo de copaíba (região do baixo amazonas – Oriximiná -Pará), 

11 - açaí (região da Ilha do Marajó - Pará), 

12 - piaçaba (Alto e médio Rio Negro - Amazonas). 

Em 2014, o MMA continuou apoiando os mesmos APLs, com exceção dos APLs do pinhão no Paraná 

e carnaúba no Piui, pois as organizações que executaram esses projetos concluíram o trabalho em 2012. 

Espera-se que a experiência dos projetos de APL possa servir de referência para a ampliação do leque 

de espécies e territórios a serem priorizados para a implementação de políticas ligadas à agregação de 

valor e acesso a mercados dos produtos da sociobiodiversidade. 

Observa-se que a meta em tela está embricada com a meta 14: “Promover 17 cadeias de produtos da 

sociobiodiversidade em âmbito nacional”, posto que o APL é a intervenção em uma cadeia, em 

determinado território, no caso específico da cadeia da sociobiodiverisdade (ex: Açaí na Ilha de 

Marajó), dessa forma, ao estruturar ou fortalecer o APL, está fortalecendo a cadeia naquele território, 

as ações estão intimamente ligadas. Assim sendo, propõe-se a fusão dessas duas metas. 

Meta 14: Durante o exercício de 2012, apoiou-se a articulação e fortalecimento das cadeias de 14 

espécies dos seguintes produtos da sociobiodiversidade: babaçu, buriti, carnaúba, pequi, piaçava (BA), 

Pinhão, piaçaba (AM), castanha do brasil, andiroba, copaíba, açai, umbu, licuri, juçara. 

Em 2013, permaneceu o apoio à articulação de 17 cadeias de produtos da sociobiodiversidade com 

exceção do pinhão, por meio de 11 APLs: pequi e outros frutos do cerrado (no APL do Norte de Minas 

Gerais), umbu e licuri (no APL da região de Paulo Afonso – Bahia), piaçava (no APL do baixo Sul da 

Bahia), pequi e babaçu (no APL da região da Serra do Araripe – Ceará), babaçu (no APL da região do 

médio Mearim – Maranhão), buriti (no APL do Piauí), castanhas- do-brasil e óleos de andiroba e 

copaíba (no APL da região da BR 163 – Pará), açaí e óleo de copaíba (no APL da região do baixo 

amazonas - Oriximiná - Pará), açaí (no APL da região da Ilha do Marajó – Pará), piaçaba (no APL do 

Alto e médio Rio Negro – Amazonas) e Canaúba no APL do Rio Grande do Norte. 



Em 2014 foi realizado o processo de contratação de consultoria (por meio do edital No - 3/2014/ 

PNUD BRA 08/012) para sistematização dos resultados dos projetos de APL, que darão subsídios à 

construção do Programa Nacional da Sociobiodiversidade (2016-2019). O programa está em discussão 

no âmbito da Subcomissão Temática da Sociobiodiversidade/CNAPO e sua implementação e 

monitoramento estarão previstos no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica/PLANAPO 

(2016-2019). Espera-se que a experiência dos projetos de APL possa servir de referência para a 

ampliação do leque de espécies e territórios a serem priorizados para a implementação de políticas 

ligadas à agregação de valor e acesso a mercados dos produtos da sociobiodiversidade. 

Como mencionado na análise da meta 13: Implantar 30 arranjos produtivos locais envolvendo produtos 

da sociobiodiversidade, essas duas metas são relacionadas. 

5.2.2.3 – Objetivo 0797 

QUADRO A.5.2.2.3 – OBJETIVO 0797 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Monitorar e incentivar o uso sustentável de Biocombustíveis de origem florestal (lenha e 

carvão) para fins energéticos.    

Código  0797 Órgão  MMA       

Programa  Combustíveis     Código  2022   

              

  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) 

  Promover o uso energético 
sustentável da biomassa 
florestal em 300 empresas 
usuárias do carvão vegetal 
proveniente do bioma Caatinga  

 Un.  300   310  103,33  

              

                METAS QUALITATIVAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  
medida 

a)Prevista 
2015 

b)Realizada 
em 2014 

c)Realizada 
até 2014 

d)% 
Realização 

(c/a) 

  Desenvolver procedimento de 
auditoria para uso energético 
sustentável da biomassa 
florestal e auditar 300 
empresas usuárias de carvão 
vegetal proveniente do bioma 
Caatinga  

 Un.  300       



Visando promover o uso sustentável de biocombustíveis (lenha e carvão) a Secretaria Executiva e as 

Câmaras Técnicas da Comissão Nacional de Combate à Desertificação - CNCD vêm articulando com a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e o Ministério de Minas e Energia - 

MME, ações que apresentem alternativas de sustentabilidade na matriz energética. As iniciativas focam 

na melhoria tecnológica para eficiência energética das indústrias cerâmicas e gesseiras, na promoção do 

manejo florestal da Caatinga e Cerrado, na diversificação de fontes renováveis, e na elaboração de 

ações para segurança energética familiar com fogões ecológicos. Apoiam a definição de indicadores e 

capacitação para processos de auditoria técnica para melhoria da eficiência energética e o uso 

sustentável da biomassa florestal. Foram estruturadas, junto a instrumentos de fomento/crédito, ações 

para promover procedimentos de auditoria e uso energético sustentável da biomassa florestal. 

Também fazem parte deste objetivo as iniciativas para promover a segurança energética familiar por 

meio de projetos de fogões melhorados. Os projetos apoiaram a implementação de mais de 1500 fogões 

melhorados sem fumaça e uma análise para definir um programa de implementação de fogões 

melhorados nas famílias rurais. 

Análise das metas:  

Os trabalhos para promover o uso sustentável de biocombustíveis (lenha e carvão) da Comissão 

Nacional de Combate à Desertificação - CNCD e os projetos apoiados pelo Fundo Clima, o Fundo 

Socioambiental da CAIXA, o Fundo Florestal e o FNMA vêm possibilitando a definição de indicadores 

para processo de auditorias por meio dos diagnósticos elaborados nas cerâmicas e gesseiras. Nesse 

sentido podem ser destacados: 

• A realização do diagnóstico de produção nas cerâmicas da PB, SE e CE e nas gesseiras de PE, 

definindo indicadores padrões para processo de auditagem. 

• A capacitação e assistência técnica para colaboradores das empresas cerâmicas e gesseiras e a 

elaboração de manual de boas praticas para eficiência energética, possibilitando o desenvolvimento de 

indicadores para processos de auditagem. 

• Os diagnósticos ambientais por meio de mapeamento do potencial florestal apresentando as áreas 

aptas para o manejo florestal em raio econômico dos polos gesseiro no Araripe e cerâmico no Seridó, 

possibilitam a definição das estratégias e do nível tecnológico das empresas. 

Além disso, por meio de projetos de manejo florestal coordenados pela Comissão Nacional de Combate 

à Desertificação - CNCD com apoio do Fundo Clima, o Fundo Socioambiental da CAIXA, o Fundo 

Florestal e o FNMA vêm possibilitando a ampliação das áreas sob uso sustentável e uma melhor 

compreensão do potencial da vegetação ativa para o manejo. Nesse sentido podem ser destacados: 

• Os Pactos para sustentabilidade da matriz energética dos setores produtivos (cerâmicas e 

gesseiras), que estão apoiando a implementação de programas de fomento e a elaboração dos Planos de 

Suprimento Sustentável (PSS) conforme o Artº 34 da Lei de Proteção das Florestas, promoveram 

estudos para a melhoria tecnológica e maior eficiência no sistema produtivo, além de promover o 

manejo florestal comunitário que vem apoiando a implantação de 20.000 hectares na Caatinga e 

Cerrado, beneficiando mais de 1.500 famílias. O Pacto apresenta alternativa para o desmatamento, 

maior vetor do processo de desertificação no Brasil. Essas ações promovem um autoabastecimento 

sustentável com áreas a serem implantadas de 26.000 ha para as cerâmicas e de 180.000 para as 

gesseiras num prazo de 6 anos. Os programas são partes integrantes dos pactos de sustentabilidade para 

a matriz energética das cerâmicas e gesseiras. 



• A realização do Seminário sob Manejo Silvopastoril Sustentável da Caatinga para inserir o 

manejo na segurança alimentar dos rebanhos. 

• A criação da linha de credito especifica do BNB para apoiar a elaboração de planos de manejo 

florestal na Caatinga. 

• A inserção no Programa Dryland Champions da UNCCD para 15 instituições que promovem as 

boas práticas de manejo florestal. 

5.2.2.4 – Objetivo 0793 

QUADRO A.5.2.2.4 – OBJETIVO 0793 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

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

Código  0793 Órgão  MMA       

Programa  Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e 

Economia Solidária. Código  2029   

       

  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  Elaborar o Macrozoneamento 
Ecológico-Econômico do Bioma 
Cerrado  

 Un.  1 0,00   0,00 0,00  

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

 Un.  10  0,00 0,00  0,00  

                      

Análise Situacional do Objetivo: 

Instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente regulamentado pelo Decreto nº 4.297/2002, o 

zoneamento ecológico-econômico (ZEE) tem como objetivo fomentar um novo padrão de ocupação 

territorial, compatível com a manutenção, recuperação e promoção dos serviços ecossistêmicos e com o 

uso racional dos recursos naturais. 

Ao avaliar os componentes dos sistemas ambientais quanto às suas potencialidades e limitações atuais e 

diante das tendências de desenvolvimento socioeconômico, o ZEE indica, no tempo e no espaço, as 

atividades econômicas mais compatíveis com as fragilidades de cada área, ao mesmo tempo em que 

promove a articulação das instituições no sentido de contribuir para a melhoria dos projetos que 

influenciam a dinâmica territorial e a destinação de uso do território. 



Em conformidade com o pacto federativo e com o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o ZEE é 

executado de forma descentralizada e compartilhada entre a União, os estados e os municípios. Nesse 

sentido, constitui ação administrativa da União a elaboração do ZEE de âmbito nacional e 

macrorregional, em especial quando tiver por objeto os biomas brasileiros ou os territórios abrangidos 

por planos e projetos prioritários estabelecidos pelo Governo Federal. Aos estados cabe elaborar o ZEE 

de âmbito estadual, em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e macrorregional e 

segundo a metodologia unificada, estabelecida em norma federal (decreto nº 4.297/2002), observando 

também um prazo de cinco anos para a elaboração e aprovação de seus ZEEs, conforme estabelecido 

no art. 13 da lei nº 12.651/2012. Por fim, aos municípios compete a elaboração do plano diretor, 

observando os ZEEs existentes. 

No âmbito federal, os desafios associados ao ZEE não poderiam ser enfrentados sem a existência e 

atuação do Consórcio ZEE Brasil, composto por 15 instituições públicas (como ANA, CPRM, 

Embrapa e IBGE) com capacidade instalada e experiência acumulada, que atua tanto na frente de 

cooperação com os estados quanto nas ações de ZEE a cargo do Governo Federal. Além disso, como 

instância política responsável por planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos 

de ZEE, foi instituída a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território 

Nacional (CCZEE), que se reúne periodicamente e da qual fazem parte treze ministérios e a Secretaria 

de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Nesse sentido, cabe ressaltar que o Ministério 

do Meio Ambiente possui a competência legal de coordenar a execução dos trabalhos de ambos 

colegiados. 

Atualmente, diversos estados do Brasil estão formulando e implementando seus respectivos 

zoneamentos, ao mesmo tempo em que o Governo Federal já elaborou o MacroZEE para a Amazônia 

Legal, instituído por meio do decreto nº 7.378/2010, e se dedica ao desenvolvimento, atualmente, do 

MacroZEE do Bioma Cerrado e do MacroZEE da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, permitindo 

a formulação de estratégias de gestão territorial para essas regiões mediante uma abordagem estratégica 

da realidade. O desenvolvimento das atividades vinculadas a cada uma dessas agendas é coordenado 

pela CCZEE, contando com o apoio operacional técnico do Consórcio ZEE Brasil. 

No que se refere ao período de abrangência do PPA 2012-2015 do Governo Federal, foram 

desenvolvidas uma série de atividades relacionadas ao ZEE. 

Em 2012, cabe destacar (i) o lançamento do Atlas Interativo do MacroZEE da Amazônia Legal, que 

disponibilizou ao público interessado os dados geoespaciais utilizados e gerados pelo MacroZEE 

(www.mma.gov.br/atlaszeeamazonia), (ii) a elaboração de insumos técnicos (diagnóstico dos meios 

físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional) para serem aportados no processo de 

zonificação do bioma Cerrado, (iii) a aditivação dos convênios com os estados de Goiás e Piauí e a 

celebração de novos convênios com o Distrito Federal e os Estados de Pernambuco e do Tocantins para 

o apoio à elaboração de seus ZEE, e (iv) o estabelecimento de Acordos de Cooperação Técnica com os 

estados do Amapá, Amazonas e Roraima, também em apoio à execução de seus zoneamentos. 

Em 2013, é preciso mencionar a realização da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, 

que conferiu destaque ao papel do ZEE para orientar as ações do governo de fomento ao 

desenvolvimento regional em bases sustentáveis, ao mesmo tempo em que foi organizada uma oficina 

conjunta do Consórcio ZEE Brasil e da CCZEE para a definição de um plano de ação voltado ao 

fortalecimento do ZEE como instrumento efetivo de planejamento territorial. Além disso, (i) foi 

elaborada uma proposta de regulamentação dos aspectos relativos ao ZEE no “novo Código Florestal” 

(lei nº 12.651/2012), discutida e aprovada pela Comissão Coordenadora do ZEE (CCZEE), (ii) 



contratada uma pessoa jurídica para a elaboração de cenários prospectivos para o Cerrado, insumos 

para o processo de zonificação do bioma Cerrado, (iii) celebrado um Acordo de Cooperação Técnica 

com o Estado do Piauí para acompanhar a elaboração e implementação de seu ZEE, e (iv) publicado 

roteiro metodológico para a elaboração do ZEE no nível municipal, integrado ao plano diretor, em 

parceria com a Cooperação Técnica Alemã (GIZ). 

Em 2014, cabe destacar (i) publicação das portarias ministeriais com os novos representantes do 

Consórcio ZEE Brasil e da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Território Nacional (CCZEE); (ii) contratação de cinco consultorias (pessoa física) para o 

desenvolvimento de uma proposta de integração de diversos instrumentos de planejamento territorial 

(como o ZEE, o plano de recursos hídricos, o plano diretor municipal e a Agenda 21); (iii) continuidade 

das tratativas entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Ministério de Integração Nacional (MI) 

sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); (iv) elaboração do termo de 

referência e acompanhamento do processo licitatório para a contratação de pessoa jurídica para a 

conclusão do MacroZEE da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, com recursos do Programa 

Interáguas, com previsão de início de execução para o exercício de 2015; (v) execução e conclusão da 

elaboração dos cenários prospectivos, para os anos 2022 e 2030, considerando o recorte do Bioma 

Cerrado como insumos ao processo de MacroZEE do bioma; e (vi) o acompanhamento do Termo de 

Cooperação firmado entre o MMA e a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), prevendo 

atividades até maio de 2015, cujo objetivo é a avaliação quali-quantitativa dos ZEEs costeiros já 

elaborados no território nacional. 

Na linha de ação voltada ao apoio dos ZEE estaduais, está em curso a estruturação e disponibilização 

em ambiente web dos bancos de dados dos ZEE dos estados da Amazônia Legal, em parceria com a 

Embrapa Informática. Ao mesmo tempo, os estados do Acre, Amazonas e Pará receberam apoio no 

detalhamento de seus ZEE nos níveis regional e municipal por meio de Projeto de Cooperação Técnica 

com a GIZ, para além de novos Acordos de Cooperação Técnica (ACT) celebrados com o Distrito 

Federal e o Estado do Maranhão. Cabe mencionar também que encontra-se em negociação novo 

Acordo de Cooperação Técnica com o Estado do Amazonas visando apoio técnico no processo de 

zoneamento da sub-região do Madeira. Por sua vez, o convênio com o Estado do Tocantins, firmado 

em 2012, foi aditivado com vistas a garantir a completude de execução das metas e etapas previstas no 

plano de trabalho. 

Meta 1: Instrumento estratégico para inserir a dimensão ambiental no planejamento e na gestão do 

território, o Macrozoneamento Ecológico-Econômico (MacroZEE) do Bioma Cerrado constitui ação 

estruturante do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no 

Cerrado (PPCerrado). 

Em 2012, o MMA viabilizou contratação e elaborou insumos técnicos nas dimensões ambiental, 

socioeconômica e jurídico-institucional com vistas a aportar conteúdo no processo de MacroZEE do 

bioma Cerrado que, de fato, é coordenado pela CCZEE conjuntamente com o apoio operacional e 

técnico do Consórcio ZEE Brasil. 

Durante o ano de 2014, o Ministério do Meio Ambiente, com apoio extra-orçamentário do Programa 

Iniciativa Cerrado Sustentável, elaborou os cenários prospectivos para o Bioma Cerrado, considerando 

os recortes temporais de 2022 e 2030. O objetivo foi compreender a dinâmica territorial instalada e 

projetada, em um exercício de articulação dos aspectos ecológico e econômico. Esses cenários foram 

objeto de sete oficinas participativas realizadas entre os meses de julho e agosto de 2014, com os 

seguintes públicos: (i) coordenações de ZEE dos estados do Bioma Cerrado, (ii) Fórum de Secretários 



de Meio Ambiente do Cerrado, (iii) Comissão Executiva do PPCerrado, (iv) setor industrial, (v) setor 

agropecuário, (vi) povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e movimentos sociais do campo 

e (vii) ONGs socioambientais e academia.  

A partir dessas oficinas, os cenários foram ajustados e consolidados considerando as contribuições 

obtidas, o que também permitiu a elaboração de uma proposta de macrozonas e de diretrizes de uso e 

ocupação da região em bases sustentáveis. Contudo, durante a 31ª Reunião Ordinária da Comissão 

Coordenadora do ZEE do Território Nacional (CCZEE), realizada no dia 30 de outubro de 2014, 

deliberou-se que o atendimento ao marco legal previsto no decreto que institui o PPCerrado (decreto 

s/nº, de 15 de setembro de 2010), referente à elaboração do MacroZEE do Bioma Cerrado, não deveria 

partir do recorte do bioma tal como vigente atualmente. Nesse sentido, o encaminhamento acordado 

pela maioria dos membros da CCZEE foi que o processo de elaboração deste MacroZEE deverá ser 

coordenado pelo Consórcio ZEE Brasil a partir de iniciativas de zoneamento elaboradas tendo como 

recorte territorial as regiões político-administrativas que integram o bioma. Assim, os produtos até 

produzidos pelo MMA até o momento serão considerados como insumos ao processo, no que couber. 

A expectativa é que ambos os colegiados (CCZEE e Consórcio ZEE Brasil), após planejamento 

interno, finalizem esta agenda no próximo ano. 

Por outro lado, de modo a disseminar os trabalhos já produzidos, o Ministério do Meio Ambiente 

iniciou a elaboração de um atlas (analógico e digital) sobre o Bioma Cerrado, que reunirá uma série de 

informações sobre diferentes aspectos da região, além de uma publicação especifica sobre os cenários 

para o bioma. Tais iniciativas, além de contribuírem para um maior conhecimento da região, é uma 

oportunidade para melhor subsidiar as ações do setor público e privado sobre o Cerrado. 

Meta 2: O alcance desta meta está diretamente relacionado à ação orçamentária 20NL (Elaboração do 

zoneamento ecológico-econômico nos municípios com maiores índices de desmatamento na Amazônia 

Legal), sob responsabilidade da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). 

Em 2012 a Sudam chegou a lançar edital de chamamento público e a selecionar a proposta apresentada 

pelo Estado do Amazonas para a elaboração do ZEE nos municípios localizados no sul e sudeste 

amazonense, detentores dos maiores índices de desmatamento do estado. Porém, os recursos previstos 

não foram disponibilizados pela Sudam ao estado, assim como não foram disponibilizados recursos 

para a ação 20NL na Lei Orçamentária Anual de 2013 e 2014, o que tem comprometido o alcance da 

meta estabelecida. Dessa forma, foi solicitado à Secretaria de Planejamento e Investimentos 

Estratégicos (SPI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a exclusão desta meta. 

 

5.2.2.5 – Objetivo 0229 

QUADRO A.5.2.2.5 – OBJETIVO 0229 

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  0229 Órgão  MMA       



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

 

Análise Situacional do Objetivo: 

O MMA, durante 2014, continuou trabalhando para estabelecer as bases para a recuperação da 

cobertura vegetal dos biomas brasileiros de acordo com o preconizado na Lei nº 12.651, de 25 de maio 

de 2012. Nesse contexto, vem sendo realizadas atividades visando a implantação do CAR em todo o 

território nacional. O MMA, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, e o apoio do IBAMA 

e 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. Esse sistema é composto 

pelos seguintes módulos: inscrição; gestão; análise; monitoramento; além do Programa de 

Regularização Ambiental – PRA. O módulo de inscrição foi finalizado e lançado em maio de 2014 com 

a disponibilização para os Estados. Foi realizada ainda a formalização e acompanhamento de Acordos 

de Cooperação Técnica com 14 instituições da cadeia agropecuária e representantes dos produtores 

rurais para mobilização e divulgação do CAR para os produtores rurais. Para acompanhar a 

implantação do CAR em todas as unidades da federação, o MMA iniciou, em parceria com a 

cooperação alemã GIZ e os órgãos estaduais responsáveis, o desenvolvimento de um sistema de 

acompanhamento da implementação de Acordos de Cooperação Técnica visando a implementação do 

Cadastro, o qual utilizará os dados do SICAR e permitirá identificar os gargalos de gestão e irá 

subsidiar tomadas de decisões que contribuam para a realização do Cadastro dos imóveis rurais do país 

dentro do prazo legal. Para alcançar um grande número de inscrição de imóveis, o MMA estabeleceu 

uma parceria com a Universidade Federal de Lavras – UFLA para elaborar e implementar Curso de 

Capacitação à Distância para 30 mil pessoas, para atuar no apoio à inscrição dos agricultores familiares 

no CAR. Foi atualizada e impressa uma nova versão do material de divulgação do CAR. Dois projetos 

de financiamento internacional foram negociados pelo MMA junto ao Programa de Inveestimento 

Florestal (FIP), por intermédio do Banco Mundial (BIRD), e ao Banco Alemão KfW para apoiar a 

implementação do CAR em regiões prioritárias, no Cerrado e Transição Amazônia/Cerrado, 

respectivamente, no montante aproximado de R$ 150 milhões.  

Com base nos avanços apresentados dentro do Objetivo 0229 em 2014, espera-se que a partir da 

implantação do CAR e dos instrumentos de análise e monitoramento, além do início dos Programas de 

Regularização Ambiental da União e Estados, seja colocado em prática o principal instrumento de 

regularização ambiental dos imóveis rurais, instituído pelo novo Código Florestal, o qual permitirá uma 

melhor gestão ambiental no meio rural, constituindo uma base para o controle, monitoramento, 

planejamento ambiental e econômico para combate ao desmatamento. 

 

 

METAS QUALITATIVAS (no âmbito da SEDR/MMA) 

Sequencial Descrição da Meta 

 1  Implantar o Cadastro Ambiental de Imóveis Rurais no Brasil - CAR 

 2  Implantar o Sistema de Cadastramento Ambiental de Imóveis Rurais no Brasil - SICAR 

 



Meta 1: Durante 2014, foram realizadas ações visando a implantação do CAR em todo o território 

nacional. 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. Esse sistema é composto por três módulos: módulo de inscrição, 

módulo de gestão e módulo de análise. O módulo de inscrição foi finalizado e lançado em maio de 

2014 com a disponibilização para os Estados. O módulo de gestão está pronto e sendo utilizado 

internamente pelo MMA. Em breve esse módulo será disponibilizado também aos Estados. O módulo 

de análise está em fase de homologação e deverá ser lançado e disponibilizado aos Estados no início de 

2015. Como o sistema é composto por 3 módulos e 2 estão finalizados e 1 completamente 

disponibilizado, consideramos que 50% do sistema está implantado. Assim que o módulo de gestão for 

disponibilizado para os Estados e o módulo de análise for lançado e disponibilizado aos Estados 

teremos 100% do sistema implantado, o que deverá ocorrer em 2015. Foi realizada ainda a 

formalização e acompanhamento de Acordos de Cooperação Técnica com 14 instituições da cadeia 

agropecuária e representantes dos produtores rurais para mobilização e divulgação do CAR para os 

produtores rurais. Para acompanhar a implantação do CAR pelos Estados, o MMA iniciou, em parceria 

com a cooperação alemã GIZ e os Estados, o desenvolvimento de um sistema de acompanhamento da 

implementação do CAR que utilizará os dados do SICAR e permitirá identificar os gargalos e subsidiar 

tomadas de decisões que contribuam para a realização do Cadastro dos imóveis rurais do país dentro do 

prazo legal. Para alcançar um grande número de inscrição de imóveis, o MMA estabeleceu uma 

parceria com a Universidade Federal de Lavras – UFLA para elaborar e implementar Cursos de 

Capacitação a Distância para capacitar cerca de 30 mil pessoas, que poderão atuar no apoio à inscrição 

dos agricultores familiares no CAR. Essa capacitação está dividida em 4 turmas: primeira com mil 

alunos e exclusivamente para técnicos dos OEMAs e de ATER dos Estados e as outras 3 turmas com 

10 mil alunos cada. Cerca de 20 mil pessoas foram capacitadas em 2014. Foi atualizada e impressa uma 

nova versão do material de divulgação. Dois projetos de financiamento internacional foram aprovados 

e estão sendo finalizados pelo MMA para apoiar a implementação do CAR em regiões prioritárias, 

somando cerca de 150 milhões de reais. Um, junto ao Programa de Investimento Florestal-FIP, para a 

implantação do CAR no Bioma Cerrado já desenvolvido e aprovado junto aos financiadores. O outro, 

junto ao KFW (Kreditanstaltfür Wiederaufbau Bankengruppe), para implementação do CAR na região 

de transição dos Biomas Amazônia e Cerrado. Essas ações possibilitaram alcançar a marca de mais de 

500.000 cadastros e cerca de 130 milhões de ha até o final de 2014, de um total de 5,1 milhões de 

imóveis rurais e 330 milhões de ha cadastráveis (dado IBGE 2006). 

Meta 2: Concluída a etapa de elaboração do módulo de inscrição no CAR e disponibilizada para os 

usuários na internet. Desenvolvimento dos módulos de análise e monitoramento. Treinamento 

presencial das equipes estaduais que gerenciarão o SiCAR em seus estados. Início da fase de integração 

de bancos de dados estaduais de CAR e o SiCAR. Alám disso, durante o ano de 2014 foi intensificado 

o apoio técnico aos Estados no desenvolvimento de customização do SiCAR, face as suas demandas 

específicas. 

 

5.2.2.6 – Objetivo 0231 

QUADRO A.5.2.2.6 – OBJETIVO 0231 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Instituir sistemas produtivos rurais sustentáveis e implementar instrumentos de 
pagamento por serviços ambientais em áreas prioritárias para a prevenção e o 

  



controle do desmatamento. 

Código  0231 Órgão  MMA       

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

Análise Situacional do Objetivo: 

A integração das políticas para o controle do desmatamento com políticas orientadas para a mudança 

do modelo produtivo está sendo implementada por meio da execução das ações do Subgrupo de 

Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis do Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm. Definiu-se como estratégia de monitoramento, o 

acompanhamento das principais políticas públicas que contribuem para a promoção da viabilidade das 

cadeias produtivas que constituem alternativas ao desmatamento nos municípios prioritários desse 

Subgrupo, o que permitirá identificar suas principais dificuldades e necessidades e, a partir daí, 

potencializá-las. No final de 2014, foi concluído o monitoramento das políticas referente ao primeiro 

semestre daquele ano. 

 

  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  Elaborar diagnóstico e estratégias de 
intervenção em 5 cadeias produtivas 
(carne, soja, madeira, piscicultura, 
carvão) nos municípios prioritários para 
prevenção e controle do desmatamento, 
incorporando a variável ambiental. 

 Un.  5 0,00   0,00 0,00  

 

METAS QUALITATIVAS 

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

 Un.  1 1,00 1,00  100  

 

Análise Situacional das Metas: 

Meta 1: Houve alteração no foco da meta, inicialmente definido nas cadeias produtivas indutoras da 

mudança do modelo produtivo, para uma análise das principais políticas públicas relacionadas (Bolsa 

Verde, Cadastro Ambiental Rural – CAR, Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, Programa de 

Aquisição de Alimentos  - PAA, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FNDE, Política 

de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade – PGPM-Bio, Ações para o 

Fomento à Pesca e Aquicultura – MPA, Crédito Rural/BACEN, Concessão Florestal e Manejo 



Florestal Comunitário e Familiar/SFB e Plano da Agricultura de Baixo Carbono (ABC), o que 

permitirá identificar as principais dificuldades e necessidades de fomento às atividades produtivas 

sustentáveis. Assim, será possível estruturar estratégias de intervenção nas políticas de fomento de 

maneira a potencializá-las, principalmente nas áreas prioritárias para a prevenção e controle do 

desmatamento.  No segundo semestre de 2014, foi concluído o monitoramento das políticas referente 

ao primeiro semestre do Ano Base 2014. 

Meta 2: O Novo Código Florestal, Lei no 12.651 de 2012, definiu em seu Artigo 41 que o poder 

público federal é autorizado a instituir o Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação 

do Meio Ambiente que prevê, entre outros instrumentos, o pagamento ou incentivo a serviços 

ambientais como retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos 

ecossistemas e que gerem serviços ambientais. Ressalta-se que, informações sobre o processo da 

regulamentação desse Artigo são de responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro (SFB/MMA), 

responsável pela coordenação da implementação do Código Florestal. 

5.2.2.7 – Objetivo 0469 

QUADRO A.5.2.2.7 – OBJETIVO 0469 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

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

Código  0469 Órgão  MMA       

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

 

 

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

 Un.  200 0  120 60 

 

Análise Situacional da Meta: Foi realizado um curso de capacitação para a formação de agentes 

multiplicadores no âmbito do Programa de Apoio à Conservação Ambiental - Bolsa Verde, o qual 

atendeu 120 pessoas. Essa capacitação teve o objetivo de construir conhecimentos práticos da 

agricultura de base ecológica, manejo sustentável dos recursos naturais, gestão e administração de 

estabelecimentos familiares e organização sócio-política das comunidades, na Amazônia Paraense.  Os 

cursos foram realizados em pareceria com o Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB e 

contou com apoio da Embaixada Britânica. Foram realizados nos meses de novembro e dezembro de 



2013, nos municípios paraenses de Belém, Santarém e Bragança. Em 2014, a partir da experiência e 

metodologia aplicadas, estava prevista a formação de mais 180 agentes multiplicadores, atividade esta 

que foi prorrogada para ser executada no primeiro semestre de 2015.  

Além disso, estão em fase de finalização cursos de ensino a distância sobre manejo da caatinga e 

Amazônia, a serem promovidos pelo SFB em parceria com a Universidade Federal de Lavras. Os 

materiais didáticos já estão em processo de formatação final e as inscrições deverão ser abertas até o 

primeiro semestre de 2015. 

 

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

 Un. 6.000 7.766 26.597  443,28 

 Bioma Amazônia Un. 4.000  24.557 613,92 

 Bioma Caatinga Un. 1.500  1.600 106.67 

 Bioma Cerrado Un. 500  540 108,00 

 

Análise Situacional da Meta: Essa meta está sendo realizada a partir da ação de diversos órgãos para a 

viabilização de uma assistência técnica de qualidade com vistas ao manejo florestal comunitário e 

familiar. Os órgãos participantes desta ação são o ICMBIO, SFB, MMA, MDS, MDA e INCRA. 

Essa meta foi contemplada com a contratação de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para 

extrativistas beneficiários do Programa de Apoio à Conservação Ambiental - Bolsa Verde. A proposta 

de metodologia e o edital foram elaborados no ambiente do programa, envolvendo os órgãos que fazem 

parte do seu grupo gestor (MMA, MDA, SFB, MDS, INCRA, ICMBio). O público a ser atendido são 

famílias de áreas de Projetos de Assentamento e de Unidades de Conservação de uso Sustentável. 

O edital da chamada pública para Assistência Técnica Extrativista foi lançado pelo INCRA e previa 

atender a 26.597 famílias residentes que desenvolvem atividades de conservação ou exploração 

sustentável em Unidades de Conservação e Projetos de Assentamento Agroextrativistas, localizados 

nos Estados do Acre, Amazonas e Pará. Em setembro de 2013 foram assinados os primeiros contratos e 

ordens de serviço para prestação de ATER a 16.743 famílias de Projetos Agroextrativistas (PAE) e 

Reservas Extrativistas (RESEX) em situação de vulnerabilidade social. O valor dos contratos é de cerca 

de R$ 70 milhões. Pelo menos 63% das famílias desse total estão em noventa PAEs criados pelo 

INCRA em dez municípios do Marajó e em três RESEX do Nordeste paraense reconhecidas como 

beneficiárias do Plano Nacional de Reforma Agrária. 

Para os demais biomas, as ações de promoção de ATER para o Manejo Florestal Comunitário vêm 

sendo executadas pelo Serviço Florestal Brasileiro em parceria com o Fundo Nacional para Mudança 

do Clima, beneficiando 2088 produtores no Cerrado e na Caatinga. 



5.2.2.8 – Objetivo 0563 

QUADRO A.5.2.2.8 – OBJETIVO 0563 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

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

Código  0563 Órgão  MMA       

Programa 
Mar, Zona Costeira e Antártida Código  2046   

 

Análise Situacional do Objetivo: 

Os avanços neste objetivo, até o fim do ano de 2014, estiveram centrados na construção do 

embasamento conceitual de que o planejamento territorial da costa deve ser integrado ao planejamento 

do território brasileiro como um todo, nas suas feições continental, costeira e marinha. 

Em relação às vulnerabilidades, destacam-se as ações em torno do Sistema de Modelagem Costeira 

(SMC), cooperação técnica entre Brasil e Espanha (2010-2014), para aumentar o conhecimento e 

qualificação da gestão costeira no Brasil, nos três níveis de governo. Neste período o projeto promoveu 

03 Seminários Internacional sobre o SMC Brasil (2011, 2013 e 2014) que tiveram como objetivo 

divulgar o Projeto SMC-Brasil e ampliar as parcerias institucionais. Este Projeto proporcionou os 

seguintes resultados: (i) SMC Brasil: software + base de dados (batimetria/ondas/nível); (ii) Manuais e 

documentos temáticos; (iii) Estudo sobre áreas de inundação costeira; (iv) Material didático para os 

cursos de formação; (v) Cursos de formação do SMC Brasil; e (vi) 04 Estudos de caso. Também foram 

feitas reflexões e recomendações sobre a estruturação de ações para vulnerabilidade e risco na zona 

costeira, bem como a sugestões de ações futuras que poderiam ser desenhadas numa segunda fase do 

Projeto pelo Comitê Executivo do SMC-Brasil. Este comitê foi instituído por meio da Resolução 

3/2013/CIRM e ficará responsável pela estruturação, manutenção e difusão do Sistema à comunidade 

governamental, técnica e científica brasileira.  

A Gerência Costeira também vem acompanhando a execução de 5 projetos apoiados pelo Fundo Clima, 

via Chamada Pública MMA/FNMC 02/2011, que têm como linha de ação o mapeamento de 

vulnerabilidades da zona costeira a efeitos das mudanças climáticas. No escopo de um destes projetos, 

foi realizado o Simpósio Internacional de Vulnerabilidade Costeira (2013), que reuniu gestores e 

especialistas nacionais e internacionais para nivelar o conhecimento e avançar na proposição de 

métodos adequados à realidade brasileira. Neste Simpósio foi apresentado o estudo elaborado pela 

Cepal para determinação de vulnerabilidades na zona costeira as mudanças climáticas na América 

Latina e Caribe. Estar em curso entendimentos entre o MMA e a Cepal para replicação do estudo para a 

costa do Brasil, em escala de maior detalhe. Contudo, o avanço desta agenda depende da construção de 

um acordo de cooperação entre o MMA e a CEPAL. 

Também neste Simpósio, houve debate sobre o alinhamento vertical entre os referenciais utilizados na 

determinação da batimetria e altimetria na área costeira para que se possa construir um modelo digital 

de terreno (MDZ). Ficou claro que o IBGE é o ator principal para esta ação, carecendo, no entanto, de 

respaldo superior para que o trabalho se desenvolva. Assim, foi enviado oficio à Comissão Nacional de 

Cartografia (Concar), que debateu o assunto em junho de 2014. Ficou esclarecido que a demanda é do 



país e não apenas da área ambiental, sendo que a falta de compatibilização é um limitador para os 

estudos de aumento do nível do mar, independente da causa desse aumento. O entendimento foi que os 

produtos cartográficos atualmente disponíveis não atendem à precisão requerida, que a princípio seria 

de ordem centimétrica. O IBGE relatou que a geração de dados de altimetria na precisão necessária 

para o trabalho proposto passa por melhorias no modelo geoidal de referência, que dependem de ações 

de adensamento da rede gravimétrica mantida pelo órgão. O assunto vem sendo debatido em um grupo 

de trabalho, coordenado pelo Ministério do Planejamento, que reúne outros órgãos relevantes que 

deverá gerar os subsídios para reflexão e análise da Concar. Na última reunião deste GT, realizada em 

setembro, ficou encaminhada a proposta de realizar um workshop para subsidiar um possível plano de 

trabalho. 

Com relação às mudanças climáticas, foi constituída no âmbito do Plano Nacional de Adaptação às 

Mudanças Climáticas (PNA), a Força Tarefa Zona Costeira com objetivo de subsidiar a elaboração do 

plano, que deverá estar concluído até o março de 2015. 

O aumento de casos de desastres relacionados à erosão costeira nos últimos anos, a necessidade de 

caracterizar o risco costeiro nas ações de mapeamento de risco e os resultados das iniciativas 

desenvolvidas no SMC-Brasil foram temas debatidos pelo Gi-Gerco, o que impulsionou a criação de 

um grupo de trabalho, coordenado pelo Ministério da Integração, para proposição de diretrizes. O GT 

foi instituído em maio/2014 e definiu como objetivos (i) estabelecer critérios para mapeamento e 

monitoramento de riscos costeiros; (ii) estabelecer um protocolo para ações de proteção e intervenção 

na linha de costa; (iii) analisar novas tecnologias propostas para contenção de erosão costeira; e (iv) 

acompanhar os casos que solicitam apoio ao Governo Federal.  

No escopo dos 25 anos da Lei 7.661/88, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

(PNGC), foi realizado na USP o evento Oceanos&Sociedade 2013, em torno do tema. O evento contou 

com mais de 200 participantes e sua principal constatação foi a de que nestes 25 anos muito pouco do 

PNGC foi implementado, recomendando-se apoio à implementação dos seus instrumentos. Das 

recomendações relativas a apoio institucional consta o fortalecimento do Gi-Gerco, a sugestão de 

criação de uma Frente Parlamentar para Oceanos e Costas no âmbito do Legislativo e de um Fórum de 

Secretários Estaduais de Meio Ambiente para o Gerenciamento Costeiro e Oceânico. Em relação às 

ações de planejamento da ocupação da zona costeira foi recomendada a elaboração do Plano de Uso 

Compartilhado do Espaço Costeiro e Oceânico, a integração entre a gestão de Bacias Hidrográficas e a 

Gestão Costeira e Oceânica, e a criação de Unidades de Conservação marinhas para atendimento às 

metas de Aichi, no escopo da Convenção da Biodiversidade. 

Em comemoração dos 25 anos do PNGC, o Gi-Gerco está elaborando uma publicação, coordenada pelo 

MMA, com contribuições dos setores e segmentos que o integram, com objetivo de apresentar um 

panorama da implementação do PNGC. A ação foi proposta na 45ª Sessão do Gi-Gerco em abril/2013, 

com envio aos membros de um conjunto de perguntas orientadoras, de modo a estimular a reflexão e 

funcionar como um fio condutor do texto a ser elaborado por cada setor ou segmento representado. O 

texto da publicação foi aprovado no colegiado, em reunião extraordinária no dia 17 de outubro de 2014. 

A publicação encontra-se em fase de diagramação e deverá ser lançada na primeira reunião anual do 

Gi-Gerco, prevista para março/2015. 

O Plano de Ação Federal para a Zona Costeira (PAF-ZC), instrumento do PNGC, prevê o 

“planejamento de ações estratégicas para a integração de políticas públicas incidentes na zona costeira, 

buscando responsabilidades compartilhadas de atuação”. Na 45ª Sessão do Gi-Gerco, em abril/2013, 

foi aprovada a atualização do PAF, cuja ultima versão era de 2005. Com apoio metodológico da 



SPI/MP e a participação de representantes do Gi-Gerco foi construída a árvore de problemas, 

estabelecendo como problema central pra Zona Costeira os "conflitos de uso dos recursos e do espaço 

territorial", tendo como causas diretas "o comprometimento da qualidade ambiental costeira e 

estuarina"; "governança: ausência/deficiência de articulação institucional para elaborar e efetivar 

ações"; e "ausência de hierarquia e prioridade nas ações". Após detalhamento destas causas, foram 

eleitos 12 problemas mais relevantes, destacando-se: a "baixa internalização da dimensão ambiental nas 

políticas setoriais", a "falta de um monitoramento sistemático para a Zona Costeira" e a 

"descontinuidade da gestão". O novo PAF deverá ter um caráter mais operativo, com vigência de 2 

anos, cujas ações deverão dispor de recursos, meios e compromisso de execução. O novo PAF será 

submetido à aprovação na próxima reunião do Gi-Gerco, prevista para ocorrer em março de 2015. 

No escopo do Projeto Orla, em 2012 foram formados 150 instrutores, em 3 cursos regionais no RJ, PE 

e CE. Para a expansão do Projeto Orla mantém-se o desafio de construir a integração institucional e 

metodológica para a orla fluvial, e com outros instrumentos de planejamento territorial municipal, 

como o Plano Diretor. Em 2014 foi elaborada proposta de integração metodológica do Projeto Orla 

com o Plano Diretor, em fase de apreciação do Ministério das Cidades.    

Com relação ao Lixo Marinho, temática priorizada na Rio+20, foi desenvolvido um esforço federativo 

de divulgação do assunto nas etapas locais e estaduais da IV Conferência Nacional do Meio Ambiente, 

que tratou de resíduos sólidos. O tema teve reflexo na etapa nacional, tendo sido elencado nas 

deliberações finais, o que compromete o poder público a pautar e agir na agenda governamental.  A 

expectativa é esta ação em um Projeto de Cooperação com a Unesco que estava em processo de 

negociação, contudo, não houve avanço nesta operação. 

Em 2014, foi promovida a Jornada de Eventos do Gerenciamento Costeiro e Planejamento Marinho, 

organizada na forma de seminários temáticos com assuntos relacionados com a gestão da Zona Costeira 

e Marinha, com base no intercâmbio de experiências nacionais e internacionais. A semana de eventos 

reuniu representantes das três esferas de governo, da academia e da sociedade civil organizada. Os 

resultados e encaminhamentos da Jornada de Eventos reforçam a importância da agenda que vê sendo 

construída no âmbito deste objetivo do PPA. 

O desenvolvimento do SMC-Brasil e os debates sobre mudanças climáticas e riscos costeiros 

confirmam que um dos grandes desafios no Brasil está relacionado à necessidade de um monitoramento 

contínuo e sistemático do ambiente costeiro e marinho, com a disponibilização dos dados para a 

sociedade, para a pesquisa e para apoio à gestão. O conhecimento das dinâmicas locais é um 

patrimônio inestimável, pois cada vez mais as soluções de engenharia e as medidas para adaptação aos 

efeitos climáticos, necessitarão estar amparadas em bases sólidas de informação. 

 

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

Un. 17 0 17 100 



 Região Norte Un. 2  2 100 

 Região Nordeste Un. 9  9 100 

 Região Sudeste Un. 3  3 100 

 Região Sul Un. 3  3 100 

 

Análise Situacional da Meta: 

Até 2014 foram realizados três cursos regionais de formação de instrutores na metodologia do Projeto 

Orla, abrangendo os estados das regiões Sul/Sudeste (RS, SC, PR, SP, RJ e ES), região Nordeste (BA, 

SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI e MA) e região Norte (PA e AP).  Esses cursos promoveram a capacitação 

de 150 instrutores quanto à metodologia a ser utilizada nas oficinas para elaboração do Plano de Gestão 

Integrada da Orla. 

Uma das demandas permanentes do Projeto Orla é a necessidade da sensibilização dos atores da 

sociedade civil organizada e técnicos municipais, estaduais e federais que atuam na orla. 

Devido à grande quantidade de atores, a estratégia é desenvolver um curso a distância, que atenda às 

necessidades de capacitação. Neste sentindo, a Coordenação Nacional do Projeto Orla vem 

desenvolvendo proposta junto à Universidade Federal de Rio Grande, para formatação de um curso que 

atenda a cerca 500 técnicos, dos diferentes setores e esferas de governo. 

 

  METAS QUALITATIVAS  

Sequencial Descrição da Meta 

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

 2  Elaborar proposta para monitoramento e avaliação dos resultados do Projeto Orla 

3 
Implementar e disseminar Sistema de Modelagem Costeira, adaptado às características da costa 
brasileira 

 

Análise Situacional: 

Meta 1: No período as principais ações e resultados que contribuem para o cumprimento desta meta 

foram (1) a realização em 2013 do Simpósio Internacional de Vulnerabilidade Costeira; (2) a 

recomendação para que seja replicada para a costa brasileira a metodologia do estudo elaborado pela 

Cepal, agora em escala de maior detalhe; (3) a criação da uma Força Tarefa Zona Costeira para 

subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, que deverá estar 

concluído até 2014; (4) a apresentação na Comissão Nacional de Cartografia (Concar) da necessidade 

de se promover o alinhamento vertical entre os referenciais utilizados na determinação da batimetria e 

altimetria na área costeira; e (5) a instituição de um grupo de trabalho, no âmbito do Grupo de 

Integração para o Gerenciamento Costeiro (Gi-Gerco), para propor parâmetros para intervenção e 

mapeamento de vulnerabilidades, em municípios costeiros. Permanece a lacuna, a ser observada pelas 



instituições federais, de um sistema de monitoramento sistemático e contínuo de dados oceanográficos, 

com disponibilização de dados, no portal e de acordo com os padrões da Infraestrutura Nacional de 

Dados Espaciais (Inde). Ressalta-se, entretanto, que desde o final de 2014, a Gerência Costeira do 

MMA tem apoiado a equipe da Marinha (EMA e DHN) na promoção de reuniões com algumas áreas 

do Governo Federal para apresentar a estrutura existente do Banco Nacional de Dados Ocenaográficos 

(BNDO) e a estratégia de sua reestruturação na perspectiva de identificar parcerias para esta iniciativa. 

Meta 2: A Coordenação Nacional do Projeto Orla, no intuito de desenvolver um sistema de 

monitoramento das ações implementadas pelo Projeto, bem como avaliar seus níveis de internalização 

nos municípios, iniciou junto ao MEC um processo de avaliação de ferramentas aplicáveis. Foram 

analisados o EPROINFO e o SIMEC, consistindo o primeiro em um ambiente colaborativo de 

aprendizagem que utiliza a tecnologia da Internet e permite a concepção, administração e 

desenvolvimento de diversos tipos de ações, e o segundo permitindo o acompanhamento gerencial de 

metas e tarefas. Também tinha a expectativa que esta ação fosse em parte contemplada em um Projeto 

de Cooperação com a Unesco que estava em processo de negociação, contudo, não houve avanço nesta 

operação. Desta forma, até final de 2014 não houve avanços para o alcance desta meta. 

Meta 3: O Sistema de Modelagem Costeira (SMC), cooperação técnica entre Brasil e Espanha, é uma 

ferramenta que inclui um conjunto de metodologias e modelos numéricos, que permitem estudar os 

processos costeiros e quantificar as variações que sofre o litoral como consequência de eventos naturais 

ou de atuações humanas na costa. Como produto da parceria, o Brasil conta hoje com o SMC3.0, 

versão do software atualizada e adaptada à realidade brasileira, que disponibiliza dados oceanográficos 

dos últimos 60 anos, obtidos por retroanálise numérica. Foram estruturados estudos de caso em 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, com envolvimento das Universidades Federais e gestores 

ambientais estaduais, para estudar alternativas frente aos graves problemas de erosão costeira. Em 2012 

foi realizada missão brasileira à Universidade de Cantábria com a participação de 18 gestores e 

professores federais e estaduais, para conhecer a estrutura de aplicação da ferramenta SMC na Espanha. 

Em 2012 e 2013, ocorreram dois cursos de formação na ferramenta, capacitando ao todo 65 

pesquisadores de norte a sul do país, que contribuirão com o aprimoramento da ferramenta e serão os 

primeiros multiplicadores no Brasil.  

No primeiro semestre de 2013 ocorreu o II Seminário Internacional SMC Brasil, que contou com a 

participação de cerca de 120 gestores e especialistas e teve como objetivo central divulgar o Projeto 

SMC-Brasil e ampliar as parcerias institucionais. Foram debatidos os desafios e oportunidades para a 

formação em Engenharia Costeira no Brasil, com a participação do CNPQ, CAPES e PPGMAR.   

Importante avanço registra-se em relação ao acesso à dados de ondas disponíveis no INPH, 

subordinado à Secretaria de Portos da Presidência da República, com quem mantivemos contato desde 

2011. Em maio de 2014 ultimaram-se os acertos para repasse dos dados, enviados imediatamente à 

Universidade de Cantábria, para que seja refinada a calibração do SMC-Brasil. Esta etapa completa os 

procedimentos para calibração do SMC-Brasil, iniciados com o acesso a dados disponibilizados pela 

DHN/MB, dentre outros. Uma boa calibração, com base em dados pretéritos confiáveis, aumenta a 

qualidade dos resultados projetados e consequentemente a confiabilidade e aplicabilidade da 

ferramenta. 

Em novembro de 2014 foi realizado o 3° curso de formação na ferramenta SMC-Brasil, cujos 

participantes foram majoritariamente gestores federais de instituições membro do Comitê Executivo do 

SMC-Brasil. Também foi realizado o III Seminário Internacional sobre o tema quando foram 

apresentados os seus principais resultados e produtos. Além disso, foram feitas reflexões e 



recomendações sobre a estruturação de ações para vulnerabilidade e risco na zona costeira, bem como a 

sugestões de ações futuras que poderiam ser desenhadas numa segunda fase do Projeto.  

O desafio para a sustentabilidade do projeto diz respeito à mobilização das instituições participantes do 

Comitê Executivo para o SMC Brasil, instituído por meio da Resolução 3/2013 da Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), responsável pela estruturação, manutenção e difusão 

do Sistema à comunidade governamental, técnica e científica brasileira. 

 

5.2.2.9 – Objetivo 0707 

QUADRO A.5.2.2.9 – OBJETIVO 0707 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

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

Código  0707 Órgão  MMA (SMCQ)       

Programa 
Mudanças Climáticas Código  2050   

 

METAS QUALITATIVAS (no âmbito da SEDR/MMA) 

Sequencial Descrição da Meta 

 1  Atualizar o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca 

 

Análise Situacional: 

Meta 1: A atualização do Programa de Ação Nacional para o Combate à Desertificação - PAN-Brasil se 

dá por meio do Alinhamento das atividades à Estratégia Decenal da UNCCD. Nesse contexto, durante 

ano de 2014, destaca-se: 

- Apresentação e aprovação de dois projetos ao GEF na linha Terras Degradadas para o combate à 

desertificação. Foi aprovado um Projeto de cooperação com o Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura – IICA e todos os projetos estão integrados numa Estratégia Financeira Integrada. 

• Elaboração, aprovação e início da implementação do Projeto BRA/13/G42 - Manejo de uso 

sustentável de terras no semiárido do Nordeste brasileiro (Sergipe) com recursos no valor de US$ 

4.261.635,00, tem o PNUD como Agência Implementadora e parceria com a SEMARH/SE. 

• Elaboração e aprovação do Projeto GPC/BRA/085 - Revertendo os processos de Desertificação 

nas Áreas Suscetíveis à Desertificação – ASD do Brasil: Práticas Agroflorestais Sustentáveis e 

Conservação da Biodiversidade com recursos no valor de US$ 4.433.520,00, tem a FAO como Agência 

Implementadora em parceria com do Serviço Florestal Brasileiro – SFB e o Instituto Nacional do 



Semiárido – INSA. Nesse contexto foi criado um Escritório de apoio a projetos com a FAO para o 

Nordeste, em parceria com o IICA. 

• Projeto de Cooperação Técnica com o IICA – Aprovado o PCT/BRA/14/001, voltado à 

implementação de estratégias e ações de prevenção, controle e combate à desertificação face aos 

cenários de mudanças climáticas e implementação da UNCCD. Foi realizado o cadastramento das 

Agências Implementadoras e os contratos operacionais. 

• Estratégia com Agentes de Fomento (Fundo Clima, CAIXA, FNMA e FNDF) para apoio a 

projetos de convivência sustentável com a semiaridez para o combate à Desertificação, que possibilitou 

investimentos da ordem de R$ 100 milhões em projetos no campo. Foram criadas linhas de 

financiamento para o combate à desertificação no BNDES e no BNB para apoio ao manejo florestal e 

melhoria tecnológica dos setores gesseiro e cerâmico. O grande avanço na promoção do manejo 

florestal foi a sinalização da criação do “custeio florestal” para financiar as atividades florestais. 

- O Projeto Econormas está em implementação, sendo uma ação no âmbito do Mercosul, com recursos 

da União Europeia (€$ 250.000) para o estabelecimento de projetos piloto de combate à desertificação 

nos países envolvidos. No Brasil, é uma ação de apoio ao primeiro Plano Municipal de Combate à 

Desertificação no Município de Irauçuba/CE, com intervenções estruturantes: formação de viveiros 

permanentes, ações de ATER para promoção de boas práticas de convivência sustentável com a 

semiaridez e de formação técnica para práticas conservacionistas visando a segurança alimentar, 

hídrica e energética. 

- Com apoio do Fundo Clima e do IICA, foi apoiada a realização do Primeiro Encontro dos Países de 

Língua Portuguesa da UNCCD, com visitas técnicas às boas práticas de convivência sustentável com a 

semiaridez, realização de reuniões e seminários com a Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, a Universidade Federal do Cariri - UFCA e o Instituto Nacional 

do Semiárido – INSA. Foi definida uma estratégia de cooperação técnica fortalecendo as relações Sul x 

Sul. Os recursos levantados foram de R$ 169.830,00.  

- O DCD foi indicado para Coordenar internacionalmente a elaboração de uma Norma Técnica ISO 

estabelecendo um Guia de Boas Práticas para o Combate à Degradação de Terras e Desertificação. 

- Foi elaborado e encaminhado à UNCCD o Relatório Nacional de implementação da Convenção no 

Brasil, na Plataforma PRAIS. 

- A CNCD trabalhou na adequação de seu Regimento Interno, na deliberação pela criação de quatro 

Câmaras Técnicas, nos trabalhos para a adequação do Projeto de Lei para o estabelecimento da Política 

Nacional de Combate à Desertificação (PL2447), nas diretrizes para a implementação do PAN-Brasil e 

a relação com a UNCCD.  

- Foi elaborada uma proposta de um programa estruturante para as famílias agricultoras visando ofertar 

água no campo para produção: “Programa Nacional de Recuperação e Uso Sustentável de Recursos 

Naturais nos Ecossistemas das Áreas Susceptíveis à Desertificação” – PROSPERAR. A proposta está 

em fase de análise e promove uma interface do PAN-Brasil com o Plano Nacional de Segurança 

Hídrica e com o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. No ano de 2014 foram realizadas ações 

de formação técnica e preparação de material didático. 

- Consolidação do marco legal: O PL 2447 está no Plenário da Câmara para votação. A CNCD vem 

trabalhando junto aos parlamentares para aprovação do PL, conjuntamente com a ASPAR/MMA. 



- Sistema de Alerta Precoce de Seca e Desertificação – SAP: O sistema foi concluído. Foi realizada 

uma Oficina de trabalho para análise dos critérios para os indicadores do SAP, para sua adequação e 

disponibilidade na internet e estão sendo elaborados Acordos de Cooperação com o INPE para 

manutenção e difusão do Sistema. 

 

5.2.2.10 – Objetivo 0945 

QUADRO A.5.2.2.10 – OBJETIVO 0945 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

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

Código  0945 Órgão  FUNAI       

Programa 
Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas Código  2065   

 

  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  Implementar 51 planos de gestão 
ambiental e territorial de terras 
indígenas. 

 Un.  51  30  43 84,31 

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

Un. 600 137 316 52,67 

 

Análise Situacional das Metas: 

 1) Os Planos de Gestão Territorial e Ambiental – PGTAS se configuram como processos 

participativos de construção de acordos políticos comunitários em prol da gestão sustentável das terras 

indígenas. Nesse sentido, se caracterizam como processos nem sempre rápidos, uma vez que estão em 

conformidade com os tempos indígenas para tomadas de decisão e celebração de acordos, o que varia 

muito de caso a caso e, não obstante, está bastante atrelado às configurações sociopolíticas do grupo 

indígena, bem como às especificidades operacionais e logísticas (aldeias às vezes muito distantes umas 

das outras, dificuldades de locomoção e comunicação para agendar as reuniões, etc.). 

No que se refere ao ano de 2013, algumas articulações foram importantes para o atendimento da Meta 

PPA 2012-2015, por parte do MMA, em parceria da FUNAI e demais parceiros: 



- Lançamento do edital no valor de R$ 4.000.000,00 para seleção de projetos de elaboração de Planos 

de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) a serem financiados pelos Projetos Demonstrativos de 

Povos Indígenas (edital do PDPI). Foram aprovadas 16 propostas de PGTAs no âmbito da Amazônia 

Legal a serem financiados pelo Projetos Demonstrativos de Povos Indígenas (edital do PDPI). 

- Elaboração de Edital com o Fundo Clima para apoiar a criação de PGTAs nos biomas do Cerrado e 

Caatinga - Foi constituído Termo de Cooperação Internacional entre Funai, ABC e PNUD para 

implementação da PNGATI (BRA013/19 PNGATI). Os recursos do Fundo Clima no valor de 

R$3.000.000,00 foram empenhados via destaque orçamentário para a Funai para elaboração de PGTAs 

na região do Cerrado e Caatinga. 

- Articulação iniciada com o Fundo Amazônia para elaboração e implementação de PGTAs na 

Amazônia Legal, que contemplem também os temas de formação e fortalecimento institucional;. 

- Em 2013, foram elaborados 7 PGTAs; em elaboração 2 PGTAs; 2 PGTAs atualizados e revisados; 2 

PGTAs com implementação apoiada. Temos um total de 13 em elaboração, atualizados ou em 

implementação. Em Roraima dois PGTAs foram finalizados em parceria com organizações indígenas 

nas TIs Serra do Moça, Boqueirão e Mangueira. 

 2) Realizadas 3 modalidades distintas de cursos de formação, tendo como foco norteador a 

gestão ambiental e territorial e a PNGATI: i) curso modular, a ser desenvolvido em 1 ano, totalizando 5 

módulos e 200 horas/aula; ii) curso destinado às regionais, especialmente aos chefes de Serviços de 

Gestão Ambiental e Territorial - SEGATs, com duração de 5 dias; iii) curso itinerante para atender 

localmente as CRs ou Redes de CRs, de caráter intensivo (2 a 3 dias) e abarcando um número maior de 

servidores, especialmente os Comitês Regionais da Funai. 

Destaca-se, como a principal atividade apoiada diretamente pelo MMA, o Curso de formação de 

gestores em PNGATI – região sul/sudeste – bioma Mata Atlântica. Foi celebrado termo de cooperação 

técnica entre ICMBio e MMA no valor de R$ 320.000,00 para formação de 40 participantes (indígenas 

e gestores federais) em PNGATI, divididos em 5 módulos, totalizando 200 horas/aula. Ressalta-se que 

as demais atividades ficaram no âmbito da FUNAI e demais parceiros. 

Desse modo, tem-se: 97 gestores não indígenas participando de 5 cursos de formação continuada em 

PNGATI e 82 gestores indígenas participando de 4 cursos de formação continuada em PNGATI. 

 

5.2.2.11 – Objetivo 0737 

QUADRO A.5.2.2.11 – OBJETIVO 0737 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

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

Código  0737 Órgão  MTur       

Programa 
Turismo Código  2076   

 



5.2.3 – AÇÕES 

5.2.3.1 – Ação 6087  

QUADRO A.5.2.3.1 – AÇÃO 6087 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2012.6087-0001                             Tipo: Atividade 

Título 
 Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais e 
Agricultores Familiares 

Iniciativa 

 030N – Apoio e Fomento a processos de transição agroecológica; e experiências de 
produção e redes de promoção da agroecologia e da agricultura orgânica e a circuitos 
locais de comercialização, de economia solidária, do mercado justo e da rede de 
segurança alimentar. 

Objetivo 

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

Programa Agricultura Familiar                            Código:  2012                     Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária  44101 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X) Não               Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira (R$) 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

 200.000,00 200.000,00  199.399,55  54.465,63  54.465,63  0,00  0,00  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

 Projeto Apoiado      Un. 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 

0,00 0,00 0,00 - - -  

 



Análise Situacional: 

A execução orçamentária da Ação foi pautada em atividades de apoio a Projetos de Desenvolvimento 

Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares. Face à necessidade de 

fortalecer as práticas de manejo de espécies exploradas pelas populações extrativistas apoiadas pelo 

projeto, ficou definido o apoio para elaboração de cadernos de boas práticas visando uma maior 

orientação quanto ao manejo adequado. Dessa forma, houve articulação entre o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) para a elaboração do referido caderno, cabendo 

ao MMA, a utilização de parte do recurso da Ação 6087 para impressão dos cadernos de boas práticas 

no manejo de cinco espécies: pequi, licuri, buriti, erva-mate e umbu, com tiragem inicial de 2.000 

exemplares para cada espécie. O restante do valor empenhado em 2014 foi utilizado para apiar o II 

Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, realizado em Brasília/DF, em 

novembro/2014, onde um dos eixos era a inclusão produtiva.  
 

5.2.3.2 – Ação 20VP  

QUADRO A.5.2.3.2 – AÇÃO 20VP 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2018.20VP-0001                             Tipo: Atividade 

Título  Apoio à conservação Ambiental e à Erradicação da Extrema Pobreza - BOLSA VERDE 

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

Objetivo 

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: 0506 

Programa Biodiversidade                            Código:  2018                     Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária  44101 

Ação Prioritária (X) Sim     (  ) Não               Caso positivo: (     )PAC                     (  X  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira (R$) 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

 106.221.000,00 106.221.000,00  85.401.520,17  83.801.092,39  83.800.112,39  0,00  0,00  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

 Família atendida      Un. 73.000 71.398  71.398  



 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 

0,00 0,00 0,00 - - -  

 

Análise Situacional: 

Ao fim de 2014, chegou-se ao número de 71.398 famílias atendidas, integrando o Programa Bolsa 

Verde. Desse montante, foram inseridas 20.683 famílias apenas em 2014, convergindo para a meta 

física prevista da Ação. Os pagamentos das famílias beneficiárias, em 2014, totalizaram R$ 

76.901.500,00 (setenta e seis milhões, novecentos e um mil e quinhentos reais). Para o atingimento da 

meta estabelecida, na LOA 2015, de 80.000 (oitenta mil) famílias será preciso incluir mais 8.602 (oito 

mil, seiscentos e duas), o que deverá ser alcançado com os mecanismos já utilizados, habitualmente, na 

execução do Programa. O resultado alcançado, em 2014, apesar de cumprir 100% (cem por cento) da 

meta prevista foi um bom resultado e demonstra o acerto das estratégias utilizadas. Ressalta-se a 

necessidade de se revisar as regras de acesso ao Programa, inclusive, com uma revisão do arcabouço 

normativo (Lei, Decreto e Resoluções), de modo a diminuir entraves administrativos, de fluxo e 

logísticos para facilitar o ingresso de novas famílias, diminuindo a carga operacional do Programa e 

concentrando-o num esforço de aprimoramento do monitoramento, de capacitação ambiental e de 

capacitação para a elevação da renda das famílias beneficiárias. Para tanto, a equipe técnica da 

Gerência de Gestão Socioambiental do Departamento de Extratvismo da SEDR/MMA está empenhada 

em elaborar uma proposta de revisão legislativa que incorpore a experiência vivida na execução do 

Programa desde sua criação.  

 

Facilitar os ritos de ingresso das famílias e modificar alguns dos critérios existentes, como elevação da 

faixa de renda de ingresso para a pobreza e não só extrema pobreza, inclusão de populações 

quilombolas, priorização de territórios onde existem espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção e, 

principalmente, a eliminação da exigência do Termo de Adesão poderão permitir a inclusão de mais de 

100.000 (cem mil famílias), um quantitativo muito superior à meta estabelecida na LOA, com um 

esforço operacional muito menor e com mais certeza e precisão no monitoramento da execução da 

política pública e, principalmente, num menor espaço de tempo. 

 

Além do pagamento de benefícios às famílias inseridas no Programa, a Ação 20VP também é 

responsável pelos custos administartivos, operacionais e de monitoramento do Bolsa Verde. Tais gastos 

são executados por meio do Plano Orçamentário 0002, cuja dotação orçamentária disponibilizada para 

empenho em 2014, foi utilizada para o pagamento das tarifas de processamento da folha de pagamento 

e taxas administrativas da CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), agente operador do PBV, bem 

como o pagamento de Termos de Execução Descentralizada (ICMBio, UFLA, UFRRJ) e Contratos 

para cadastramento de novas famílias e monitoramento do programa; Serviços de Gráfica, 

Equipamentos, contrato por tempo determinado (servidores temporários) e Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica. O seu orçamento inicial foi de R$ 11.459.473,00 (Onze milhões, 

quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais), dos quais foram empenhados 

R$ 8.698.921,91 (Oito milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e 

noventa e um centavos). 

 



Na execução deste recurso destacam-se as despesas com a CEF, que tem sido um parceiro essencial na 

execução do Programa e de grande eficiência por sua grande capilaridade territorial e proximidade com 

as populações em condição de extrema pobreza. Especificamente, os valores empenhados com a 

execução da parceria com a CEF totalizaram R$ 467.221,29 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, 

duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos). Outro destaque é a execução do Termo de 

Execução Descentralizada (TED) com a Universidade Federal de Lavras (UFLA) que, através do seu 

Departamento de Ciências Florestais viabiliza o monitoramento das Unidades de Conservação e 

Assentamento de Reforma Agrária onde vivem as famílias beneficiárias do Programa. Esta parceria é 

essencial para a plena execução do diagnóstico e do monitoramento da cobertura vegetal dos referidos 

territórios, aquilo que na linguagem operacional do Programa é denominado de “monitoramento 

ambiental”. Os valores empenhados e efetivamente pagos, em 2014, foram de R$ 2.000.000,00 (Dois 

milhões de reais). 
 

Com o ICMBio, a execução do TED que permitiu o recadastramento de famílias beneficiárias das 

Unidades de Conservação e o levantamento de dados sócio–econômicos destas famílias, vem 

permitindo a consolidação de um conjunto de dados para otimizar o controle e acompanhamento das 

famílias já cadastradas, assim como aquelas em potencial. 
 

 

5.2.3.3 – Ação 20VQ  

QUADRO A.5.2.3.3 – AÇÃO 20VQ 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2018.20VQ-0001                             Tipo: Atividade 

Título 
Gestão Socioambiental em Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e 
Agricultores Familiares. 

Iniciativa 
 01UD – Promoção das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais da Sociobiodiversidade e da 
Conservação e Uso Sustentável das Espécies da Biodiversidade. 

Objetivo 

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: 0506 

Programa Biodiversidade                            Código:  2018                     Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária  44101 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X) Não               Caso positivo: (     )PAC                     (    ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira (R$) 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

 380.000,00 380.000,00  372.140  266.713,69  266.713,69  0,00  105.426,31  



Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

 Família atendida      Un. 70 70  70  

 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 

39.041,26 0,00 0,00 - - -  

 

Análise Situacional: 

No primeiro semestre de 2014, os recursos executados à conta desta Ação foram destinados para 

produção dos cadernos de notas sustentáveis iniciativa do Departamento de Extrativismo da Secretaria 

de Desenvolvimento Rural Sustentável, para, em articulação com o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), divulgar as políticas públicas e programas governamentais 

destinados às populações extrativistas e demais povos e comunidades tradicionais, visando ampliar o 

acesso dessas populações a essas políticas públicas e iniciativas. Para o segundo semestre de 2014, 

foram destinados recursos aos esforços de articulação e monitoramento das políticas públicas 

destinadas aos Povos e Comunidades Tradicionais através da realização do Encontro Regional de 

Povos e Comunidades Tradicionais, nos dias 12 a 15 de agosto, em Cuiabá/MT, que contou com a 

presença 21 integrantes da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 

Comunidades Tradicionais (CNPCT) e de outros 87 representantes dos diferentes segmentos sociais 

que discutiram as ações do Governo Federal voltadas à implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, bem como a atuação da CNPCT 

ao longo dos últimos oito anos e as propostas para a reestruturação desse espaço em um Conselho de 

Políticas Públicas, com novas regras de funcionamento, participação e representatividade. As propostas 

originadas deste encontro foram levadas ao II Encontro Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais que ocorreu em Brasília, entre os dias 24 e 28 de novembro. Com os recursos desta ação 

orçamentária foi possível ao MMA, juntamente com o MDA, apoiar o MDS na realização deste evento, 

por meio do custeio da logística do evento e da prestação de serviços gráficos. 

 

Com a produção dos cadernos de notas sustentáveis, assim como a realização dos Encontros Regionais 

e Nacional da CNPCT, foi possível o atendimento às 70 famílias, conforme previsto na meta física da 

Ação. 

 

5.2.3.4 – Ação 20LY 

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÃO 20LY 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.754.2022.20LY-0001                             Tipo: Atividade 



Título 
Eficiência Energética nos Principais Setores Produtivos Usuários de Lenha e Carvão 
Vegetal. 

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

Objetivo 

Monitorar e incentivar o uso sustentável de biocombustíveis de origem florestal (lenha e 

carvão) para fins energéticos.             Código: 0797 

Programa Combustíveis                            Código:  2022                     Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária  44101 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não               Caso positivo: (     )PAC                     (    ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira (R$) 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

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

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

 Unidade Adequada      Un. 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 

0,00 0,00 0,00 - - -  

 

Análise Situacional: 

Ação sem execução tendo em vista a limitação de empenho imposta à SEDR/MMA ao longo de 2014, 

com base no Decreto nº 8.197, de 20/02/2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e 

financeira para o exercício de 2014. No entanto, o Departamento de Combate à Desertificação 

(DCD/SEDR/MMA), por intermédio e apoio da Comissão Nacional de Combate à Desertificação 

(CNCD), e do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Projetos 

IICA/BRA/05/004 e IICA/BRA/14/001, conseguiu realizar/articular pactos setoriais para 

sustentabilidade da matriz energética. Ainda que não tenha ocorrido ingresso de recursos provenientes 

da Ação em tela, alguns projetos foram apoiados no que tange à promoção da eficiência energética e a 

promoção do manejo florestal junto às empresas cerâmicas e Gesseiras. Foi consolidado também, o 

Pacto de Sustentabilidade da matriz energética.  



5.2.3.5 – Ação 20VT 

QUADRO A.5.2.3.5 – AÇÃO 20VT 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.127.2029.20VT-0001                             Tipo: Atividade 

Título Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE) 

Iniciativa 

 036X – Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico do território 

nacional, em suas múltiplas escalas. 

Objetivo 

Elaborar e Implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico para a promoção do 

ordenamento e da gestão ambiental territorial.             Código: 0793 

Programa 
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária                            
Código:  2029                     Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária  44101 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não               Caso positivo: (     )PAC                     (    ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira (R$) 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

 550.000,00 550.000,00  46.899,36  46.632,73  46.632,73  0,00  0,00  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Zoneamento Realizado      Porcentagem  72 72  72  

 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 

0,00 0,00 0,00 - - -  

 

Análise Situacional: 

Ressalta-se que, durante o ano de 2014, o Ministério do Meio Ambiente, com apoio extra-orçamentário 

do Programa Iniciativa Cerrado Sustentável (mais especificamente de seu Projeto Políticas de 

Monitoramento do Bioma Cerrado, estruturado a partir do Acordo de Doação TF 096767, com fundos 



do Global Environment Facility – GEF – administrados pelo Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento – BIRD) elaborou os cenários prospectivos para o Bioma Cerrado, considerando os 

recortes temporais de 2022 e 2030. 

 

Ademais, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas) - resultante do 

Acordo de Empréstimo 8074-BR, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) em 15 de dezembro de 2011 – avançou-se 

na licitação internacional para a contratação de empresa de consultoria responsável pela elaboração do 

MacroZEE da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, mediante a análise e classificação das 

propostas técnicas e financeiras recebidas. A assinatura do contrato com a empresa vencedora do 

processo licitatório e o início das atividades estão previstos para o início de 2015. 

 

No âmbito estadual, com apoio institucional, técnico e financeiro do Ministério do Meio Ambiente, 

foram concluídos o MacroZEE dos estados de Goiás, Maranhão e Piauí, enquanto os estados do 

Amazonas, da Bahia e do Tocantins também avançaram em suas respectivas iniciativas de zoneamento 

com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. Observa-se, com isso, que os recursos 

extraorçamentários em tela, atuaram diretamente para o montante físico atingido no Produto da Ação 

20VT, no exercício de 2014. 

 

5.2.3.6 – Ação 20M4 

QUADRO A.5.2.3.6 – AÇÃO 20M4 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2036.20M4-0001                             Tipo: Atividade 

Título Promoção de Modelos Produtivos Rurais Sustentáveis 

Iniciativa 

 00PT – Instituição de Sistemas e Cadeias Produtivas Sustentáveis, como estratégia de 

prevenção e controle do desmatamento ilegal. 

Objetivo 

Instituir Sistemas Produtivos Rurais Sustentáveis e implementar instrumentos de pagamento 

por serviços ambientais em áreas prioritárias para a prevenção e o controle do desmatamento.             

Código: 0231 

Programa 
Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios                             
Código:  2036                     Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária  44101 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não               Caso positivo: (     )PAC                     (    ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira (R$) 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

 700.000,00 700.000,00  645.340,39  125.340,39  125.340,39  0,00  520.000,00  



Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Projeto Apoiado      Un. 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 

250.000,00 250.000,00 0,00 Projeto Apoiado Un. 1 

 

Análise Situacional: 

A Ação 20M4 vem sendo implementada, ao longo dos anos, por meio da execução do Eixo de Fomento 

às Atividades Produtivas Sustentáveis do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento 

na Amazônia Legal PPCDAm. Para tanto, definiu-se como estratégia o monitoramento das principais 

políticas públicas (Bolsa Verde, Cadastro Ambiental Rural – CAR, Assistência Técnica e Extensão 

Rural – ATER, Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE/FNDE, Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade 

– PGPM-Bio, Ações para o Fomento à Pesca e Aquicultura – MPA, Crédito Rural/BACEN, Concessão 

Florestal e Manejo Florestal Comunitário e Familiar/SFB) que contribuem para a promoção da 

viabilidade das cadeias produtivas que constituem alternativas ao desmatamento nos 70 municípios 

prioritários desse eixo, o que permitirá identificar suas principais dificuldades e necessidades e, a partir 

daí, potencializá-las. No final de 2014 foi concluído o monitoramento referente ao 1° Semestre de 

2014. Nesse contexto, parte do recurso foi utilizado para apoiar a mobilização de ações junto a 

entidades representativas (OCB, CONTAG, FETRAF, entre outras) para implementação do CAR, por 

meio de gastos com pagamento de passagens/diárias, serviços gráficos e demais atividades de 

mobilização. 

 

Foi realizado também um Termo de Execução Descentralizada com a Universidade Federal de Viçosa 

– UFV para realizar capacitação em gestão territorial rural e aplicação do Indicador de Sustentabilidade 

em Agroecossistemas (ISA) de propriedades rurais e Zoneamento Ambiental e Produtivo (ZAP) de 

bacias hidrográficas. Espera-se com esse projeto ampliar a capacitação para implementação de sistemas 

de gestão integrada e compartilhada, por meio do domínio de três instrumentos de política pública: 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), Indicador de sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) de 

propriedades rurais e Zoneamento Ambiental e Produtivo (ZAP) de bacias hidrográficas, ampliando a 

efetividade das organizações de desenvolvimento regional e territorial. Esses instrumentos, aplicados 

de forma integrada, permitirão organizar os processos de recuperação ambiental na escala territorial e a 

identificação de oportunidades econômicas e ambientais para o avanço da agenda de regularização 

ambiental. 

 

Além dos gastos diretos com as duas atividades citadas, foi empenhado o montante R$ 100.000,00 da 

dotação inicial da Ação para pagamento de servidores temporários da SEDR/MMA, lotados no 



Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DRS, os quais contribuíram para a execução 

das atividades em questão, com base no Art. 2º da Lei 8.745/1993. 
 

Ressalta-se que o valor de R$ 250.000,00, inscrito em Restos a Pagar Não Processados (exercícios 

anteriores), empenhados em 2013, foram utilizados para pagamento de segunda parcela ao projeto de 

‘Formação de Multiplicadores em Desenvolvimento Rural Sustentável e Adequação Ambiental nas 

Propriedades Rurais da Agricultura Familiar’, cujo convênio foi celebrado pelo MMA/SEDR com a 

Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná (ADEOP), registrado no SICONV 

com o número 775.900/2012. 

 

5.2.3.7 – Ação 8308 

QUADRO A.5.2.3.7 – AÇÃO 8308 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2036.8308-0001                             Tipo: Atividade 

Título Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais nas Unidades da Federação 

Iniciativa 

 00PA – Implantação do Cadastro Ambiental Rural e de Sistema de Regularização Ambiental 

em todas as Unidades da Federação. 

Objetivo 

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: 0229 

Programa 
Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios                             
Código:  2036                     Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária  44101 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não               Caso positivo: (     )PAC                     (    ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira (R$) 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

63.200.000,00 63.200.000,00 51.816.026,89  32.653.293,59  32.653.293,59  0,00  0,00  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Sistema Implantado      Percentual 30 50 50  

 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 

1.645.338,95 605.156,61 0,00 Sistema Implantado % 2 

 

Análise Situacional: 

A Lei 12.651 de 2012 estabeleceu o Cadastro Ambiental Rural – CAR como o primeiro passo do 

processo de regularização ambiental dos imóveis rurais. Assim, 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. Esse sistema é 

composto por três módulos: módulo de inscrição, módulo de gestão e módulo de análise. O módulo de 

inscrição foi finalizado e lançado em maio de 2014 com a disponibilização para os Estados. O módulo 

de gestão está pronto e sendo utilizado internamente pelo MMA. Em breve esse módulo será 

disponibilizado também aos Estados. O módulo de análise está em fase de homologação e deverá ser 

lançado e disponibilizado aos Estados no início de 2015. Como o sistema é composto por 3 módulos e 

2 estão finalizados e 1 completamente disponibilizado, consideramos que 50% do sistema está 

implantado. Assim que o módulo de gestão for disponibilizado para os Estados e o módulo de análise 

for lançado e disponibilizado aos Estados teremos 100% do sistema implantado, o que deverá ocorrer 

no início de 2015. É importante lembrar que o módulo de inscrição, responsável pela entrada dos dados 

dos imóveis rurais, está plenamente funcional desde o lançamento do CAR, em maio de 2014. 

Justificando com isso, o alcance da meta acima do previsto. 

 

O Sistema SiCAR, Produto da Ação, está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal 

de Lavras (UFLA). Para tal, foram celebrados dois Termos de Cooperação. Parte do orçamento já foi 

destinado à Universidade e o sistema, como dito anteriormente, já está em fase final de implementação. 

Para alcançar um grande número de inscrição de imóveis, o MMA estabeleceu uma segunda parceria 

com a UFLA para elaborar e implementar um cursos de capacitação à distância para cerca de 30 mil 

pessoas, as quais poderão atuar no apoio à inscrição dos agricultores familiares no CAR. Essa 

capacitação foi dividida em 4 turmas: primeira com mil alunos e exclusivamente para técnicos dos 

OEMAs e de ATER dos Estados e as outras 3 turmas com 10 mil alunos cada. Cerca de 20 mil pessoas 

foram capacitadas em 2014. 
 

Para acompanhar a implantação do CAR pelos Estados, o MMA iniciou, em parceria com a cooperação 

alemã GIZ e os Estados, o desenvolvimento de um sistema de acompanhamento da implementação do 

CAR que utilizará os dados do SICAR e permitirá identificar os gargalos e subsidiar tomadas de 

decisões que contribuam para a realização do Cadastro dos imóveis rurais do país dentro do prazo 

legal. Ressalta-se ainda que valor considerável da dotação inicial da Ação, aproximadamente R$ 29 

milhões, foi utilizada para aquisição de imagens de satélite de alta resolução do ano de 2013, essencial 

para implementação do SiCAR. 
 

Parte da dotação prevista para 2014, que não foi executada, estava prevista para a implantação do 

Projeto CAR-FIP no Bioma Cerrado que tem o objetivo de apoiar a implementar o CAR nos 9 Estados 

que compõem o Bioma Cerrado e realizar a inscrição dos imóveis rurais de 75 municípios prioritários 

no combate ao desmatamento. O projeto encontra-se em fase final de aprovação junto ao Banco 

Mundial. Nesse sentido, não foram abertos limites para movimentação e empenho na dotação em tela, 

as quais eram provenientes de Fontes 0148 e 1100. 

 



5.2.3.8 – Ação 20W0 

QUADRO A.5.2.3.8 – AÇÃO 20W0 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.542.2046.20W0-0001                             Tipo: Atividade 

Título Políticas para a Gestão Ambiental e Territorial da Zona Costeira 

Iniciativa  0471 – Gestão Ambiental Territorial da Zona Costeira. 

Objetivo 

Realizar o Planejamento e a Gestão Ambiental Territorial da Zona Costeira, visando a redução 

de suas vulnerabilidades ambientais, sociais e econômicas.          Código: 0563 

Programa Mar, Zona Costeira e Antártida                             Código:  2046                     Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária  44101 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não               Caso positivo: (     )PAC                     (    ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira (R$) 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

500.000,00 500.000,00 257.755,70  14.755,70  14.755,70  0,00  243.000,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Instrumento Elaborado      Un. 5 5  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 

0,00 0,00 0,00 - - - 

 

Análise Situacional: 

Com relação à execução orçamentária da Ação em 2014, tem-se o seguinte: 

PO 0001 – Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão Costeira 

Produto Intermediário (PO): Unidade federativa apoiada (02) 



• Apoio à implementação do Projeto Orla nos Estados do Pará e Maranhão, com a participação da 

gerência em eventos locais. 

• Elaboração e aprovação da proposta do MPGERCO. O projeto Ministério Público Federal para 

o Gerenciamento Costeiro - MPGERCO desenvolvido entre o MPF, MMA e SPU/MP trabalhará a 

importância na implantação de um sistema de acompanhamento pelo Ministério Público visando a 

melhoria da gestão costeira, em especial nos municípios aderidos ao Projeto Orla, objetivando uma 

melhor atuação dos Procuradores da República e dos Promotores de Justiça atuantes nos 17 Estados 

Costeiros. 

 

PO 0002 – Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão Costeira 

 

Produto Intermediário (PO): Instrumentos elaborados (03) 

 

• No âmbito da Ação, foi executado o Termo Aditivo de prazo e recursos ao instrumento 

TC002/2011/UFSC para consolidar o projeto “Transferência de Metodologias e Ferramentas de Apoio 

à Gestão da Costa Brasileira”. Para o projeto de transferência que é operacionalizado pelo projeto 

SMCBrasil, estabeleceu-se as iniciativas: formação nos documentos produzidos pelo Projeto 

SMCBrasil; produção de orientações para obras de proteção costeira e a difusão dos conhecimentos por 

meio de um Simpósio Brasileiro de Praias Arenosas e a Editoração e diagramação do livro Estudos de 

caso do SMC-Brasil. A execução das iniciativas será suportada por meio do Aditivo ao TC002/2011 

celebrado com a UFSC. 

 

As demais iniciativas realizadas, listadas a seguir, foram executadas com recursos complementares 

oriundos de outras fontes extraorçamentárias à Ação 20W0, sendo elas: Fundo Clima/SMCQ e SRHU, 

no âmbito do próprio MMA; Ministério do Planejamento; Estados, Universidades Federais, IHC - 

Instituto de Hidráulica da Cantábria e UNESCO. 

 

• Força Tarefa Zona Costeira para o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas 

reunião de especialistas, tendo como produto final o relatório com subsídios para o Plano Nacional de 

Adaptação às Mudanças Climáticas, relativos ao recorte zona costeira; 

 

• Revisão do Plano de Ação Federal para a Zona Costeira (PAF) o PAF é um dos instrumentos 

previstos no Dec. 5.300/2004, com última versão em 2005 e é elaborado no âmbito do Grupo de 

Integração para o Gerenciamento Costeiro (Gi-Gerco); A Gerência conduziu, com apoio metodológico 

do Ministério do Planejamento, a coordenação da elaboração do PAF- Plano de Ação Federal da Zona 

Costeira, que encontra-se em fase final de aprovação pelo Gi-Gerco; 

 

• Jornada de Gerenciamento Costeiro e Planejamento Espacial Marinho realizada de 03 a 07 de 

nov/2015; A jornada de Gerenciamento Costeiro e Planejamento Espacial Marinho, a qual reuniu mais 

de 200 participantes ao longo de toda semana, dentre eles representantes do poder público, iniciativa 

privada, academia e sociedade civil. No primeiro dia foram apresentados os resultados do Projeto 

SMCBrasil, no âmbito da Cooperação Técnica entre o Brasil e a Espanha; no dia 04/11 houve o 

Seminário Nacional de Gerenciamento Costeiro com participação de 14 Estados; em 05/11 foi 

realizada a 50ª Sessão Ordinária do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro com 

representação Interministerial; e nos dias 06 e 07/11 ocorreu o Seminário Internacional sobre Uso 

Compartilhado do Espaço Marinho, com participação da Noruega, Suécia, Alemanha, Estados Unidos, 

Canadá, México, Uruguai e Portugal. 

 



• III Curso de Formação SMC Brasil objetivo principal: formar gestores e pesquisadores em 

elementos básicos sobre dinâmica costeira e na operação e funcionamento do SMC-Brasil. O curso teve 

22 participantes e contou com a presença de 03 instrutores do Instituto de Hidráulica da Cantábria 

(IHC). Os gestores e pesquisadores capacitados poderão usar a ferramenta em projetos técnicos e 

pesquisas em busca de entender e solucionar possíveis problemas relacionados com a engenharia 

costeira, e, assim, estabelecer também parâmetros para indicar a dinâmica sobre a linha da costa (níveis 

de erosão e progradação) e em relação às variações morfológicas a curto, médio e em longo prazo; 

 

• Finalizada a publicação sobre os 25 anos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e 

aprovada em Sessão Extraordinária do Gi-Gerco (17/10/14). 

 

Ressalta-se ainda que em 2014 foi elaborado o Projeto de Cooperação Técnica com a Unesco para 

Apoio ao fortalecimento de instrumentos de planejamento e gestão integrada do território nacional, 

considerando os componentes continental, costeiro, marinho e urbano, que tinha como um dos 

Objetivos Imediatos Aprimorar os instrumentos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) 

e construir estratégias para enfrentamento e convivência com questões emergentes, como poluição 

marinha, erosão costeira, elevação do nível médio do mar, mudanças climáticas, dentre outras. O PCT 

oferece mecanismos para intensificar a execução de ações do Gerenciamento costeiro, como a 

estratégia para o lixo marinho, a proposta para monitoramento e avaliação do Projeto Orla, dentre 

outras. No ano, grande parte da execução das ações previstas estava relacionada ao aporte neste PCT, 

que não foi aprovado. 
 

 

 

5.2.3.9 – Ação 20W2 

 

QUADRO A.5.2.3.9 – AÇÃO 20W2 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2050.20W2-0001                             Tipo: Atividade 

Título 
Enfrentamento dos Processos de Desertificação, Mitigação dos Efeitos da Seca e Convivência 

com a Semiaridez. 

Iniciativa 

 02OC – Adequação Ecológica e Socioambiental de instrumento de uso, produção e consumo 

sustentável em áreas suscetíveis a desertificação. 

Objetivo 

Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da mudança do 

clima, processos de desertificação e degradação da terra para minimizar prejuízos materiais, 

impactos nos ecossistemas e promover a melhoria socioambiental por meio de medidas de 

adaptação.   Código: 0707 

Programa Mudanças Climáticas                             Código:  2050                     Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária  44101 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não               Caso positivo: (     )PAC                     (    ) Brasil sem Miséria 



Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira (R$) 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

20.750.000,00 20.750.000,00 709.226,77  105.910,27  105.910,27  0,00  600.000,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Plano Implementado      Un. 12 12  12 

 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 

250.000,00 0,00 0,00 - - - 

 

Análise Situacional: 

Foram destinados R$ 109.226,77 (cento e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e sete 

centavos) para contratações de temporários e outras despesas administrativas da SEDR; R$150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais) destinados ao Projeto de Cooperação Técnica com o IICA (BRA/005/04); 

e R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para o projeto com o PNUD (BRA/07/018). 

Sendo esses dois últimos montantes inscritos em restos a pagar, no entanto com valor já empenhado, 

situação essa que permitiu o início da implementação dos Planos previstos como meta da Ação. 

 

Apesar da restrição de recursos financeiros, o que convergiu para inscrição de grande parte da dotação 

da Açao 20W2 em Restos a Pagar, os objetivos da mesma estão sendo estruturados para que a 

implantação dos projetos previstos ocorra no primeiro semestre de 2015, sendo prevista também a 

utilização de recursos de instituições parceiras, como a Agência Nacional de Águas (ANA), o Fundo 

Nacional de Mudanças do Clima (FNMC), o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), o Fundo 

Socioambiental da CAIXA, entre outros atores governamentais e não-governamentais. Foram 

realizados projetos de capacitação, com 101 (cento e um) multiplicadores capacitados, 15 projetos 

apoiados, e eventos de ‘Dias de Campo’. 
 

O valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), inseridos à Ação 20W2 para 2014, refere-se à 

Emenda Parlamentar nº 50030002 (Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 

CMADES), a qual não foi liberada pela SRI/PR e cuja dotação orçamentária não foi disponibilizada 

para empenho. 

 



5.2.3.10 – Ação 20W4 

QUADRO A.5.2.3.10 – AÇÃO 20W4 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2065.20W4-0001                             Tipo: Atividade 

Título Gestão Ambiental em Terras Indígenas 

Iniciativa 

 0413 – Promover a Gestão Ambiental participativa das Terras Indígenas, por meio de planos, 

projetos e estruturação da capacidade de gestão etnoambientais, bem como atuar como 

interveniente nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos que possuam 

significativo potencial de impacto sobre as terras e povos indígenas. 

Objetivo 

Implantar e desenvolver política nacional de gestão ambiental e territorial de terras indígenas, 

por meio de estratégias integradas e participativas com vistas ao desenvolvimento sustentável 

e à autonomia dos povos indígenas.   Código: 0945 

Programa 
Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas                         Código:  2065                     
Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária  44101 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não               Caso positivo: (     )PAC                     (    ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira (R$) 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

2.111.220,00 2.111.220,00 165.106,55  36.086,55  36.086,55 0,00  129.019,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Projeto Apoiado      Un. 17 17  17 

 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 

164.400,00 8.108,83 8.108,83 Projeto Apoiado Un. 1 

 

 



Análise Situacional: 

Os recursos foram executados integralmente no presente ciclo de gestão. Esta ação demonstra a entrada 

de recursos no âmbito Programa Demonstrativo dos Povos Indígenas do MMA (PDPI) pela seleção de 

projetos do Edital para Elaboração de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 

(PGTA) através de repasses efetuados ao Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Contrato KfW 

20065136, por meio do PO 0001. Tem-se que a execução desses recursos não é internalizada por meio 

da execução orçamentário financeira via SIAFI. Ou seja, os repasses acontecem diretamente do KfW 

ao Banco do Brasil, parceiro do MMA para a execução financeira do Projeto. A referência da meta 

física para a LOA de 2014 foi de 11 projetos e foi superada, uma vez que 16 Projetos estão sendo 

apoiados. Todos já receberam a segunda parcela para a sua execução, foram finalizadas as análises 

técnicas e financeiras para a liberação da terceira parcela para as instituições proponentes concluírem as 

ações previstas – o que está previsto para janeiro de 2015. 

 

Parte dos recursos, aqueles executados via SIAFI (Fonte 0100), foi destinada à realização de cursos de 

formação de Gestores em Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 

(PNGATI), em gestão articulada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Fundação Nacional do Índio (Funai) e Instituto 

Internacional de Educação do Brasil (IIEB), integrante da sociedade civil. Cada curso tem duração de 

200 horas/aula, é composto de cinco módulos e tem o conteúdo estruturado conjuntamente com cada 

uma das instituições pactuado Cinco cursos estão em andamento e um foi finalizado: três na Amazônia 

Legal, sob coordenação do IIEB; dois nos biomas Cerrado e Caatinga, sob coordenação da Funai; e um 

curso no bioma Mata Atlântica, sob a coordenação do MMA e ICMBIO, este último encerrado em 

novembro de 2014. Teve foco no bioma Mata Atlântica e resultou de parceria inédita das instituições 

no desenvolvimento de ações específicas de formação para representantes indígenas, gestores de 

Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Participam da capacitação 33 cursistas: 14 servidores 

públicos de ICMBio e Funai e 19 indígenas de seis povos – Terena, Xokleng, Kaingang e Guarani 

Kaiowá, Mbyá e Ñandeva – residentes em Terras Indígenas das regiões Sul e Sudeste. Segundo 

avaliação dos cursistas, a formação permite o aprofundamento do diálogo interinstitucional, a 

sensibilização de gestores ambientais para a temática indígena, a formação dos indígenas em temas 

ambientais e o compartilhamento de experiências e informações. 
 

 

5.2.3.11 – Ação 8990 

QUADRO A.5.2.3.11 – AÇÃO 8990 

Identificação da Ação 

Código 10.44101.18.541.2076.8990-0001                             Tipo: Atividade 

Título Sustentabilidade Ambiental do Turismo 

Iniciativa 

 02V9 – Estabelecimento de padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança para a 

prestação de serviços e equipamentos turísticos. 

Objetivo 

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

brasileiro.   Código: 0737 

Programa Turismo                         Código:  2076                     Tipo: Finalístico 



Unidade Orçamentária  44101 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não               Caso positivo: (     )PAC                     (    ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira (R$) 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

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

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Projeto Desenvolvido      Un. 1 0 0 

 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 

0,00 0,00 0,00 - - - 

 

Análise Situacional: 

Com base no Decreto nº 8.197, de 20/02/2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e 

financeira para 2014, e que trouxe os valores de contingenciamento no orçamento do ano de 2014 para 

os respectivos Órgãos, optou-se por não alocar limites para movimentação e empenho nesta Ação, 

tendo em vista que a SEDR/MMA não tinha a perspectiva de receber projetos sobre o tema para apoiar, 

além do fato do tema ter sido realocado internamente no âmbito do MMA, no fim de 2014, para a 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental– SAIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO 

Além dos resultados demonstrados por meio dos objetivos/metas do PPA e, operacionalmente, por 

intermédio das Ações Orçamentárias de responsabilidade da SEDR, ressaltamos que a UJ desenvolve e 

apoia atividades que não estão diretamente ligadas aos instrumentos de planejamento e orçamento 

oficiais do Governo Federal. 

Desse modo, podem ser citados os esforços do Departamento de Combate à Desertificação da SEDR 

(DCD/SEDR) em atualizar o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca (PAN-Desertficação). Nesse sentido, foram definidas as ações com a Cooperação 

Técnica no âmbito do PNUD, FAO, IICA e Mercosul; uma Estratégia Financeira Integrada – FIR; a 

adequação e implementação do Sistema de Alerta Precoce de Secas (SAP) como ferramenta de suporte 

à gestão; a adequação da Comissão Nacional de Combate à Desertificação (CNCD) com a estruturação 

de Câmaras Técnicas. Uma mobilização junto aos países de língua portuguesa no âmbito da UNCCD, 

para definição de diretrizes e ações integradas e o envolvimento de instituições nacionais e 

internacionais em ações de formação técnica e estudos específicos. Elaboração de diagnósticos 

apontando cenários e uma intensa articulação com a sociedade civil e os órgãos estaduais para 

implementação de ações finalísticas. O maior avanço, no entanto, está na abordagem conceitual. A 

temática da desertificação vem sendo tratada no âmbito das iniciativas para o uso dos sustentável 

recursos naturais, de forma a estabelecer uma relação de convivência sustentável com a semiaridez que 

promova a segurança hídrica, alimentar, energética de forma inclusiva e assegure a conservação 

ambiental. Outro avanço conceitual se traduz na proposta de programa voltado a conservação dos solos 

nas ASD, como resposta adequada para um sistema de produção com uma gestão ambiental adequada 

que promove a segurança hídrica da região e busca equacionar o processo de assoreamento dos 

reservatórios de água. 

Quanto à questão energética, a SEDR vem apoiando ações estruturantes e inovadoras junto aos setores 

cerâmicos e gesseiro para a implementação de Programas de Suprimento Sustentável - PSS (Artº 34 da 

nova Lei de Proteção da Vegetação Nativa) que buscam promover o manejo sustentável da vegetação 

nativa e o auto abastecimento da matriz energética dos setores. Foram definidos procedimentos 

metodológicos que possibilitam analise de cenários ambientais e do perfil tecnológico, das empresas, 

além de ações de capacitação e definição de ações de fomento para dar suporte técnico e financeiro. 

Vem sendo realizado um esforço para melhoria e qualificação do manejo florestal sustentável da 

Caatinga e do Cerrado e para a melhoria tecnológica e maior eficiência das empresas cerâmicas e 

gesseira.  

Ressalta-se ainda que o processo de migração do Departamento de Zoneamento Territorial para a 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano em andamento no âmbito do MMA, facilitou a 

retomada do MacroZEE da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, iniciativa que será executada 

com recursos provenientes do Programa de Desenvolvimento do Setor Água (INTERÁGUAS). 

Concebido para buscar uma melhor articulação e coordenação de ações no setor água, criando um 

ambiente integrador no qual seja possível aumentar a capacidade institucional e de planejamento do 

setor, de maneira a contribuir para uma implementação mais harmônica de políticas e investimentos 

públicos que têm na água seu elemento principal, o INTERÁGUAS é financiado com recursos do 

Acordo de Empréstimo 8074-BR, celebrado entre a República Federativa do Brasil e o Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD). Assim, a conclusão do MacroZEE da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que teve inicio em 2013 e tem previsão de término em 2015, 

executada de forma integrada à revisão do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco e do Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco, contribuirá 



para orientar o uso múltiplo e racional dos recursos hídricos e para revitalizar esta importante bacia 

hidrográfica brasileira. 

Considerando que o novo Código Florestal (lei nº 12.651/2012) estabelece um prazo de cinco anos para 

que todos os estados elaborem e aprovem seus ZEEs, segundo metodologia unificada estabelecida em 

norma federal, o Departamento de Zoneamento Territorial do MMA tem buscado fortalecer a 

cooperação institucional, técnica e financeira com os estados brasileiros no sentido de viabilizar a 

execução de projetos de ZEE nas escalas regional, estadual e local. Atualmente, para além dos 

convênios em vigor com Goiás, Piauí e Tocantins, foram firmados acordos de cooperação técnica com 

Amapá, Amazonas, Piauí e Roraima, encontrando-se em negociação instrumentos do mesmo tipo com 

Distrito Federal, Maranhão e Paraná. Relações de cooperação também têm sido mantidas com outras 

unidades da federação, como Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de 

Janeiro e São Paulo. 

No que tange à pauta extrativista, a partir de 2014, as demandas da agenda do extrativismo passaram a 

ser sistematizadas e monitoradas por uma 'mesa de diálogos', composta por secretários e representantes 

de pastas que dialogam com o tema, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da 

República. Ressalta-se que, embora a execução orçamentária das Ações 6087 e 20VQ tenham sido 

relativamente baixas, as articulações de ações com outros setores de governo e com organizações da 

sociedade civil, na perspectiva de construção de políticas públicas mais abrangentes, que contemple as 

populações tradicionais e extrativistas, a partir de uma perspectiva mais estratégica da SEDR, 

contribuíram para que a pauta extrativista não fosse prejudicada. 

 

Já no que compete à regularização ambiental, foi iniciado o processo de elaboração da matriz que será 

utilizada para o monitoramento da implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelas Unidades da 

Federação. Essa matriz foi desenvolvida pela equipe técnica da SEDR com apoio da Cooperação 

Alemã – GIZ. A matriz possui 9 indicadores que permitem avaliar o grau de execução das ações 

necessárias para implantação do CAR. Essa matriz será validada com as Unidades da Federação e será 

implantada em seguida. 

 

5.4 INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL 

Não compete à UJ. 

 

5.5 INFORMAÇÕES SOBRE CUSTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

Não compete à UJ. 
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6. PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 04/12/2013 

 

6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA 

 

6.1 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

6.1.1 – Programação das despesas 

6.1.2 – Movimentação de Créditos Interna e Externa 

6.1.3 – Realização das Despesas 

 

6.1.1 PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS 

 

QUADRO A.6.1.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (UGS 440040 E 440108) 

Unidade Orçamentária: 44101 Código UO: 44101 UGO: 440002 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 
2 – Juros e Encargos da 

Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  
 0,00  0,00 

 191.983.332,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 
 0,00  0,00  0,00 

Especiais 

Abertos  0,00 
 0,00  0,00 

Reabertos 
 0,00  0,00  0,00 

Extraordinários 

Abertos 
 0,00  0,00  0,00 

Reabertos 
 0,00  0,00  0,00 

Créditos Cancelados  0,00 0,00  20.000.000,00  

Outras Operações       

Dotação final 2014 (A)  0,00 0,00  171.983.332,00  

Dotação final 2013(B)  0,00 0,00  126.084.064,00 

Variação (A/B-1)*100  0,00 0,00  36,4% 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva de 

Contingência 
4 – Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização da 

Dívida 

DOTAÇ

ÃO 

NICIAL   4.000.000,00 

 0,00  0,00 

  0,00 

C
R

É

D
IT

O
S

 

Suplementares 
 0,00  0,00  0,00  0,00 



Especiais 

Abertos 
 0,00  0,00  0,00  0,00 

Reabertos 
 0,00  0,00  0,00  0,00 

Extraordinários 

Abertos 
 0,00  0,00  0,00  0,00 

Reabertos 
 0,00  0,00  0,00  0,00 

Créditos Cancelados  0,00 
 0,00  0,00  0,00 

Outras Operações         

Dotação final 2014 (A) 4.000.000,00 
 0,00  0,00  0,00 

Dotação final 2013(B)  1.358.048,00 
 0,00  0,00  0,00 

Variação (A/B-1)*100  194,5% 
 0,00  0,00  0,00 

 

Análise Crítica:  

Inicialmente, observa-se a evolução considerável do orçamento aprovado para o exercício de 2014, em 

comparação com 2013. No que tange ao Grupo de Despesas Correntes, o incremento mais significativo 

é justificado pela expansão nas dotações orçamentárias, autorizadas pela LOA – 2014, das Ações 8308 

e 20VP. As referidas programações são referentes, respectivamente, ao Cadastro Ambiental Rural – 

CAR, e ao Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa Verde, inserido no Plano Brasil sem 

Miséria. Ambas as agendas estão inseridas no Planejamento Estratégico do Ministério do Meio 

Ambiente, inferindo-se, com isso, a convergência dada às pautas estratégicas da UJ com o orçamento 

autorizado ao MMA. 

No que tange à Ação 20VP, a expansão orçamentária verificada em 2014 pode ser justificada, 

principalmente, pelo incremento das atividades de monitoramento do programa, capacitação de 

beneficiários, incluindo-se aí a busca por estratégias de saída do programa. 

Com relação à Ação 8308, voltada às atividades de implementação de regularização ambiental em 

imóveis rurais da federação, incluindo-se o CAR, observa-se que a expansão orçamentária para 2014 

foi justificada pela necessidade de viabilizar e disponibilizar instrumentos para a implantação e adesão 

ao cadastro ambiental, em convergência aos prazos estabelecidos pelo Novo Código Florestal (Lei nº 

12.651/2012). Ressalta-se, porém, que parte considerável da dotação autorizada pela LOA – 2014 para 

a Ação corresponde a recursos de Fonte 0148 e 1100, às quais são oriundas de um contrato de 

empréstimo junto ao Programa de Investimento Florestal (FIP), por intermédio do Banco Mundial, para 

o Projeto de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais no Cerrado (Projeto CAR-FIP). 

De modo geral, e com base nas prioridades definidas pela direção do MMA, a SEDR, assim como no 

exercício de 2013, deu maior atenção às Ações voltadas ao CAR e ao Bolsa Verde, justificando-se com 

isso o grande incremento na dotação concedida à Unidade. Dessa forma, o restante do referencial 

monetário para elaboração do Orçamento de 2014 foi programado na tentativa de uma distribuição 

equânime para as demais Ações da Unidade. Porém, as demais Ações tiveram grande discrepância 

quando comparadas ao montante destinado às Ações 20VP e 8308.  

Desse modo, e assim como em 2013, as demais agendas, cuja dotação orçamentária está vinculada à 

UJ, como o combate ao desmatamento e convivência com o semiárido; ações voltadas ao Zoneamento 

Ecológico; além de atividades relativas aos povos e comunidades tradicionais, foram desenvolvidas, em 

grande parte, por meio do apoio de parceiros e Fundos Governamentais.  



No que tange às despesas de capital, a expansão do montante em quase 200%, comparado com o 

exercício anterior, é traduzida pela demanda do Projeto CAR-FIP para o exercício, em que era esperado 

que o mesmo estivesse sido assinado em 2014. Da dotação de capital aprovada no orçamento de 2014 

para a Ação 8308, correspondendo a 95% das despesas de capital previstas na LOA 2014 para a UJ, 

apenas aquela de Fonte 0100 foi executada. O restante (Fontes 0148 e 1100) não foi executado, uma 

vez que o Contrato de Empréstimo junto ao Banco Mundial encontrava-se em fase de negociação ao 

final de 2014.  

O cancelamento de dotação informado de R$ 20.000.000,00, é referente à Emenda Parlamentar nº 

50030002, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADES), a qual não foi 

liberada pela SRI/PR. 

Ressalta-se, por fim, que não houve a necessidade de abertura de créditos adicionais para as ações 

orçamentárias no âmbito 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 
Movimentação 

UG  

Classificação da 
ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 440040  440001  20M4     119.692,16 

 440040 440001 20VQ   380.000,00 

 440040 440001 20VT   46.899,36 

 440040 440001 20W0   14.755,70 

 440040 440001 20W2   100.000,00 

 440040 440001 20W4   5.720,00 

 440040 440001 6087   199.399,95 

 440040 440001 8308   47.946.592,29 

 440108 440001 20VP   119.692,16 

Recebidos -  -  -      -  

Origem da 
Movimentação 

UG  
Classificação da 

ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6 – Amortização 
da Dívida 

Concedidos 440040  440001  8308  42.297,50      

Recebidos -  -  -  -  -  -  



Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da 
ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos -  -  -  -  -  -  

Recebidos -  -  -  -  -  -  

Origem da 
Movimentação 

UG  
Classificação da 

ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6 – Amortização 
da Dívida 

Concedidos -  -  -  -  -  -  

Recebidos -  -  -  -  -  -  

 

 

QUADRO A.6.1.2.2 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA 

Origem da 
Movimentaçã

o 

UG  

Classificação 
da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 440040  154051  8308     80.000,00 

 
440040 

135039 8308   239.040,00 

 
440040 

153032 8308   5.300.000,00 

 
440040 

154051 20M4   520.000,00 

 
440040 

153163 20W0   243.000,00 

 
440040 

443032 20W4   187.300,00 

 
440108 

153032 20VP   2.000.000,00 

 
440108 

153166 
20VP 

  831.483,39 

 
440108 

443032 
20VP 

  3.986.151,02 

Recebidos 
-  -  -  -  -  -  

Origem da 
Movimentaçã

o 

UG  

Classificação 
da ação 

Despesas de Capital 

Concedent
e 

Recebedora 
4 – 

Investimento
s 

5 – Inversões 
Financeiras 

6 – Amortização 
da Dívida 

Concedidos 440040  135039  8308  95.000,00      

 440040 153032 8308 661.949,66   

Recebidos 
-  -  -  -  -  -  

 



6.1.3 REALIZAÇÃO DA DESPESA 

DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS 

– EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA UJ 

QUADRO A.6.1.3.1 – DESPESAS EXECUTADAS DIRETAMENTE PELA UJ, POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – 

CRÉDITOS ORIGINÁRIOS 

Unidade Orçamentária: MMA  Código UO: 44101 UGO: 440002 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.     Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g)         

a)    Convite         

b)    Tomada de Preços         

c)     Concorrência         

d)    Pregão          

e)     Concurso         

f)     Consulta         

g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas   

      

2.     Contratações Diretas (h+i)         

h)     Dispensa         

i)    Inexigibilidade         

3.     Regime de Execução Especial         

j)      Suprimento de Fundos         

4.     Pagamento de Pessoal (k+l)         

k)      Pagamento em Folha         

l)    Diárias  221.357,15  200.707,57 221.357,15   200.707,57 

5.     Outros         

6.     Total (1+2+3+4+5)  221.357,15  200.707,57 221.357,15   200.707,57 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESAS – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS 

TOTAL 

QUADRO A.6.1.3.2 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA  - CRÉDITOS ORIGINÁRIOS TOTAL 

Unidade Orçamentária: MMA  Código UO: 44101 UGO: 440002 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas 
de Pessoal 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

1º elemento 
de despesa  

 
     

        

2º elemento 
de despesa  

 
     

        

3º elemento 
de despesa  

 
     

        

Demais 
elementos do 
grupo 

 
     

        

2. Juros e 
Encargos da 
Dívida   

    

    

    

  

1º elemento 
de despesa          

        

2º elemento 
de despesa          

        

3º elemento 
de despesa          

        

Demais 
elementos do 
grupo         

        

3. Outras 
Despesas 
Correntes   

    

    

    

  

Outros Auxílios 
Fin. – PF 

76.741.500,00 51.420.000,00 
76.741.500,00 

51.420.000,00 0,00 2.105.000,00 
76.741.500,00 

51.420.000,00 

Outros Serv. 
Terceiros - PJ 

61.391.831,69 2.592.349,18 
39.813.060,41 

487.349,18 
6.247.740,10 

0,00 
43.264.881,20 

31.927.983,58 

Passagens 
Despesas c/ 
Locomoção 

427.944,27 396.864,91 
394.127,32 

334.923,13 
61.941,78 

61.941,7 
453.917,78 177.315,74 

Demais 
elementos do 
grupo 

1.413.664,19 
597.572,48 1.192.631,62 200.707,57 

 

159.257,97 

 

0,00 

 

1.317.504,46 

 

1.710.021,77 

 

 

 



DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Equip. ou mat. 
permanente  

286.894,15 
104.800,00 

14.599,99 
0,00 

142.939,90 
104.800,00 

 

157.539,95 
985.811,70 

Outros Serv. Terceiros – 
PJ 

512.000,00 
0,00 

0,00 
0,00 

6.860,00 
0,00 6.860,00 

958.248,0 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do 
grupo         

        

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do 
grupo         

        

6. Amortização da 
Dívida   

    
    

    
  

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do 
grupo         

        

 

 

6.2 DESPESAS COM AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Não houve despesas com ações de publicidade e propaganda, no âmbito da UJ, no exercício de 2014. 

 

6.3 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICÊNCIA DE CRÉDITOS OU 

RECURSOS 

Não compete à 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 6.618.968,81  3.787.264,05  229,00  2.831.475,76  

2012 22.762.932,67  10.438.637,07  8.524.025,86  12.324.295,60  

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

Ano de Inscrição Montante 
01/01/2014 

Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 
31/12/2014 

2013 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6.4.1 – ANÁLISE CRÍTICA 

A UJ busca constantemente fazer gestões junto à setorial financeira do Ministério do Meio Ambiente 

(Coordenação-Geral de Finanças e Contabilidade – CGFC/SPOA/SECEX/MMA) no intuito de garantir 

uma execução fincaneira convergente à execução orçamentária, dentro de cada exercício. No entanto, 

as programações financeiras de solicitação de recursos, enviadas pela UJ, não são atendidas em sua 

totalidade tendo em vista as restrições impostas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Desse modo, as 

programações mensais de desembolso apresentadas pela UJ não são cumpridas, o que ocasiona a 

inscrição de empenhos em Restos a Pagar, ao final do exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5 TRANSFERÊNCIA 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 (31/12/2014)  

Unidade Concedente ou Contratante 

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

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

 

Informações sobre as transferências  

Modali-

dade 

Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida  No exercício 

Acumulado 

até exercício Início Fim 

1 760454/2011 

Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente do Acre - CNPJ 

63601769000185 

371.830,00  37.183,00  0,00 334.647,00 22/12/11 31/05/2015  1 

1 761307/2011 

Secretaria do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade – Pernambuco - 

CNPJ 13471612000104 

500.000,00  50.000,00  0,00 450.000,00 30/12/11 31/05/2015  1 

1 760548/2011 

Secretaria do Desenvolvimento 

Sustentável e dos Recursos Hídricos – 

Tocantins - CNPJ 05016202000145 

495.724,52  57.221,50  0,00 438.503,02 26/12/11  31/05/2015  1 

1 760557/2011 
Governo do Estado do Acre - CNPJ 

63606479000124 
3.300.000,00  300.000,00  0,00 3.000.000,00 30/12/11  30/07/2015 1 

1 761392/2011 

Empresa de Assist Técnica e Ext Rural 

do Estado do Pará - CNPJ 

05402797000177 

3.073.747,48  408.915,48  

 

0,00 

 

2.664.832,00 30/12/11  31/07/2015 1 

1 715401/2009 Estado do Piauí / Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos 

400.005,95 50.005,95 0,00 350.000,00 30/12/09 30/04/2014 1 

1 721151/2009 Estado de Goiás / Secretaria de Estado 

das Cidades 

334.000,00 34.000,00 0,00 334.000,00 30/12/09 30/03/2014 1 

1 775631/2012 

Estado do Tocantins / Secretaria de 

Estado de Planejamento e da 

Modernização da Gestão Pública 400.000,00 20.000,00 0,00 380.000,00 31/12/12 30/07/2015 1 

1 778200/2012 

Estado da Paraíba / SUDEMA - CNPJ 

08.329.849/0001-15 545.650,00 51.400,00 

0,00 494.250,00 
30/12/12 31/05/2015 1 

1 778203/2012 

Estado do Rio de Janeiro / INEA 

CNPJ: 10.598.957/0001-35 599.792,04 99.965,34 0,00 499.829,70 28/12/12 30/05/2015 1 

1 778613/2012 

Estado do Rio Grande do Sul / SEMA 

CNPJ: 03.330.683/0001-33 565.020,58 65.020,58 104.800,00 500.000,00 30/12/12 30/06/2015 1 



1 775900/2012 

Assoc. Desenv. Regional Oeste do 

Paraná – ADEOP – CNPJ: 

07.752.576/0001-54 

450.000,00 0,00 250.000,00 450.000,00 28/12/12 31/12/2014 1 

3 675088/2013 ICMBio – CNPJ: 08.829.974/0002-75 312.700,00 0,00 170.00,00 264.500,00 17/07/13 31/12/2014 1 

3 675587/2013 
Embrapa / Cerrados –                   

CNPJ: 00.348.003/0137-94 
1.016.696,00 0,00 105.000,00 379.580,00 04/09/13 31/12/2015 1 

3 676886/2013 UFRRJ – CNPJ: 29.427.465/0001-05 3.509.036,26 0,00 0,00 1.061.258,89 26/11/13 31/12/2015 1 

3 677257/2013 FUNAI – CNPJ: 00.059.311/0001-26 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 12/12/13 31/12/2015 1 

3 682331  UFSC - CNPJ 83.899.526/0001-82 640.500,00 0,00 0,00 397.500,00 16/12/11 31/12/2015 1 

3 67815/2014 ICMBio – CNPJ: 08.829.974/0002-75 5.902.174,15 0,00 3.986.151,02 3.986.151,02 17/04/14 28/02/2015 1 

3 678921/2014 UFLA – CNPJ: 22.078.679/0001-74 6.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 29/04/14 31/12/2014 1 

3 679501/2014 UFLA – CNPJ: 22.078.679/0001-74 4.500.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 29/05/14 31/12/2015 1 

3 682240/2014 UFLA – CNPJ: 22.078.679/0001-74 662.000,00 0,00 0,00 0,00 28/11/14 31/12/2015 1 

3 682312/2014 UFV – CNPJ: 25.944.455/0001-96 698.300,00 0,00 0,00 0,00 04/12/14 31/12/2016 1 

LEGENDA 

Modalidade: 

1 - Convênio  

2 - Contrato de Repasse 

3 - Termo de Cooperação 

4 - Termo de Compromisso  

Situação da Transferência: 

1 - Adimplente 

2 - Inadimplente 

3 - Inadimplência Suspensa  

4 - Concluído  

5 - Excluído 

6 - Rescindido  

7 - Arquivado 

 

 

 



6.5.2 QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANFERÊNCIAS CELEBRADOS E 

VALORES REPASSADOS NOS TRÊS ULTIMOS EXERCÍCIOS 

QUADRO A.6.5.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

CNPJ: 37.115.375/0002-98 

UG/GESTÃO: 440040/0001 e 440108/0001 

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 0 0 5 354.800,00 1.909.572,70 396.302,12 

Contrato de Repasse 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Termo de Cooperação 5 10 1 11.561.151,02 7.610.658,89 2.240.249,02 

Termo de 

Compromisso 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Totais 5 10 6 11.915.951,02 9.520.231,59 2.636.551,14 

Fonte: SIAFI e SICONV 

 

6.5.3 INFORMAÇOES 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 EXTRATIVISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

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

Exercício 

da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2014 

Contas Prestadas 
Quantidade 4  - 

Montante Repassado 1.306.838,10 - 

Contas NÃO Prestadas Quantidade - - 



Montante Repassado - - 

2013 

Contas Prestadas 
Quantidade 4 - 

Montante Repassado 1.122.838,10 - 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade - - 

Montante Repassado - - 

2012 

Contas Prestadas 
Quantidade 1 - 

Montante Repassado 102.500,00 - 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade - - 

Montante Repassado - - 

Anteriores 

a 2012 
Contas NÃO Prestadas 

Quantidade 
 

- 

Montante Repassado 
 

- 

Fonte: SIAFI e SICONV 

 

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 31/12/14 

em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

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

Exercício da 

Prestação das 

Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênios 

Contratos de 

Repasse 

2014 

Quantidade de Contas Prestadas  4 - 

Com Prazo de 

Análise ainda 

não Vencido 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada  4 - 

Quantidade Reprovada  0 - 

Quantidade de TCE  0 - 

Montante Repassado (R$)  1.306.8038.10 - 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade  0 - 

Montante Repassado (R$)  0 - 

Com Prazo de 

Análise 

Vencido 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada  - - 

Quantidade Reprovada  - - 

Quantidade de TCE  - - 

Montante Repassado (R$)  - - 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade  - - 

Montante Repassado (R$)  - - 

2013 Quantidade de contas prestadas  4 - 



Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada  4 - 

Quantidade Reprovada  0 - 

Quantidade de TCE  0 - 

Montante repassado  1.122.838,10 - 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade  0 - 

Montante repassado (R$)  0 - 

2012 

Quantidade de Contas Prestadas  1 - 

Contas 

analisadas 

Quantidade Aprovada  1 - 

Quantidade Reprovada  0 - 

Quantidade de TCE  0 - 

Montante Repassado  102.500,00 - 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade  0 - 

Montante Repassado   0 - 

Exercício 

Anterior a 2012 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade  - - 

Montante Repassado  - - 

Fonte: SIAFI e SICONV 

 

6.5.5 ANÁLISE CRÍTICA 

Ressalta-se, inicialmente, que, assim como no Exercício de 2013, a SEDR não celebrou convênios. No 

entanto, optou pela celebração de 5 (cinco) novos Termos de Execução Descentralizada com Entidades 

da Administração Federal visando auxiliar e buscar maior eficiência na execução de suas Ações. 

Dentre as parcerias buscadas pela UJ para o Exercício de 2014, destaca-se aquela firmada com a 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), por meio de 3 (três) novos instrumentos. Os mesmos foram 

celebrados para apoiar a consolidação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), utilizando-se a expertise 

daquela Universidade para apoiar na capacitação de agentes e desenvolvimento de sistemas que 

venham otimizar o cadastro de propriedades rurais e a regularização ambiental. Além desses, a SEDR 

também firmou parceria para desenvolvimento do ‘SisBolsa Verde’, sistema de informações para 

auxiliar no monitoramento do Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa Verde. 

Completam a lista a parceria firmada com o Instituto Chico Mendes para a Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio, para apoio operacional às atividades de cadastramento do Programa Bolsa 

Verde; além do Termo celebrado com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), para apoiar a SEDR na 

capacitação em gestão territorial rural e aplicação do Indicador de Sustentabilidade em Agrossistemas 

(ISA) de propriedades rurais e Zoneamento Ambiental e Produtivo (ZAP) de bacias hidrográficas. 

No tocante a apresentação de prestação e contas de instrumentos celebrados por meio desta 

SEDR/MMA, informamos que as prestações de contas devidas foram apresentadas. Os Convênios nº 

760363/2011 (celebrado com a Cooperiguaçu) e nº 760410/2011 (celebrado com a Associação 

Nacional de Agricultura Camponesa – ANAC) tiveram suas prestações de contas finalizadas em 2014. 

 

 

 



6.6  SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Não foram concedidos e nem utilizados Suprimentos de Fundos, no âmbito da SEDR/MMA, no 

exercício de 2014. 

 

6.7  RENÚNCIAS SOB A GESTÃO DA UJ 

Não compete à UJ. 

 

6.8  GESTÃO DE PRECATÓRIOS 

Não compete à UJ. 



7. PARTE A, ITEM SETE, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 

04/12/2013 

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 UJ 

7.1.1.1 – Lotação 

QUADRO A.7.1.1.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/14 

Tipologias dos Cargos 

Lotação 

Ingressos no 

Exercício Egressos no Exercício 

 

Autorizada Efetiva  

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 

1.2) Não há 78 6 2 

 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  Não há     

1.2.   Servidores de Carreira 

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 

Não há 

78 6 2 

 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada 

ao órgão 

Não há 

73 6 1 

 

1.2.2.    Servidores de carreira em 

exercício descentralizado 

Não há 

4   

 

1.2.3.    Servidores de carreira em 

exercício provisório 

Não há 

   

 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros 

órgãos e esferas 

Não há 

1  1 

 

2.   Servidores com Contratos Temporários Não há 2  4  

3.   Servidores sem Vínculo com a 

Administração Pública 

Não há 

10 1 2 

 

4.   Total de Servidores (1+2+3) Não há 90 7 8  

Fonte: CGGP/SPOA/SECEX/MMA  

 

 

 

 

 

 



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) 26 52 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 26 52 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 24 49 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado  4 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório   

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  1 

2.   Servidores com Contratos Temporários  2 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 2 8 

4.   Total de Servidores (1+2+3)  90 

 

 

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 19 1 1 

1.1. Cargos Natureza Especial Não há    

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior Não há 19 1 1 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 10   

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 1   

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 1   

1.2.4.    Sem Vínculo Não há 10 1 1 

1.2.5.    Aposentados Não há    

2.   Funções Gratificadas Não há    

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há    

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há    

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há    

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  Não há 19 1 1 

Fonte: CGGP/SPOA/SECEX/MMA  

 

 

7.1.2 – QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

Os dados serão apresentados de forma consolidada pela SPOA/SECEX/MMA (UG 440001). 



7.1.3 – CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA (Quadro A.7.1.3 – Custos do Pessoal) 

 

Tipologias/ Exercícios 
Vencimentos e 

 vantagens fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

previdenciários 

Demais 

despesas 

variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2014 

                        -                        -                          -                          

-    

                        

-    

                        -                         -                       

-    

                    

-    

                       -    

2013 

                        -                        -                          -                          

-    

                        

-    

                        -                         -                       

-    

                    

-    

                       -    

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 

      

3.405.016,77  

      

312.080,42  

        

531.183,58  

       

384.656,64  

         

335.864,63  

         

131.377,56  

   

2.610.114,76  

      

10.190,10  

       

7.720.484,46  

2013 

      

3.359.286,62  

      

189.514,31  

        

507.674,20  

       

282.063,32  

         

386.824,86  

         

145.068,18  

   

2.387.385,23  

                   

-    

       

7.257.816,72  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 

                        -          

143.434,53  

          

11.890,67  

           

3.290,43  

                        

-    

             

4.359,12  

          

7.082,75  

                   

-    

                    

-    

        

170.057,50  

2013 

                        -          

183.012,90  

          

15.181,78  

           

5.397,61  

                        

-    

             

4.357,60  

                     -            

1.458,08  

                    

-    

        

209.407,97  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporário) 

Exercícios 
2014 

                        -          

835.594,29  

          

69.881,36  

         

22.917,36  

           

47.548,61  

             

8.280,74  

        

14.029,95  

                   

-    

                    

-    

        

998.252,31  

2013 

                        -          

851.911,78  

          

71.235,60  

         

18.492,44  

           

46.049,80  

             

9.295,57  

        

15.060,93  

                   

-    

                    

-    

     

1.012.046,12  

Servidores Cedidos com ônus  

Exercícios 
2014 

         

313.408,69  

                    -              

48.974,21  

         

28.127,99  

           

27.955,83  

             

5.791,65  

      

249.490,00  

        

2.878,57  

          

676.626,94  

2013 

         

269.659,59  

                    -              

42.328,18  

         

22.964,79  

           

27.944,17  

             

6.850,14  

      

206.049,83  

                   

-    

          

575.796,70  

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2014 

                        -          

265.990,33  

          

21.880,01  

           

6.129,99  

                        

-    

                

507,00  

        

43.715,56  

                   

-    

          

338.222,89  

2013 

                        -          

668.380,00  

          

50.441,67  

         

19.239,96  

             

7.777,00  

             

1.115,40  

        

34.592,23  

                   

-    

          

781.546,26  

Fonte: SIAPENET 
         



7.1.4 – IRREGULARIDADES NA ÁREA DE PESSOAL 

Os dados serão apresentados de forma consolidada pela SPOA/SECEX/MMA (UG 440001). 

 

7.1.5 – INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

Os dados serão apresentados de forma consolidada pela SPOA/SECEX/MMA (UG 440001). 

 

 

7.2 – CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO E DE ESTAGIÁRIOS  

7.2.1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E VIGILÂNCIA  

Os dados serão apresentados de forma consolidada pela SPOA/SECEX/MMA (UG 440001). 

 

7.2.2 – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADES NÃO ABRANGIDAS PELO 

PLANO DE CARGOS DO ÓRGÃO 

Os dados serão apresentados de forma consolidada pela SPOA/SECEX/MMA (UG 440001). 

 

7.2.3 – ANÁLISE CRÍTICA DOS ITENS 7.2.1 E 7.2.2 

A ser informada pela SPOA/SECEX/MMA. 

 

7.2.4 – CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

QUADRO A.7.2.4 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

Nível de escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.1    Área Fim 10 12 13 12  

1.2    Área Meio      

2.      Nível Médio 10 12 13 12  

2.1    Área Fim 1 2 2 1  

2.2    Área Meio      

3.      Total (1+2) 1 2 2 1  

Análise Crítica: A gestão da contratação de estagiários no âmbito da UJ fica a cargo da SPOA/SECEX/MMA. No entanto, a UJ tem a 

informar que os estagiários em tela, os quais são demandados pela SEDR à CGGP/SPOA/SECEX/MMA, estão distribuídos entres 

todos os Departamentos da Secretria e cumprem com suas atividades de maneira satisfatória. 

 



8. PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 04/12/2013 

8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

Ressalta-se que a gestão do patrimônio imobiliário, da gestão da frota de veículos e dos bens imóveis, 

no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, fica à cargo da Coordenação-Geral de Gestão 

Administratriva (CGGA/SPOA/SECEX/MMA). Desse modo, ressalta-se que a gestão do patrimônio 

mobiliário e imobiliário da SEDR deverá constar no Relatório consolidado do MMA, a ser apresentado 

pela Secretaria Executiva. Desse modo, tem-se que o presente item não se aplica à UJ. 

 



9. PARTE A, ITEM NOVE, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 

04/12/2013 

9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

9.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)  

Não se aplica diretamente à realidade da UJ, tendo em vista que a gestão da Tecnologia da 

Informação e do Conhecimento, de todas as Unidades do Ministério do Meio Ambiente, está 

sob responsabilidade da SPOA/SECEX. Tais informações serão consolidadas no âmbito da 

Unidade Gestora 440001. 

Vale ressaltar que a SEDR participou da aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) 2013-2015 do MMA. A UJ possui demandas específicas dentro do Plano, 

por meio das “Necessidades do Negócio” N14, N15, N16 e N17. Desse modo, e visando 

convergir esforços para implementação das demandas em tela, a SEDR, juntamente com 

parceiros externos, buscou desenvolver, ou aprimorar, soluções em TI que pudessem auxiliar 

no desempenho das suas agendas. 

O Sistema de Alerta Precoce de Desertificação- SAP, foi desenvolvido em parceria com o 

INPE, e o mesmo utiliza uma plataforma de domínio público desenvolvida pelo INPE. O SAP 

tem como Objetivo prover as bases técnicas necessárias para a formulação de estratégias de 

redução de desastres e na formulação de ações em todos os níveis de governo e nas 

organizações sociais, bem como servir de fonte de informação para a sociedade. Além disso, 

deverá permitir a integração e assimilação de dados espaciais e temporais, sejam de caráter 

biogeofísicos, socioeconômicos, nas mais variadas escalas temporais e espaciais. O SAP pode 

ser acessado no endereço: http://www.dsr.inpe.br/laf/sap/ 

Outra plataforma inserida nas ações de combate à desertificação e o sistema de Avaliação da 

Convenção – PRAIS, utilizado para a elaboração dos relatórios nacionais.  Essa plataforma é 

desenvolvida pela Convenção – UNCCD e disponibilizada ao países Partes para inserção de 

dados. O PRAIS é a ferramenta on-line para a comunicação UNCCD. Este portal permite que 

as Partes, por meio de seus agentes de informação, autorizados, insiram as informações 

necessárias para analisar os resultados e avaliação do processo de implementação. 

O Portal oferece suporte nas seis línguas oficiais das Nações Unidas; o PRAIS contém as 

seguintes seções: os indicadores de desempenho nos objetivos operacionais da Estratégia; os 

indicadores de impacto sobre os objetivos estratégicos da estratégia (a ser desenvolvido após 

a COP 10); informe financeiro; e as Melhores Práticas e os processos de comunicação. O 

PRAIS pode ser acessado no endereço: http://www.unccd-prais.com/ 

Em relação ao Programa Bolsa Verde, desde o início de sua implementação, verificou-se a 

necessidade de um sistema para desempenhar as inúmeras tarefas operacionais, algumas 

bastante trabalhosas, em virtude da complexidade dos fluxos do Programa. Assim, um sistema 

gerencial e de monitoramento do Programa Bolsa Verde, denominado, inicialmente de 

Sisverde e atualmente de SisBolsaVerde começou a ser desenvolvido, por meio do Acordo de 

Cooperação entre MMA e CENSIPAM/MD, estabelecido em 2011. Em 2012, foram criados 

um banco de dados simples e uma interface para os usuários internos (módulo restrito) e 

http://www.dsr.inpe.br/laf/sap/
http://www.unccd-prais.com/


externos (acesso público) aportada no site do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

(http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/bolsa-verde ), que permite buscar 

informações sobre famílias beneficiárias e acessar relatórios a respeito dos dados 

quantitativos e qualitativos do Programa. Em 2013, com a cessação do Acordo de Cooperação 

com o CENSIPAM/MD, o sistema começou a ser desenvolvido pela CGTI do MMA, por 

meio de uma Fábrica de Software. Em virtude, da cessação do Contrato com esta empresa, o 

desenvolvimento do SisBolsaVerde, em 2014, passou ser uma das atividades previstas no 

Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 3/2014, estabelecido com a Universidade 

Federal de Lavras. Ressalta-se que a efetivação do desenvolvimento desse sistema, melhorara 

a gestão do Programa. O Termo de Execução Descentralizada nº 3/2014 (SIAFI nº 

679501/14) foi estabelecido com a Universidade Federal de Lavras (CNPJ 22.078.679/0001-

74) e tem por objeto o “Desenvolvimento de Ações de monitoramento, suporte e 

disponibilização de dados do Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa Verde”, 

com vigência de 29/5/2014 a 31/12/2015. 

No que tange ao Sistema de Cadastramento Ambiental Rural – SiCAR, tem-se a parceria 

firmada entre o MMA e a Universidade Federal de Lavras – UFLA para desenvolvimento do 

Sistema, o qual é composto por três módulos: módulo de inscrição, módulo de gestão e 

módulo de análise. O primeiro foi finalizado em maio/2014 e já disponibilizado aos Estados. 

O segundo encontra-se em fase experimental pelo MMA, enquanto o módulo de análise tem 

previsão para ser disponibilizado no primeiro semestre de 2015. 

 

 

http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/bolsa-verde
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10. PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 04/12/2013 

10. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 

10.1 TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU 

10.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício  

Durante o exercício de 2014 não houveram deliberações do TCU à UJ. 

 

10.1.2. Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

Não existem deliberações pendentes. 

 

10.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

(OCI) 

10.2.1. Recomendações do Órgão do Controle Interno Atendidas no Exercício 

QUADRO A.10.2.1 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL – SEDR  001927 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

 

201406827 2.4 Relatório de Auditoria 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEDR 001927 

Descrição da Recomendação 

PDPI: Os controles técnicos precisam ser implementados, visto que não há uma análise criteriosa das questões técnicas e do 

cumprimento do objeto avençando com os subprojetos. Outro problema encontrado é a falta de expressividade do seu caráter 

demonstrativo, que decorre da análise deficiente dos resultados alcançados pelos projetos apoiados. A não coleta e sistematização das 

experiências vividas pelos projetos impede seu aproveitamento na elaboração de políticas. 

PDA: Apresenta falhas nos controles técnico e financeiros dos subprojetos firmados desde o seu início. Os subprojetos são viabilizados 

através de transferências de recursos. Durante o exercício de 2013 aprimorou a organização do controle financeiro do projeto, 

resultando na cobrança de subprojetos com pendências na prestação de contas. O PDA encontra-se em fase de finalização. Está sem 

equipe para executar a análise financeira e com poucos servidores para a análise técnica. 



Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

SEDR 001927 

Síntese da Providência Adotada 

Realocação de servidores para incrementar as análises técnicas e financeiras. Ressalta-se ainda que ambos projetos foram encerrados em 

2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Maior clareza nas prestações de contas dos subprojetos. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Ressalta-se que essas falhas identificadas no PDA e PDPI foram apontadas, respectivamente, pelas Auditorias 201400260/2014 e 

201400261/2014, próprias e exclusivas de cada Projeto, realizadas pela DIAMB/CGU como constatações. Elas podem encontrar sua 

justificativa na falta de estrutura de pessoal para realizar as tarefas.  

 

10.2.2. Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

Não há. 

 

10.2.3 Análise Crítica do Tratamento de Recomendações do OCI 

Embora o Parecer de Dirigente de Controle Interno (Parecer nº 201406827, Processo nº 

02000.001165/2014-38), relativo ao processo de contas do exercício da UJ acerca dos atos de gestão 

referente ao exercício de 2013, não tenha registrado constatações que pudessem impactar de forma 

significativa a execução das políticas públicas a cargo da Unidade, o respectivo Relatório de Auditoria, 

no que tange à ‘Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias’ no âmbito da UJ, ressalta que 

“apesar de haver formalização das orientações sobre transferências de recursos, a força de trabalho 

responsável pelas análises financeira e técnica destes instrumentos é insuficiente”. De acordo com o 

Órgão de Controle Interno, não há acompanhamento tempestivo da execução dos recursos, fato que 

fragiliza a avaliação dos resultados alcançados nas parcerias firmadas e a garantia da correta aplicação 

dos recursos públicos pelas entidades beneficiadas.  

Em atenção a esses apontamentos, a UJ vem buscando capacitar sua equipe, para uma maior segurança 

e confiança nas análises técnicas e financeiras; direcionar as agendas com base no Planejamento 

Estratégico do MMA, para que as parcerias futuras estejam estritamente ligadas com os temas de maior 

relevância da SEDR/MMA e focando em projetos mais estratégicos; além de dar continuidade a 

solicitação por novos servidores, uma vez que não houve acréscimo de força de trabalho em 2014, no 

âmbito da UJ.  

Observa-se, no entanto, que não há registros de recomendações de auditorias anteriores pendentes de 

atendimento pela UJ. 

Por fim, vale ressaltar que, em relação aos controles internos, não foram identificadas fragilidades que 

pudessem comprometer o desempenho da SEDR no cumprimento de suas atribuições institucionais. 

 



10.3 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI Nº 8.730/93 

10.3.1 – Situação do Cumprimento das obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 

 

QUADRO A.10.3 – 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 1 1 19 

Entregaram a DBR 1 1 19 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: CGGP/SPOA/SECEX/MMA 

 

10.4 MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO 

Não compete à UJ. 

10.5 ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV 

QUADRO A.10.5 – DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV 

DECLARAÇÃO 

Eu, Rodrigo Gonçalves Sabença, CPF n° 055.119.357-35, Assistente, exercido no 

Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável, declaro junto aos órgãos de controle 

interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos 

congêneres firmados até o exercício de 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, 30 de abril de 2015. 

Rodrigo Gonçalves Sabença 

055.119.357-35 

Assistente / DRS/SEDR 



 

Eu, Eduardo Safons Soares, CPF n° 302.045.580-68, Gerente de Projetos, 

exercido no Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável, declaro junto aos órgãos de 

controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e 

instrumentos congêneres firmados até o exercício de 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, 30 de abril de 2015. 

 

Eduardo Safons Soares 

302.045.580-68 

Gerente de Projetos / DRS/SEDR 

 

 

Eu, Allan Kardec Moreira Milhomens, CPF n° 145.792.941-49, Gerente de 

Projetos, exercido no Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável, declaro junto aos 

órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e 

instrumentos congêneres firmados até o exercício de 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, 30 de abril de 2015. 

 

Allan Kardec Moreira Milhomens 

145.792.941-49 

Gerente de Projetos / DRS/SEDR 

 

 

Eu, Bruno Siqueira Abe Saber Miguel, CPF n° 060.610.126-83, Gerente de 

Projetos, exercido no Departamento de Zoneamento Territorial, declaro junto aos órgãos de 

controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e 

instrumentos congêneres firmados até o exercício de 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, 30 de abril de 2015. 

 

Bruno Siqueira Abe Saber Miguel 

060.610.126-83 

Gerente de Projetos / DZT/SEDR 



 

Eu, Rafael Saldanha Ferraz Gangana, CPF n° 705.391.891-20, Coordenador, 

exercido no Gabinete da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, 

declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a 

contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 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, 30 de abril de 2015. 

 

Rafael Saldanha Ferraz Gangana 

705.391.891-20 

Coordenador / CAF/GAB/SEDR 

 

 



11. PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 04/12/2013 

11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

11.1 MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 

ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 

Não compete à UJ, uma vez que a Setorial Contábil do Ministério do Meio Ambiente 

(CGFC/SPOA/SECEX/MMA) é a responsável pelas demonstrações contábeis da SEDR, cujas 

informações deverão estar contidas no relatório consolidado, a ser apresentado pela SECEX/MMA 

(UG 440001). 

11.2 APURAÇÃO DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS E DAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

Não compete à UJ. 

11.3 CONFORMIDADE CONTÁBIL 

Ressalta-se que a UJ, em convergência com os preceitos legais, atende à determinação da segregação 

de funções em seus atos de gestão, ressaltando a existência de servidores titular e substituto, legalmente 

designados, para o registro da conformidade das Unidades Gestoras inseridas no âmbito da 

SEDR/MMA. 

11.4 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Segue eletronicamente anexada, no campo referente a “Anexos e Apêndices”. 

Ressalta-se, porém, que, com relação às ressalvas apresentadas pelo Contador Responsável, a UJ 

informa que os Convênios, Acordos de Cooperação Técnica e Termos de Cooperação com status “a 

comprovar” e/ou “a liberar” foram devidamente identificados no exercício de 2014 e se encontram em 

processo de reanálise técnica, para que a SEDR possa sanar as pendências existentes com base nos 

preceitos legais que norteiam os instrumentos em tela. 

Com relação à falta/restrição na comformidade dos registros de gestão, tem-se que a UJ reconhece o 

ato falho, ocorrido em casos pontuais, e informa ainda que mantém sempre atualizada a designação de 

servidores, tiular e substituto, para atuarem na conformidade dos dos atos de gestão da SEDR, além de 

garantir as condições necessárias para que as atribuições em tela possam ocorrer de maneira 

satisfatória. 



12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

12.1 PARTE A, ITEM 13, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 04/12/2013 

12.1.1 - OUTRAS INFORMAÇOES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ 

No que tange à cooperação internacional multilateral, ressalta-se que a SEDR mantém alguns acordos 

de cooperação técnica com Organismos Internacionais, para auxiliar na implementação de políticas 

públicas inseridas nas suas competências. A cooperação internacional tem como principais objetivos 

contribuir para o desenvolvimento humano, o combate à pobreza e o crescimento do país em áreas 

prioritárias, através da implementação de projetos específicos. Os Projetos são realizados em parceria 

com o Governo Brasileiro, agências multilaterais de cooperação internacional, instituições financeiras 

internacionais, setor privado e sociedade civil.  

A SEDR tem Projetos de Cooperação Técnica Internacional com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO, 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, Agência Alemã de Cooperação Internacional - GIZ e 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA.   

 

Projeto PNUD BRA/11/021 – Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais com Inclusão 

Social 

O Projeto BRA/11/021 tem como objetivo geral incentivar o desenvolvimento ambientalmente 

sustentável com inclusão social. O objetivo do projeto será alcançado por meio de produção de estudos 

e pesquisas voltados a análise de instrumentos econômicos que contribuam para o crescimento verde, 

do desenvolvimento de metodologias para monitorar programas de pagamento por serviços ambientais 

(PSA) e do desenvolvimento de uma estratégia de inclusão produtiva.  

Os beneficiários diretos do projeto são os povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares 

que praticam atividades de conservação ambiental nas áreas atendidas pelo Programa Bolsa Verde. De 

forma indireta, é apoiada a conservação das unidades territoriais do programa. 

Por meio do projeto, ao longo de 2014, foram contratados dois consultores para apoiar tecnicamente o 

planejamento, o monitoramento e a gestão de informações relacionadas à execução do Programa Bolsa 

Verde nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Contrato nº 2014/000043-01 e Contrato nº 

2014/000044-01), que estão relacionados ao TED nº 1/2014 estabelecido com o ICMBio.  

 

Projeto PNUD BRA/08/012 – “Programa de Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e 

Comunidades Tradicionais” 

O Projeto PNUD BRA/08/012 tem como objetivo geral fortalecer e capacitar povos indígenas e 

povos e comunidades tradicionais para a produção sustentável e gestão ambiental territorial e promover 



o aprimoramento econômico do setor agroextrativista a fim de melhorar as condições de vida dessas 

populações. 

O Projeto PNUD BRA/08/012 apoiou a participação de povos indígenas no curso de formação de 

gestores da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI) do 

bioma Mata Atlântica nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. O curso, coordenado pelo MMA e pelo 

ICMBio, constituiu uma parceria inédita das duas instituições no desenvolvimento de ações específicas 

de formação para representantes indígenas, gestores de Unidades de Conservação e TI.   

Ao longo de 2014, foram destinados recursos aos esforços de articulação e monitoramento das políticas 

públicas destinadas aos Povos e Comunidades Tradicionais - PCT através da realização II Encontro 

Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. De modo a qualificar a participação dos PCT e do 

governo no II Encontro Nacional, a CNPCT realizou cinco encontros regionais preparatórios de povos 

e comunidades tradicionais, no período de dezembro de 2013 a setembro de 2014. Esses encontros 

aconteceram nas cidades de Salvador – BA, Belém – PA, Cuiabá – MT, Curitiba – PR e Vitória – ES.  

Ao todo, participaram dos encontros mais de 900 representantes dos segmentos de povos e 

comunidades tradicionais, membros dos governos federal, estadual e municipal, entidades de apoio e 

assessoramento e academia que discutiram as ações do Governo Federal voltadas à implementação da 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, bem como a 

atuação da CNPCT ao longo dos últimos 8 anos e as propostas para a reestruturação desse espaço em 

um Conselho de Políticas Públicas, com novas regras de funcionamento, participação e 

representatividade. As propostas originadas destes encontros foram levadas ao II Encontro Nacional de 

Povos e Comunidades Tradicionais que ocorreu em Brasília, entre os dias 24 e 28 de novembro.  

Está previsto para maio de 2015, o lançamento, junto aos membros da sociedade civil da CNPCT, do 

novo formato do Portal Ypadê, com informações de 26 segmentos de povos e comunidades tradicionais 

e instituições representativas cadastradas. A oficina com os representantes da sociedade civil CNPCT, 

terá caráter mobilizador a respeito do cadastramento de instituições representativas de povos e 

comunidades tradicionais, além de situar-se como um momento formativo para uso e gestão do Portal 

Ypadê. Serão apresentados conteúdos e ferramentas existentes, além de casos de sucesso no uso e 

gestão de portais de internet pela sociedade civil organizada. 

 

Programa de Parceria Brasil/OIT para a Promoção de Cooperação Sul-Sul – GLO/14/09/BRA. 

O Projeto foi assinado em 14 de novembro de 2014, tem como coordenadores do projeto: Governo 

Brasileiro, por meio do Ministério do Meio Ambiente e da Agência Brasileira de Cooperação do 

Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), por 

meio do seu Escritório no Brasil. 

Inicialmente, este Projeto buscará identificar, a partir da análise das experiências concretas 

desenvolvidas no Brasil, práticas inovadoras que visam promover simultaneamente a conservação 

ambiental, a geração de trabalho decente/empregos verdes e a criação de mecanismos de proteção 

social. Em seguida, essas boas práticas serão compartilhadas entre países do Sul por meio de um 

workshop internacional e de visitas técnicas aos locais onde se desenvolvem as experiências brasileiras, 

além de eventuais missões dos gestores do Programa Bolsa Verde a países interessados em receber do 

Brasil uma cooperação técnica mais estreita. O projeto deverá ainda desenvolver uma estratégia de 

formação de capacidades para a geração de emprego e renda em áreas prioritárias para a conservação 

ambiental, em colaboração com o Centro Internacional de Formação da OIT, com sede em Turim. 



Projeto de Cooperação Técnica GCP/RLA/195/BRA 

Assinado em 20/06/2012, no âmbito da Rio + 20, amparado no Programa Executivo firmado entre 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – FAO e o Governo Brasileiro, 

representado pela Agência Brasileira de Cooperação, visando a realização de estudos e intercâmbio de 

experiências nacionais no tema de políticas públicas agroambientais, como ferramenta para a redução 

da pobreza rural e da insegurança alimentar na América Latina e Caribe por meio da promoção da 

agricultura em bases ecológicas. 

A primeira fase do Projeto encerrou-se em dezembro de 2013 com o “Seminário Regional do Projeto 

de Políticas Agroambientais na América Latina e Caribe: Balanço de Resultados e Recomendações”, 

realizado em Brasília/DF. Posteriormente, em janeiro de 2014, foi lançada a publicação “Políticas 

Agroambientales em América Latina y El Caribe – Análisis de Casos de Brasil, Chile, Colômbia, 

México y Nicaragua”. 

Até o momento foram realizados encontros nacionais sobre Diretrizes Voluntárias em três países: 

Brasil, Colômbia e México. Estão previstos ainda dois fóruns eletrônicos de Diálogo, tendo sido já 

realizado, em 2014, um fórum sobre “Diretrizes Voluntárias para Políticas Agroambientais”, contando 

com 118 participantes de 15 países. 

 

PROJETO BRA/IICA/05/004 - “Apoio às Ações de Implementação do Programa de Ação 

Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAN-Brasil” 

Tem como objetivo contribuir para a implementação de ações de combate à desertificação nas ASD, 

mediante a consolidação do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca – PAN-Brasil e dos Programas de Ação Estaduais de Combate à Desertificação – 

PAEs, sua área de atuação e /Beneficiários são: 

- Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD;  

- Beneficiários diretos do Projeto é a população das ASD distribuída em 1.484 municípios, calculada 

em 31,6 milhões de pessoas que, com a implementação de ações do PAN-Brasil, terá melhoria na sua 

qualidade de vida; 

- Beneficiários indiretos são as equipes técnicas das instituições parceiras (governamentais e da 

sociedade civil) com atuação direta nas ASD e o próprio MMA que contará com estudos e projetos que 

lhe permitirão avançar no processo de implementação do PAN-Brasil. 

O Projeto finalizou suas atividades em 20/12/2014. A equipe técnica está elaborando o documento de 

encerramento do projeto – Relatório Final. 

 

PROJETO BRA/IICA/14/001 - Projeto de Cooperação Técnica Internacional “Implementação de 

estratégias e ações de prevenção, controle e combate à desertificação face aos cenários de 

mudanças climáticas e à Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD)”. 

Tem como objetivo apoiar o planejamento e a implementação de estratégias e ações de prevenção, 

controle e combate à desertificação face aos cenários de mudanças climáticas e considerando o plano 

estrtatégico decenal (2008-2018) da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação – 

UNCCD, sua área de atuação/Beneficiários são: 



- Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD;  

- Beneficiários diretos: a população das ASD; 

- Beneficiários indiretos: as equipes técnicas das instituições parceiras (governamentais e da sociedade 

civil) com atuação direta nas ASD e o próprio MMA que contará com estudos e projetos que lhe 

permitirão avançar no processo de implementação da UNCCD no País. 

As ações em andamento do projeto e o acompanhamento de consultorias produto PF e PJ, 

acompanhamento da implementação das ações das Agências Implementadoras IABS e Fundação e 

Parque Tecnológico/PB e a contratação das consultorias previstas no âmbito do Objetivo Imediato 1, 

PF, modalidade produto. 

 

PROJETO BRA/07/018 –PNUD – “Investimento Socioambiental em Ações de uso e Conservação 

do Solo em Comunidade Rurais da Bacia do Rio São Francisco. 

Tem com objetivo conjunto de iniciativas voltadas à capacitação, o uso sustentável dos recursos 

ambientais, e a difusão de boas práticas para o uso e modelos de conservação. Destaca-se por apoiar a 

integração das iniciativas governamentais e não governamentais, a articulação, a mobilização, e a 

assistência técnica e financeira para implementação de ações socioambientais que promovam o 

combate à desertificação, em especial a adoção de práticas e tecnologias sociais, sua ára de 

atuação/Beneficiários são: 

- Bacia do Rio São Francisco e Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD;  

- Beneficiários diretos do Projeto: 263 comunidades rurais de cinco Estados da Federação situados na 

BSF (Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco). As comunidades rurais em questão 

representam os mais diversos grupos: produtores familiares, pescadores artesanais, comunidades de 

fundo de pasto, quilombolas, indígenas, entre outros povos e comunidades tradicionais. 

- Beneficiários indiretos: população das ASD e as equipes técnicas das instituições parceiras 

(governamentais e da sociedade civil) com atuação direta nas ASD e o próprio MMA que contará com 

estudos e projetos que lhe permitirão avançar no processo de implementação da UNCCD no País. 

As ações em andamento do projeto e o acompanhamento de Consultorias Pessoa Física, ação com 

UNILAB, ação com CEPIS/PB e a contratação de Pessoa Jurídica para realização de cursos de 

capacitação técnica.  

 

 

 

 

 

 

 



12.2 PARTE B, ITEM 58, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 04/12/2013 

12.2.1 – ORGÃOS E ENTIDADES QUE EXECUTAM ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL, COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES NA MODALIDADE 

“PRODUTOS”. 

No ano de 2014, os projetos de cooperação técnica internacional, no âmbito da SEDR/MMA, foram 

responsáveis pela contratação dos seguintes consultores na modalidade produto, conforme apresentado 

a seguir: 

PROJETO BRA/IICA/05/004 - “Apoio às Ações de Implementação do Programa de Ação 

Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAN-Brasil” 

Contrato Consultor Objetivo Período 
Valor Total  

(R$) 

113019 Mônica Tavares 

Rocha 

Elaborar informações técnicas, 

realizar levantamento das normas 

legais que dispõem sobre o acesso à 

água e combate à desertificação e 

analisar os PAE's dos estados do 

Ceará, Pernambuco e Minas Gerais, 

com foco na identificação das metas 

e ações que contribuem com a 

melhoria do acesso à água nas Áreas 

Suscetíveis à Desertificação-ASD e 

a convivência com a semiaridez, 

subsidiando as ações para a 

revitalização de bacias hidrográficas 

e acesso à água nestas regiões. 

29/01/2013 

a 

28/02/2014 

97.500,00 

113020 Adalcira Santos 

Bezerra 

Elaborar documentos técnicos e 

realizar levantamento dos saberes 

tradicionais e boas práticas de uso e 

conservação dos recursos naturais 

nos estados que compõem a Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco 

tendo em vista a disseminação 

contextualizada, bem como subsidiar 

a elaboração de proposições para o 

fortalecimento socioambiental das 

populações em Áreas Suscetíveis à 

Desertificação (ASD). 

29/01/2013 

a 

28/02/2014 

97.500,00 

113021 Solange Amarilis 

dos Santos 

Elaborar informações técnicas, 

realizar levantamento dos programas 

federais voltados à melhoria do 

acesso à água para consumo humano 

implementados nas Áreas 

Suscetíveis à Desertificação – ASD, 

especialmente nas comunidades 

rurais difusas da bacia do rio São 

29/01/2013 

a 

28/02/2014 

97.500,00 



Contrato Consultor Objetivo Período 
Valor Total  

(R$) 

Francisco, e realizar uma análise 

com ênfase nos modelos de gestão 

desses programas, principalmente 

quanto às ações de mobilização 

social e sua eficácia para a 

sustentabilidade, considerando a 

interface com o combate à 

desertificação. 

113022 Leda Fontelles da 

Silva Tavares 

Elaborar documentos técnicos e 

realizar levantamento de dados sobre 

a existência de centros produtores de 

mudas, sua capacidade de produção, 

os limitadores da produção, as 

espécies de mudas produzidas, entre 

outros dados que subsidiem as ações 

para a revitalização de bacias 

hidrográficas, especialmente a bacia 

hidrográfica do rio São Francisco, 

contribuindo assim para o combate à 

desertificação em ASD. 

29/01/2013 

a 

28/02/2014 

97.500,00 

113103 Danielle Lemos Said Apoiar o Ministério do Meio 

Ambiente na geração de 

informações técnicas necessárias ao 

desenvolvimento de uma versão 

offline do Cadastro Ambiental 

Rural-CAR com aplicativo de 

geolocalização de propriedades 

rurais incluindo aquelas inseridas 

nas Áreas Suscetíveis à 

Desertificação visando um 

planejamento integrado das 

propriedades e posses rurais que são 

elementos base para as ações de 

combate à desertificação e podem 

ser revertidos para outros ambientes 

do território nacional. 

04/04/2013 

a 

03/04/2014 

66.000,00 

113104 Marcelo Lemos da 

Fonseca Ramos 

Fortalecer ações do Ministério do 

Meio Ambiente para um programa 

de regularização ambiental 

elaborando subsídios técnicos para o 

desenvolvimento de uma versão 

offline do Cadastro Ambiental 

Rural-CAR com aplicativo de 

geolocalização de propriedades 

rurais incluindo aquelas inseridas 

nas Áreas Suscetíveis à 

04/04/2013 

a 

03/04/2014 

97.500,00 



Contrato Consultor Objetivo Período 
Valor Total  

(R$) 

Desertificação visando um 

planejamento integrado das 

propriedades e posses rurais que são 

elementos base para as ações de 

combate à desertificação e podem 

ser revertidos para outros ambientes 

do território nacional. 

113225 David Soares da 

Costa Oliveira 

Apoiar o Departamento de Combate 

à Desertificação da Secretaria de 

Extrativismo e Desenvolvimento 

Rural Sustentável do Ministério do 

Meio Ambiente – DCD/SEDR-

MMA na geração, sistematização e 

consolidação de informações 

técnicas necessárias ao processo de 

construção da estratégia nacional 

integrada para implementação dos 

Programas de Ação Nacional e 

Estaduais de Combate à 

Desertificação (PAN Brasil e PAEs) 

com base na proposta de 

alinhamento das Ações Brasileiras à 

Estratégia Decenal da Convenção 

das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação – UNCCD. 

29/08/2013 

a 

27/04/2014  

75.000,00 

113226 Else de Farias 

Albuquerque 

Realizar análise da proposição de 

Metodologia de Integração dos 

Componentes do Programa Água 

Doce (dessalinização, mobilização 

social, sustentabilidade ambiental e 

sistemas produtivos), nos estados do 

Ceará e da Paraíba, com foco nas 

Áreas Suscetíveis à Desertificação – 

ASD, visando contribuir para o 

melhor desempenho das políticas 

públicas de acesso à água e combate 

à desertificação. 

 

03/09/2013 

a 

02/05/2014 

78.000,00 

114053 Silvana Maria 

Parente Neiva 

Santos 

Elaborar proposta de construção de 

arranjo institucional entre o 

Ministério do Meio Ambiente, o 

Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico Social 

– BNDES e instituições financeiras 

públicas, dentre estas o Banco do 

Nordeste – BNB, e/ou privadas para 

10/02/2014 

a 

09/07/2014 

70.000,00 



Contrato Consultor Objetivo Período 
Valor Total  

(R$) 

fortalecer o Fundo 

Clima criando uma estratégia 

financeira de promoção de 

implementação de programas e 

projetos estratégicos de combate à 

desertificação e de iniciativas de 

adaptação e mitigação às mudanças 

climáticas visando a reversão do 

quadro de fragilidades das ASD. 

114082 Kátia Castro de 

Matteo 

Organizar e sistematizar 

informações sobre projetos apoiados 

pelo Fundo Clima no contexto do 

combate à desertificação, 

consolidando-os em banco de dados 

georreferenciados espacializando-os 

em uma base territorial, a ser 

apresentado em ArcGis e convertido 

para Spring. 

13/05/2014 

a 

20/07/2014 

45.000,00 

 

 

 

Contrato Consultor Objetivo Período 
Valor Total  

(R$) 

114104 Marcelo Lemos da 

Fonseca Ramos 

Consolidar um instrumento de 

gestão territorial que possibilite o 

cadastramento ambiental de 

propriedade rurais definindo 

estratégias e ações para conservação 

e recuperação de áreas degradadas 

incluindo aquelas inseridas nas 

Áreas Suscetíveis à Desertificação 

possibilitando ações de formação 

técnica para que haja o acesso às 

políticas públicas de fomento e 

assistência técnica. 

18/06/2014 

a 

17/06/2015 

120.500,00 

114240 Mônica Tavares 

Rocha 

Realizar estudo contendo o 

levantamento e análise da eficácia 

das normas legais que dispõem 

sobre o acesso à água visando à 

identificação dos programas, metas e 

ações que contribuem com a 

melhoria do acesso à água, a 

convivência com a semiaridez e ao 

combate à desertificação, nos 

17/09/2014 

a 

16/03/2016 

140.000,00 



Contrato Consultor Objetivo Período 
Valor Total  

(R$) 

estados de Sergipe, Rio Grande do 

Norte, Piauí, Alagoas e Paraíba, 

além da realização de análise 

comparativa das metas e ações, bem 

como a evolução das normativas nos 

estados a serem trabalhados.  

114270 Andréa Paula de 

Carestiato Costa 

Realizar estudos técnicos contendo o 

levantamento e análise das políticas 

internacionais, nacionais e estaduais 

que possuem interface com os 

processos do componente 

Sustentabilidade Ambiental dos 

programas e projetos voltados à 

gestão dos recursos naturais e o 

combate à desertificação com ênfase 

no Programa Água Doce em 

especial nas ações das 

Áreas de Educação e Saúde. 

02/10/2014 

a 

01/04/2016 

140.000,00 

114273 Francisco Fernando 

dos Santos Silva 

Consolidar um instrumento de 

gestão para acompanhamento, 

avaliação técnico financeira e 

difusão das boas práticas de 

adaptação e mitigação às mudanças 

climáticas e combate à 

desertificação implementadas por 

meio de instrumentos de fomento 

em articulação com os governos 

estaduais, municipais, a sociedade 

civil e a cooperação técnica. 

03/10/2014 

a 

02/10/2015 

90.000,00 

114298 Adalcira Santos 

Bezerra 

Realizar estudo contendo o 

levantamento e análise de 

informações,  por meio de oficinas 

de construção da realidade 

socioambiental em comunidades 

tradicionais, especificamente as 

comunidades remanescentes de 

quilombos da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco, nos estados da 

Bahia, Sergipe e Alagoas, visando 

subsidiar a articulação, 

implementação e fortalecimento de 

políticas, programas e projetos 

voltados para a revitalização da 

bacia do São Francisco e ao combate 

à desertificação e mitigação aos 

efeitos da seca. 

23/10/2014 

a 

22/04/2016 

140.000,00 



 

PROJETO PNUD BRA/07/018 - “Investimento Socioambiental em Ações de Uso e Conservação 

do Solo em Comunidades Rurais da Bacia do Rio São Francisco” 

Contrato Consultor Objetivo Período 
Valor Total  

(R$) 

2014/000

022 

Eliseu Rossato 

Toniolo 

Mapeamento e sistematização de 

informações e indicadores de linha de 

base, segundo metodologia Land 

Degradation Assessment in Drylands 

– LADA, em duas áreas 

demonstrativas da Bacia do Rio São 

Francisco (Alto Sertão-SE e Norte de 

Minas Gerais) e outras duas regiões 

constantes nos mapas de áreas 

susceptíveis a desertificação (Piauí e 

Paraíba), orientando a implementação 

e monitoramento de planos de 

manejo integrados, dos projetos 

técnico executivos e outras 

tecnologias socioambientais. 

17/01/2014 

a 

30/06/2014  

 

Aditivo 

31/10/2014 

70.000,00 

2014/000

200 

Fábia Pereira Lins Elaborar uma proposta de Pacto para 

a Sustentabilidade da Matriz 

Energética do Setor Gesseiro no 

Araripe, que subsidie o 

DCD/SEDR/MMA no 

estabelecimento de mecanismos para 

a promoção e articulação de políticas, 

programas e projetos que promovam 

a integração de ações e iniciativas 

governamentais e não 

governamentais visando ações de 

convivência com a semiaridez. 

12/05/2014 

a 

29/08/2014 

  

Aditivo  

15/12/2014 

65.000,00 

2014/000

570 

Joana Vilar Ramalho 

Ramos 

Elaborar proposta de programa de 

recuperação e uso sustentável que 

promova a recuperação e a 

conservação do solo, a regeneração 

da capacidade de suporto do 

ambiente, o manejo integrado de uso 

múltiplo e o desenvolvimento rural 

sustentável nas ASD, reorganizando a 

produção rural em bases ecológicas 

com soluções socioambientais 

estruturantes, efetivas e de baixo 

custo, tendo em conta o 

conhecimento tradicional, bem como 

a convivência com o clima e o bioma 

locais. 

20/10/2014 

a 

22/12/2014 

70.000,00 

 



PROJETO PNUD BRA/011/021 - “Programa de Pagamento por Serviços Ambientais como Inclusão” 

Social” 

Contrato Consultor Objetivo Período 
Valor Total  

(R$) 

2014/000

0043-01 

Viviane Araújo 

Gonçalves 

Apoiar tecnicamente o planejamento, 

o monitoramento e a gestão de 

informações relacionadas à execução 

do Programa Bolsa Verde nas 

Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável Federais 

05/02/2014 

a 

06/04/2015 

99.605,00 

2014/000

044-01 

Remo Rene 

Pimentel 

Apoiar tecnicamente o planejamento, 

o monitoramento e a gestão de 

informações relacionadas à execução 

do Programa Bolsa Verde nas 

Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável Federais 

05/02/2014 

a 

05/03/2015 

99.605,00 

 

 

Análise Crítica 

A contratação de consultores pessoa física na modalidade “produto”, por meio da Cooperação Técnica 

Internacional, é um mecanismo eficaz para atividades/ações pontuais e especializadas a serem 

desenvolvidas no âmbito da SEDR, pois além de profissionais voltados exclusivamente para 

determinado assunto/atividade, auxilia no cumprimento da função da Secretaria de formuladora de 

Políticas Públicas referentes aos diversos temas inseridos na sua estrutura. Por outro lado, as 

consultorias não são contratadas para realizar atividades e ações que podem ser realizadas por 

servidores do Ministério, uma vez que, todo o processo de contratação é realizado com a participação 

de servidores e os produtos resultantes acabam sendo analisados, em geral, por esses mesmos 

servidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.3 PARTE B, ITEM 59, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134, DE 04/12/2013 

12.3.1 – UNIDADES JURISDICIONADAS QUE GERENCIEM PROJETOS E PROGRAMAS 

FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS 

No que tange à avaliação sobre o andamento dos projetos e programas financiados com recursos 

externos, em 2014, tem-se as seguintes considerações:  

a) Os efeitos (positivos ou negativos) na taxa interna de retorno decorrentes da variação 

cambial, atraso na execução do cronograma físico, alterações contratuais, etc; 

Inicialmente, ressaltamos que, no âmbito da SEDR, durante o exercício de 2014, estavam vigentes 3 

(três) Acordos de Doação firmados junto ao KFW Bankengruppe, quais sejam, (i) Projetos 

Demonstrativos com Populações Indígenas (PDPI) – Contrato KFW nº 2000 65 136, o qual foi 

encerrado em 31/12/2014; (ii) Projetos Demonstrativos Mata Atlântica (PDA) – Contrato KFW nº 2001 

66 561; (iii) Projetos Demonstrativos Fase III (PDA-Fase III) – Contrato KFW nº 2002 65 512, os 

quais foram encerrados em 30/06/2014. Nesse contexto, tem-se que, nos acordos firmados entre o 

MMA e o KFW, não existe a obrigação de avaliação de impacto desta natureza. Entretanto, a variação 

cambial, via de regra, foi benéfica ao saldo final do Programa, uma vez que, na média, ela permitia 

maior disponibilização de recursos em moeda nacional. Por outro lado, isso teve quase nenhum 

impacto sobre a execução do cronograma físico ou alterações contratuais. Uma vez que os subprojetos 

previstos nos respectivos Acordos de Empréstimo são celebrados em moeda nacional e, de maneira 

geral, essa maior disponibilidade de recurso em moeda nacional não se reverteu em ampliação dos 

valores previstos e (ou) repassados individualmente aos subprojetos. O que se espera é que este recurso 

adicional, já convertido em moeda nacional, principalmente no caso do PDA e PDPI, irá se transformar 

em saldo, o qual será devolvido ao KFW ou alocado em outro projeto específico, a depender de 

tratativas com a Cooperação Alemã. 

 

b) Os impactos sobre o fornecimento dos bens e serviços objetos dos contratos; 

Nesse contexto, ressalta-se novamente que nos acordos firmados entre o MMA e o KFW não existe 

obrigação de avaliação de impactos desta natureza. Não bastasse isso, é preciso dizer que o PDA e o 

PDPI não têm como procedimento operacional contratações perenes de produtos e serviços, uma vez 

que tais Acordos funcionam operacionalmente por meio da celebração direta de subprojetos junto a 

entidades, associações e (ou) demais organizações da sociedade civil. Tais projetos são firmados após 

chamadas públicas para captação das entidades beneficiárias. 

 

c) Informações adicionais. 

Tendo em vista o encerramento dos Projetos relativos ao PDA e PDPI em 2014, ficou estabelecido, 

junto ao KFW, após reuniões realizadas com a equipe do MMA, os procedimentos a serem adotados 

para a conclusão dos mesmos. Ressalta-se, por fim, que os Acordos de Doação em tela estão 

submetidos ao controle por parte da Controladoria-Geral da União, e que a UJ, em 2014, apresentou 

todas as respostas às respectivas solicitações de auditoria de forma tempestiva. 
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- Relatório de Gestão para apresentação aos órgãos de Controle Interno e Externo como prestação de contas a 
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139, de 24 de setembro de 2014, da Decisão Normativa – TCU nº 143, de 18 de março de 2015, da Instrução 

Normativa - TCU nº. 72 de 15 de maio de 2013, da Resolução – TCU nº 234, de 01 de setembro de 2010, da 
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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 EXTRATIVISMO, DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL -
SEDR

440040/440046/
440047/440051/
440054/440108

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  a  situação
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão,  EXCETO no
tocante a:

UG:440040 - SECRET.EXTRATIVISMO DESENV.RURAL SUSTENTAVEL 

a) FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO  - Restrição- 315  

b) CONVENIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA     - Restrição -    657

c) ACORDO COOP.TECNICA A COMPROVAR - DATA EXPIRA – Restrição -  668

d) ACORDO COOP.TECNICA A APROVAR - DATA EXPIRADA –Restrição -  669

e) ACORDO COOP.TECNICA A LIBERAR - DATA EXPIRADA  - Restrição -  670

f) TERMO COOPERAÇÃO A LIBERAR - DATA EXPIRADA - Restrição -  766

g) TERMO COOPERAÇÃO A COMPROVAR - DATA EXPIRADA - Restrição -  767

UG:440046 - FOMENTO A PROJ. GESTAO AMB. POVOS INDIGENAS

a) ACORDO COOP.TECNICA A COMPROVAR - DATA EXPIRA – Restrição -  668  

b) ACORDO COOP.TECNICA A LIBERAR - DATA EXPIRADA –Restrição -  670

UG:440047 -  PROJ. DE ECOTURISMO

 a) ACORDO COOP.TECNICA A COMPROVAR - DATA EXPIRA – Restrição -  668   

 b) ACORDO COOP.TECNICA A LIBERAR - DATA EXPIRADA – Restrição - 670  

UG:440051 -  FOMENTO PROJ. DESENV.SUST.E CONS. AMAZONIA

 a) ACORDO COOP.TECNICA A COMPROVAR - DATA EXPIRA – Restrição -  668   

 b) ACORDO COOP.TECNICA A LIBERAR - DATA EXPIRADA – Restrição - 670  

UG:440054 -  PROJETO DE MANEJO DE REC. NATURAIS DA VARZEA

 a) ACORDO COOP.TECNICA A COMPROVAR - DATA EXPIRA – Restrição -  668   

 b) ACORDO COOP.TECNICA A LIBERAR - DATA EXPIRADA – Restrição - 670  

UG:440108 -  BOLSA VERDE - SEDR

a) FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO  - Restrição- 315  

b) TERMO COOPERAÇÃO A LIBERAR - DATA EXPIRADA - Restrição -  766

c) TERMO COOPERAÇÃO A COMPROVAR - DATA EXPIRADA - Restrição -  767

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  os  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 na 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


