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1 - Apresentação do Projeto 

O Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Estado do Pará - PGAl/PA é a pro 
posta que o Governo do Estado do Pará submete ao Programa Piloto de Proteção às - Florestas Tropicais do Brasil - PPG-7, no âmbito do Subprograma de Política de Recur- 
sos Naturais - SPRN, para atender ao seu conjunto de objetivos maiores, em caráter 
experimental, em duas regiões do território paraense. 

Seu processo de discussão e elaboração reuniu, desde o início de 1996, um con 
junto de instituições do Poder Público que compõem o Grupo de Trabalho do Estado do 
Pará - Gf/PA/SPRN/PPG-7, vinculado à implementação do SPRN, coordenado pela 
SECTAM, e constituído pelas Secretarias de Estado de Agricultura - SAGRI, de Saúde - 
SESPA, de Indústria, Comércio e Mineração - SEICOM, pela Polícia Militar, através da 
Companhia Independente de Polícia de Meio Ambiente - CIPOMA, pela Polícia Civil, 
pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Pará - IDESP/PA, pelo Minis 
tério Público, e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re 
nováveis - IBAMA . Além dessas foram contratadas outras instituições, que apesar de 
não fazerem parte do GT/PA, serão muito importantes para o desenvolvimento do 
Projeto, tais como: 5º Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, 
Instituto de Terras do Pará-ITERPA e a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Pará 
-OAB. 

A partir de março de 1997, incorporou-se à montagem do Projeto Piloto paraense a 
equipe da Sociedade Alemã de Cooperação Técnica - GTZ, sendo que mais recente 
mente aderiram ao mesmo as Prefeituras Municipais de Jrituia, Ipixuna, capitão Poço, 
Mãe-do-Rio, Aurora do Pará, santarém, Belterra, Itaituba, Jacareacanga e Novo Pro 
gresso. 

Superados os ajustes e reformulações a nível federal, processadas na execução do 
SPRN/PPG-7, considera-se que a implementação do PGAJ./PA encontra-se compatível 
com a capacidade técnrca e administrativa da SECTAM e das demais instituições envol 
vidas em executar um efetivo controle soore a exploração de recursos naturais no Es- 
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tado do Pará. Considerando a problemática ambiental e as dimensões geográficas do 

Estado foram selecionadas duas áreas prioritárias, no nordeste e no oeste do Estado. 

As quatro dimensões do Projeto 
de Gestão Ambiental Integrada 

e suas interações 

Numa visão que considera o 

Desenvolvimento Sustentável 

como cerne dos resultados a 

serem obtidos, é possível 

constatar que as quatro dimen 

sões: Informação Ambiental, 

Participação da População, 

Descentralização e Planeja 

mento Ambiental, que dão su 

porte a esse novo modelo de 

desenvolvimento, estão con 

templadas no Projeto Integrado 

proposto pelo Pará. 

Sua sustentabilidade políti- 

ca encontra-se nas diretrizes 
que foram seguidas e que constam dos seguintes documentos oficiais: Política Nacional 

Integrada para a Amazônia Legal, Agenda Amazônia 21, Plano Plurianual do Governo 

do Pará, Programas Prioritários da SECTAM e Plano Estadual Ambiental - PEA. 

A componente ambiental sustenta-se nas linhas de ação definidas no Projeto que 

permitirão desenvolver uma efetiva Gestão Ambiental Integrada, assim como a atender 

à descentralização dos processos de planejamento e controle ambiental. Além disso, 

deve-se assumir ações que atualmente são executadas pelo Governo Federal, através 

do IBAMA, e, finalmente, proporcionar à sociedade o máximo de informações sobre 

questões ambientais, responsabilidades do Poder Público e fomentar a participação 
popular na solução das mesmas. 

A sustentabilidade econômica da Gestão Ambiental nas regiões de implantação do 

Projeto, após os investimentos proporcionados pelo PPG-7, deverá ser assegurada pela 
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capacitação institucional prevista e as conseqüentes vias de retomo ao Estado de re 
cursos financeiros captados pelas atividades eficientes de licenciamento e fiscalização. 

O componente social suporta-se no volume de informações ambientais que serão 
divulgadas à sociedade e na criação de Conselhos Municipais de Meio Ambiente, nos 
Foruns Públicos e nas demais formas de participação popular previstas na legislação ,..,... 
vigente e no projeto. 

O encaminhamento, através dos legislativos municipais de Planos Municipais de 
Desenvolvimento Sustentável, serão amparadas, sempre que possível, pelas infonna 
ções do Zoneamento Ecológico-Econômico, e servirão de orientação para as futuras 
integrações dos espaços geo-econômicos ao sistema produtivo. 

Ao final do projeto, o Estado do Pará terá testado o modelo de Gestão Ambiental 
Integrada tanto em áreas de forte ação antrópica como em regiões onde essa ação é 
ainda incipiente, podendo replicar a diferentes situações ocorrentes em seu território. 
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2. Objetivo e Justificativa do Projeto 

2.1. Objetivo do PGAI/PA e a Política Ambiental do Estado 

O objetivo geral do PGAI/PA é elaborar, testar e implementar a Gestão Ambi 
ental Integrada em duas regiões do Estado do Pará, cujas características, mais deta- .,.,.. 
lhadas, encontram-se descritas no item seguinte. 

É importante destacar que a implantação do PGAI/PA atende aos objetivos 
maiores do Plano Estadual Ambiental - PEA, que prevê a promoção da gestão ambi 
ental integrada, descentralizada e participativa dos ecossistemas e das áreas urbani 
zadas no Estado do Pará, de modo a garantir a sustentabilidade dos recursos natu 
rais, a conservação da biodiversidade e a recuperação de áreas degradadas, bem 
como elevar o padrão de saúde ambiental da população. 

São objetivos específicos desse modelo de gestão ambiental: 

companoríízar o desenvolvimento econômico com a conservação da qualidade do 
meio ambiente, respeitadas as peculiaridades e dificuldades locais; 

• implementar o princípio da imposição de ônus compensatório ao degradador do 
meio ambiente, seja pela via fiscal, seja através da indução de investimentos priva 
dos na produção de tecnologias ambientais ou recuperadoras dos ambientes degra 
dados. 

Além desses aspectos, deve ser ressaltado que o PGAf./PA contempla a imple 
mentação da Política Estadual de Meio Ambiente, quanto ao que está previsto na Lei 
Estadual nº 5.887/95 (Lei Ambiental do Estado do Pará), particularmente com referên 
cia à estrutura funcional do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA, integrando 
órgão locais (entidades municipais); órgãos setoriais (entidades da administração pú 
blica estadual); e a SECTAM/PA (órgão central executor do SISEMA) na gestão ambi 
ental em território paraense. 

A par dos mecanismos e instrumentos legais e de todo o suporte técnico para a 
gestão ambiental, algumas linhas prioritárias de ação serão desenvolvidas pelo SISEMA, 
tenao a SECTAM corno órgão não apenas de execuçec. mas também de articulação 
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institucional do Sistema, de modo a conjugar esforços para viabilizar os objetivos da 
Política Estadual de Meio Ambiente. 

Neste sentido, cabe destacar os Programas Prioritários do Plano Estadual 

Ambiental - PEA, os quais estão intimamente relacionados com os objetivos do 
PGAl/PA. 

.~· 

• Descentralização da Gestão Ambiental- programa que visa à conjugação de 
esforços e o compartilhamento de responsabilidades entre os órgãos públicos (es 

taduais e municipais) e entidades civis, objetivando desenvolver, junto aos municí 

pios, uma ação que envolva as prefeituras e organizações não-governamentais lo 

cais, buscando assessorá-los e instrumentalizá-los na estruturação e implementa 

ção dos sistemas municipais de gestão ambiental, dando eficácia ao dispositivo 

constitucional que ampliou a responsabilidade e o âmbito de ação dos Estados e 

Municípios, ao lhes atribuir, juntamente com a União, competência comum para 

zelar pela qualidade do meio ambiente. Este programa tem por pressuposto que a 

dimensão ambiental deve ser encarada em sua globalidade, ou seja, assumir não 

apenas o objetivo de garantir a proteção dos recursos naturais renováveis, mas, 

também, de promover a melhoria efetiva das condições ambientais nas áreas ur 

banas. Tal processo toma-se particularmente premente no Estado do Pará, com 

seus 1.248.042 1<m2 de área, sujeito a um intenso processo migratório e com os 

problemas ambientais múltiplos e complexos, que impõem ao órgão responsável 

pela gestão ambiental (SECTAM) enormes dificuldades ao desempenho de suas 

atribuições. São objetivos específicos desse programa: desenvolver projetos-piloto 

de gestão ambiental, tendo por princípio o marco conceituai do desenvolvimento 

sustentado; constituir parcerias com os municípios através das prefeituras locais; 

fortalecer institucionalmente o Poder Público Municipal, possibilitando o desenvol 

vimento de ações ambientais; apoiar a criação e/ou implantação dos Conselhos 

Municipais de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMAs, bem como a institucionaliza 

ção e implantação de unidades executivas gestoras do meio ambiente a nível mu 

nicipal; garantir a manutenção das atividades transferidas ou delegadas aos muni 
cípios; e, apoiar tecnicamente o monitoramento ambiental. 

• Avaliação e Controle Ambiental da Exploração dos Recursos Naturais 
programa que visa eievar a capacda:-s oe ges:ào ambiental, de modo a 
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compatibilizar a exploração dos recursos naturais com a proteção do meio ambiente. 

Comportará ações com vistas a: viabilizar o efetivo controle ambiental das atividades 

de exploração dos recursos naturais no Pará, visando o uso auto-sustentado; 

promover o aprimoramento do sistema de informações relativas a empreendimentos 

minerais, florestais e agropecuários e pesqueiros no Estado do Pará, com vistas ao 

redirecionamento para atender a padrões de sustentabilidade; promover a realização -·· de estudos sobre formas alternativas de uso de recursos naturais, objetivando a 

difusão de práticas produtivas poupadoras desses recursos e maximizadoras da 

agregação de valor, propiciando a intemalização dos beneríoos da sua exploração 

econômica; criar condições efetivas para o fortalecimento da ação fiscalizadora do 

Poder Público sobre as atividades, J7C)Clutivas ou não, geradoras de ímpactos 

negativos no meio rural e urbano; incentivar a recuperação de áreas degradadas, 

através da formação de consórcios agroflorestais e agrofsilvipastorts e de outros 

modelos de organização da produção que atenuem esse processo; estimular a 

mobilização da sociedade civil como co-gestora do meio ambiente, de modo a 

compartilhar as ações de fiscalização e controle ambiental. Para a consecução desses 

objetivos, será indispensável identificar as principais zonas de exploração econômica, 

de acordo com a natureza do produto explorado (madeira, minérios e agropecuária), 

objetivando rastrear aquelas atividades que agridem ao meio ambiente, 

comprometendo a reprodução dos ecossístemas e a degradação da qualidade de vida 

das populações; efetivar o cadastramento dos empreendimentos instalados no 

Estado, tendo em vista a sua regularização e o controle de suas ações no que se 

refere à qualidade ambiental da área de sua mstatação; estabelecer parâmetros 

técnicos de avaliação e controle ambiental , bem como desenvolver programas de 

difusão de alternativas tecnológicas e modelos de uso sustentado de recursos 

naturais. 

cabe ressaltar que, a lei ambiental do Estado já criou o Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação - SEUC, constituído pelas Unidades de Conservação da 

Natureza já existentes e as que vierem a ser criadas, cuja administração é de 
responsabilidade da SECTAM. As Unidades de Conservação serão classificadas de acordo 

com seus objetivos, em três grupos: Unidades de Proteção Integral, Unidades de Manejo 

Provisório e Unidades de Manejo sustentável. 
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Todas as diretrizes a serem adotadas para aiação, implantação e gerenciamento 
das Unidades de Conservação do Estado est.ão em vias de elaboração. Estas, por sua vez., 
nortearão também a criação de Unidades de Conservação Municipais. 

2.2. Objetivo do PGAI/PA e a relação com os objet:vos gerais do PPG-7 . .,.......~ 

A consulta aos documentos oficiais sobre o PPG-7 permite verificar, ainda, que 
os objetivos do PGAI/PA atendem aos que estão previstos e definidos como objetivos 
do PPG-7: 

• Demonstrar a viabilidade de harmonizar o desenvolvimento econômico e a prote 
ção do meio ambiente nas florestas tropicais; 

• Contribuir para a conservação dos recursos genéticos das florestas tropicais; 
• Reduzir a contribuição das florestas tropicais brasileiras na emissão global de gás 

carbônico; e, 

• Proporcionar um exemplo de cooperação entre países desenvolvidos e em desen 
volvimento em temas ambientais globais. 

Além disso, é fácil constatar a íntima relação entre os objetivos do SPRN/PPG-7 e 
do PGAI/PA. Basta uma leitura do que consta como definição desse Subprograma do 
PPG-7: 'tJ Subprograma de Políticas de Recursos Naturais {SPRN) se insere dentro do 
novo modo descentralizado de operar políticas pública~ expresso na Polltica Integrada 
para a Amazônia Legal. É nesse contexto que surgem novos atores econômicos e soci 
ais, assumindo responsabilidades antes atribuldas ao govemo federal, o que impõem 
novos métodos de gestão., em substituição ao planejamento centralizado" E seus ob 
jetivos que são: 

"Propidar o uso sustentável dos recursos naturais., com ênfase na proteção da floresta, 
e contribuir para a definição e implementação de um adequado mrxfelo de gestão am 
biental integrado para Amazônia Legal, compreendendo: 

• Fortalecimento dos órgãos estaduais de meio ambiente quanto à capacidade de 
formwação e implementação ce c-x.t.ces. ce nom1ãt1zação e de gerenciamento 
smoteotst: 
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• A implementação, de forma integrada, das atividades de zoneamento ecológico 
econômico, monitoramento, controle e fiscalização em áreas prioritánas; 

• Apoo a descentralização do gerenciamento ambiental do n/vel federal para os ní 
veis estadual e municipal; 

• A integração das diversas entidades ambientais, em nível estadual, com setores 
públicos e priVi1lfos, mediante a implementação de modelo de gestão integrada; e 

• A difusão da temática ambiental, visando o entendimento e a partidpação da soci 
edade no processo de definição da política ambiental. H 
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3 Áreas Prioritárias para o PGAJ./PA 

3.1. Situação dos Recursos Naturais no Estado do Pará 

O Estado do Pará vivenda um complexo processo de inserção à economia naci 

onal e íntemaoonel, fundado na exploração, em larga escala, de seus múltiplos recur- .,,_.. 
sos naturais. Por um lado, o vasto potencial desses recursos é reconhecido como de 

importância estratégica para o desenvolvimento estadual e do País como um todo, bem 

corno no contexto internacional, onde tem prevalecido a preocupação com a sustenta 
bilidade da exploração desses recursos. Por outro lado, toma-se imperiosa a necessida 
de de reverter o atual modelo de exploração econômica dos recursos naturais existen 

tes no Estado, o qual tem se caracterizado por uma base produtiva fortemente centrada 

na extração primária desses recursos, com baixo nível de verticalização industrial, inca 

paz, portanto, de assegurar a intemalização dos benefícios econômicos e sociais dos 
empreendimentos instalados em seu território. 

A atividade mineral constitui, hoje em dia, um dos grandes eixos da base pro 
dutiva estadual, visto que dispõe de um significativo e variado potencial. Segundo o 

sumário Mineral do Estado do Pará de 1996, o subsolo paraense abriga 80% das re 
servas minerais brasileiras de bauxita, 77% do cobre, 31 % do minério de ferro e 36% 

do manganês. dentre os minerais metálicos, além de ser responsável por cerca de 

30% do ouro produzido no País. Já entre os minerais não-metálicos, destacam-se a 

gípsita e o caulim, cujas reservas paraenses, ambas são de 43% do total nacional. A 

atividade mineral, com base nesses estoques, vem crescendo bastante nos últimos 

anos, tendo alcançado, em 1996, uma produção no valor de US $ 1,9 bilhão. Os 

principais produtos do setor foram: o alumínio (bauxita), o ferro e o ouro, abrindo-se, 

ainda, novas possibilidades de crescimento da atividade mineral no Estado, com base 
na iminente exploração das reservas de caulim e de cobre, assim como na expansão 

das atividades atuais. 

Além desses, outros bens minerais são explorados no Pará: água mineral, 

areia, argila, calcário, diamante, estanho, ferro, gemas (ametista, opala, topázio, tur 

malina, dentre outras), manganês, pedras britadas e ornamentais e quartzo para 

produção de silício metálico. 
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Uma característica marcante da atividade mlneral no Estado é a sua bipolari 
dade: de um lado, os megaprojetos, com vultosos investimentos em infra-estrutura 

(Mineração Rio do Norte, c.arajás, Albras-Alunorte caulim etc.); e de outro, a ''frente 

garimpeira1', envolvendo vastos contingentes de trabalhadores expropriados que en 
contram nos garimpes uma alternativa para o desemprego e para a situação de misé 

ria que enfrentam no embate com os latifúndios e com a mineração organizada. 

A atividade garimpeira no Estado vem sendo desenvolvida com intensidade, 

sobretudo em cinco províncias: Tapajós, Cumarú/Redenção[Tucumã, Serra Pelada, 
Gurupí e Jari, além de inúmeros pequenos garimpos dispersos por todo o tenitório 

paraense, 

Essa atividade tem-se caracterizado, no Pará, pelo desperdício, efetivando-se a 

extração mineral de forma pouco eficiente e com um controle fiscal praticamente 

nulo. Perde-se o ouro junto com os rejeitas, deixando-se de recolher tributos que po 

deriam ser arrecadados com a sua comercialização, reinvestindo-se no Estado e no 
próprio desenvolvimento loc.al. 

A Reserva Garimpeira do Tapajós, situada no Município de Itaituba, entre os 

rios Tapajós e Jamanxim e a serra do cachimbo, ao sul da sede municipal, com uma 

área de aproximadamente 2,7 milhões de hectares, é a maior produtora de ouro se 

cundário do Estado. Desde o início da exploração, em 1958, até meados da década de 

70, os garimpas de ouro dessa região mantiveram-se não apenas alheios à interven 
ção estatal, mas, também, de qualquer desenvolvimento tecnológico em seus méto 

dos de trabalho. 

Na mineração industrial, os danos ambientais diretos, oriundos do processo 

de exploração, são passíveis de controle e monitoramento pelas próprias empresas e 

pelo Poder Público. são requisitados processos eficientes de extração do minério e 

promovem a recuperação das áreas exploradas, cujas reservas florestais são delimita 

das. Os impactos secundários desses empreendimentos, contudo, não são perfeita 

mente identificados, portanto de difícil controle. A população envolvida pelas suas 

obras de construção procura instalar-se no entorno do próprio projeto e lá permanece 

sem assistência e organização urbana, sem empregos e, enfim, sem usufruir dos be 

nefícios que poderiam ser trazidas por essas çrandes obras. Esses projetos, de capi 

tal-mtensrvo, necessitam de grandes cornnoentes de mão-de-obra para instalação, 
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mas dispensam esses trabalhadores, tão logo sejam concluídas as obras de constru 
ção das instalações físicas do projeto e iniciada a sua produção em escala real. 

Um caso específico decorrente da atividade mineral que proporciona proble 
mas ambientais diretos, é o da siderometalurgia. Atualmente, para produção de ferro 
gusa e aços, a energia usada tem sido originária de carvão vegetal, produzido a partir 
de matas nativas:- Isso ocorre na região de influência do Projeto Ferro carajás, su 
deste do Estado, onde os pequenos proprietários de mata são incentivados pelas si 
derúrgicas a produZir e a vender o carvão, além das aparas de madeira provenientes 
das indústrias madeireiras. A expectativa de produção das indústrias é de 1.834.000 
t/ano entre gusa e aços diversos, o que exigirá o desmatamento de uma área de 40 a 
300 mil hectares por ano, dependendo da intensidade de produção do carvão. 

Além dos projetos de exploração mineral hoje existentes, há no território pa 
raense outros projetos que estão iniciando ou programados para entrar em execução 
a curto/médio prazo, como o ouro de Serra Leste, o cobre e ouro do Salobo (da 
CVRD/Oa Morro Velho, em carajás); o caulim de São Domingos do capim e Jpixuna 
(da CVRD/CADAM/MITSUBISHI/IFC (BIRO) e (RCA/AKW/OBK); a bauxita refratária de 
camoai (CVRD/..CBB) e, a médio/longo prazo, como o níquel do Vermelho, o granito 
carajás, o cobre/zinco do Pojuca, todos localizados na Província Mineral de carajás 
(CVRD); a wolframita da Pedra Preta e o fosfato/titânio de Maicuru, ambos em Monte 
Alegre (OJRD). 

Pode-se destacar o potencial energético, que viabilizou a implantação da Usi 
na Hidrelétrica de Tucuruí (UHT). Planejada para gerar 8 milhões de Kw, a UHT vem 
operando com a metade dessa capacidade, o que, ainda assim, permite o forneci 
mento de energia para a cidade de Belém e para o sudeste paraense, além de suprir 
as necessidades do complexo produtor de alumínio da Albrás/Alunorte no Pará e da 
Alumar, no Estado do Maranhão. 

Dentre os problemas ambientais ocasionados pela formação do lago de Tucu 
ruí destacam-se a grande proliferação de mosquitos, trazendo com isso sérios agravos 
à qualidade de vida da população local, além dos problemas ambientais causados pela 
interceptação do fluxo migratório da ictiofauna existente. Por outro lado, a floresta 
inundada, a jusante. produz acidez na água, ccmc-ornetendo seu uso pelas popula 

ções ribeirinhas e, até mesmo, a vida útil das turbinas, a exemplo do que vem ocor- 
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rendo com a Hidrelétrica de Curuá-Una, em Santarém, sem falar nos graves proble 
mas sodais, decorrentes do processo de remanejamento das populações residentes 
na área de inundação. 

A pesca artesanal, tradicional meio de vida das populações ribeirinhas, é outra 
atividade que vem sofrendo transformações sócio-ambientais expressívas. No início da 
década de 70, também sob o impulso da política de incentivos fiscais desordenada, 
começou a se intensificar a exploração comercial de algumas espécies de águas estu 
arinas, costeiras e, até mesmo, de alto mar estabelecendo um quadro preocupante 
quanto à sustentabilidade dos estoques pesqueiros. 

Constata-se, todavia, que a pesca desordenada, mesmo com um estoque con 
siderável e pouco explorado, causa impactos de grande magnitude em algumas espé 
cies. Outro grande problema que afeta os ambientes de reprodução das espécies em 
toda a Bacia Amazônica é a destruição das margens dos rios, abalando a estreita rela 
ção entre as atividades das várzeas do rio Amazonas e comprometendo os habitats 
naturais de desova e alimentação do pescado. 

A floresta, por sua vez, constitui-se numa das maiores riquezas do Estado, 
mas, talvez, a de mais difícil mensuração. Segundo pesquisadores, depois do proces 
samento indusbial, um hectare da floresta amazônica pode ser avaliado em US$2. 
Além da extração da madeira e do aproveitamento da biomassa para fins energéticos, 
a floresta detém uma biodiversidade, cujo potencial e uso na âmbito da biotecnologia 
são ainda pouco conhecidos, sem contar com a propriedade de armazenar carbono 
para o controle do aquecimento global. 

Estima-se, entretanto, que menos de 1 % das áreas exploradas no Pará esteja 
sob regimes efetivos de manejo florestal. A forma usual de exploração adotada sub 
mete a floresta a um intenso processo de exaustão, induzindo sempre a migração da 
indústria madeireira em direção a novas áreas florest:adas. 

O processo migratório desordenado na Amazônia, tem levado, muitas vezes a 
conflitos fundiários. Esta ocupação desordenada proporciona ainda o grave problema 
dos desmatamentos indiscriminados. 

A ocupação do espaço amazônico através da expansão da fronteira agropecu 
ária converte a floresta em extensas áreas de pastos e em áreas agrícolas que, por 
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sua vea, são submetidas a padrões tradicionais e límit.ados de exploração e uso, sem 
que haja a correta prática do manejo do solo, levando-as ao abandono em poucos 
anos. 

É sabido, também, que o aumento da orococão agn'cola e a recuperação de 
áreas degradadas são fatores primordiais para a valorização da florest.a e das técnicas 
de uso da terra. Mantendo-se a floresta em pé, produtiva, barra-se a frente de expan 
são do desmat.amento, estratégia que não apenas garante a manutenção da diversi 
dade das espécies como também possibilita o controle do clima regional e global. 

Apesar de não ser considerada como a causa direta e única do desmatamento, 
a atividade madeireira tem sido uma forte indutora do avanço da área desflorestada, 
onde, via de regra, prevalece o modelo de exploração sem manejo florest.al. 

As alterações antrópicas causadas na cobertura florestal do Estado que, em 
1986 represent.avam 9,7% das florestas originais alcançaram, entre 1978 e 1986, um 
incremento de 360%. Os muniápios com maior incidência de desmat.amento, nos 
quatros últimos anos, foram: São Félix do Xingú, Redenção, Marabá e Sant.arém. 

Vale ressaltar, entretanto, que o ritmo de desmatamento em toda a Amazônia 
vem se desacelerando nos últimos anos. O declínio na taxa de desmatamento se deve 
em parte ao esforço das entidades governamentais em controlar a exploração dos re 
cursos naturais na região. Tendo-se restringido a disponibilidade de capital produtivo 
para continuar a exploração dos recursos florestais houve uma conseqüente retrata 
ção. 

Dados mais recentes registram que as autorizações concedidas para desma 
tamento de áreas florest.adas (corte raso), expedidas pelo IBAMA, sofreram um de 
créscimo de cerca de 50% no ano de 1994. Essa tendência estatística é t.ambém con 
firmada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais - INPE, ao informar, atra 
vés de imagens do satélite NOAA , que os focos de calor no território paraense dimi 
nuíram de 24.495 em 1990, para 11.335 em 1995. 

Ao contrário do período de incentivo à implantação das atividades pecuárias 
das décadas de 60 e 70, ao conjugar-se a exploração madeireira com a intensificação 
da atividade pecuária, a pressão ambienta! se exacerba. Mais recentemente, a expio 

• 15 • 



Pará : Projeto de Gestão Ambiental Integrada 

ração vegetal extrativista funciona como "linha de frente" da expansão da fronteira 
econômica, desempenhando a função de promover a abertura de novas áreas, ao re 
tirar as espécies de madeiras consideradas nobres e, assim, criar as condições neces 
sárias para a exploração alternativa do solo pela agrirultura itinerante e pela pecuária 
extensiva. 

Os problemas ocasionados pela pecuária em terra firme são ainda maiores do 
que aqueles que afetam as várzeas. A prática de criação extensiva de gado na 
Amazônia tem predominado estando estimada em cerca de 70% do desmatamento 
do Estado. A motivação inicial para a pecuária na Amazônia foi a especulação da ter 
ra, pois sua produtividade é muito baixa e não sustentável, sem os incentivos do go 
verno, a menos que fosse praticada de forma intensiva. Assim, novas áreas de flo 
resta eram e ainda são abertas para a implantação de pastos. Nesse tipo de pecuária, 
onde os pastos são utilizados por curtos períodos de tempo e depois abandonados, o 
retomo econômico e a geração de empregos são muito pequenos. As áreas de pasto 
extensivas têm sido mal manejadas e se degradam rapidamente. Além do mau uso da 
terra e da floresta, o desmatamento promovido pela abertura de pastos vem alteran- 
do, sensivelmente, o microclima local, deixando-o mais seco, pela diminuição da eva- [ / 
potranspiração e, num cido vicioso, contribuindo para aumentar as probabilidades de 
incêndio na região. 

Alternativas tecnológicas para reverter esse quadro já existem. Há cerca de 
dez anos, alguns fazendeiros começaram a utilizar novas forragens, melhores reba 
nhos e práticas mais intensivas de manejo das pastagens. Passaram a promover a 
intensificação da pecuária, que envolve reforma dos pastos, ou recuperação dos já 
abandonados, gradeando e fertilizando o solo, via plantação de gramíneas mais 
adaptadas à terra. Com a atividade intensiva, aumentam a produtividade de carne, os 
lucros, a vida útil das pastagens e, consequentemente, a redução de taxa de desma 
tamento, à medida que não há mais a necessidade de abertura de novas áreas. 

A agricultura paraense também é feita seguindo o método extensivo, onde 
grandes áreas são usadas para obtenção de uma pequena produção. A agricultura de 
migratória, típica da região, não se sustenta por muito tempo numa mesma área e, 
com o crescimento da população e da demanda, verifica-se uma tendência da mesma 
se expandir em direção as florestas remanescentes, prímánas e secundárias. 
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Difundiu-se a suposição de que o grande entrave para a intensificação da agri 
cultura é a baixa fertilidade dos solos. As dificuldades impostas pelos solos pobres da 
região, contudo, podem ser superadas com sistemas de produção que envolvam cul 
turas perenes e adubação adequada, viabilizando formas alternativas de sustento 
econômico para a população agrícola e extrativa do Estado que, atualmente, desmata 
a floresta, comprometendo, seriamente, a sustentabilidade desse recurso e a sua pró- ..••..... 
pria reprodução social. 

Em resumo, a grande questão ambiental que se coloca no caso de regiões de 
ocupação recente e desordenada, como vem ocorrendo no Pará, é como explorar 
economicamente o potencial de recursos naturais existente, sem comprometer, de 
forma irreversível, a sua sustentabilidade. Em outras palavras, como enfrentar o de 
safio de incorporar tecnologias e práticas produtivas que assegurem o desenvolvi 
mento sustentáveJ, incluindo-se a eJiminação das economias típicas do processo pro 
dutivo atual. 

Porém, sem um sistema de monitorament'O, aliado ao controle ambiental e a 
uma sistemática eficaz de avaliação e licenciamento das atividades que resultam na ex 
ploração dos recursos naturais disponíveis, será impraticável reverter o atual modelo de 
uso dos recursos naturais adotado no Pará, que impõe às populações locais custos só 
cio-ambientais elevados e resulta em fortes impactos negativos sobre áreas vocaciona 
das para a valorização de atividades econômicas propulsoras do desenvolvimento esta 
dual. 
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3.2 - Descrição das Áreas Prioritárias 

Confonne foi visto acima, a situação atual da exploração, em grande parte irra 
cional, de recursos naturais no Estado do Pará, requer urgente a implantação de uma 
gestão ambiental eficiente e que integre os diversos órgãos públicos e instituições da 
sociedade. -- 

A extenção territorial paraense, sem dúvida, é um dos grandes obstáculos para 
que a SECTAM, isoladamente, desempenhe o seu papel institucional na gestão ambi 
ental. Assim, duas regiões do Estado do Pará, com caracten'sticas relativamente dis 
tintas, quer sob o ponto de vista de seus meios-físicos, quer sob a ótica da influência 
antrópica, ou mesmo, ainda, considerando as perspectivas futuras de planos governa 
mentais (federais, estaduais e municipais) foram consideradas como prioritárias para 
testar o modelo de gestão ambiental integrada proposto neste projeto. 

3.2.1 - Área do Tapajós 

Situada na região centro-oeste do Estado do Pará, delimitada ao norte pela 
margem direita do rio Amazonas, ao sul pelo Estado do Mato Grosso e a oeste pelo 
Estado do Amazonas, indui os muniápios de Santarém, Aveiro, Belterra, Juruti, Itaitu 
ba, Trairão, Jacareacanga e Novo Progresso, abrange uma área de 228.238,35 Km2 e 
uma população de 451.158 habitantes,segundo dados do IBGE, de 1996. 

Esta área está sob influência direta de três corredores: o baixo rio Amazonas, o 
rio Tapajós e parte da rodovia Transamazônica, conjugada com o trecho da BR 163 
(Itaituba, Rurópolis e Santarém). 

Destacam-se, nesse contexto, dois núdeos urbanos principais: as cidades de 
Itaituba e Santarém, que em maior ou menor escala, passaram a ter importância regi 
onal pelas suas localizações estratégicas, propiciadas pelas condições de acesso, rotas 
de transporte de cargas e passageiros, infra-estrutura econômica e de serviços. 
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O oeste do Pará abriga um verdadeiro manancial de recursos naturais, que, 
cada vez mais, vem sendo utilizado como fonte captadora de recursos. Poucos Estados 
brasileiros possuem os recursos minerais já descobertos e mapeados como possui essa 
região. O mais importante mineral presente na região é o ouro, cuja atividade extrativa 
é realizada com mais intensidade na Reserva Garimpeira do Tapajós (Portaria MME nº 
882), situada no município de Itaituba, com uma área de aproximadamente 2,7 mi 
lhóes de hectares, sendo a maior produtora de ouro secundário do Estado. A região 
dispõe, ainda, de inúmeras jazidas de calcário, gipsita, fosfato e outros minerais. 

Abriga em seu espaço territorial o maior contingente de áreas legalmente desti 
nadas a preservação no âmbito do Estado do Pará, seja como unidades de conserva 
ção ( Parque Nacional da Amazônia, Floresta Nacional do Tapajós e Reserva Florestal 
do Palhão - 1.605.720 ha), seja como reservas indígenas (Terra Indígena Andirá 
Maraú, T. I. Sai-Cinza, T. I. Munduruku, T. I. Kayabi, T. I Kayabi Gleba SUi, T. I. Praia 
do Índio e T. 1. Praia do Mangue, totalizando 3.296.150 ha), seja ainda como áreas de 
Segurança Nacional (Dec. N.0 2375/87, Dec.Fed. n.0 5859/88 e Dec. Fed. N.0 
83240/79). 

Toda essa região é formada por florestas densas de matas de terras firmes, 
várzeas, igapós e campos naturais, entrecortada por enorme e complexa rede hídrica 
composta de rios, furos, igarapés e lagos extremamente piscosos, reunindo vários 
ecossistemas de diversificada riqueza vegetal e animal, apresentando a ocorrência de 
acidentes geográficos de beleza natural considerável, gerando grande potencial turísti 
co. 

Encontram-se em andamento no Estado projetos de infra-estrutura para a di 
namização desta região como a Hidrovia do rio Tapajós, Projeto Tramoeste (Linha de 
Transmissão interligando a UHE Tucuruí ao oeste paraense ), bem como a implantação 
do segundo polo produtor de soja no Estado, abrangendo os municípios de Jacarea 
canga, Novo Progresso e Itaituba e a indicação deste polo como prioritário para o fo 
mento do Ecoturismo. Além disso, está previsto para o próximo ano o asfaltamento da 
6?,.-163. 
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A execução das obras de infra-estrutura citadas acima, desenha um novo cená 
rio de incremento da pressão sobre os recursos naturais dessa região, decorrentes do 
aumento do fluxo de pessoas, bem como da dinamização do desenvolvimento econô 
mico com a implantação de projetos de exploração madeireira e mineral, da expansão 
da pecuária e de projetos agrícolas de grande porte destinados a produção de grãos. -- 

Toma-se necessário que se desenvolva nesta área uma gestão ambiental com 
pletamente inovadora, onde a atuação seja com real poder de ação e possa introduzir, 
na prática, o novo perfil de desenvolvimento teoricamente buscado: socialmente justo, 
ambientalmente sustentável e economicamente eficaz. 
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Situada na região nordeste do Estado do Pará, na microregião homogênea 

guajarina, integrada pelos municípios de Mojú, Acará, Tailândia, Breu Branco, Tucuruí, 

Goaianésia do Pará, Jacundá, Rondon do Pará, Ulianópolis, Paragominas, Tomé » Açu, 

Irituia, Ipixuna do Pará, Nova Esperança do Piriá, Garrafão do Norte, capitão Poço, São 

• 22- 



Pará: Projeto de Gestão Ambiental Integrada 

Domingos do Capim, Aurora do Pará, Mãe do Rio, Bujarú e Concórdia do Pará, abran 

gendo,segundo fontes do ano de 1996 do IBGE, uma área de 96.684,40 Km2 e uma 

população de 641.093 habitantes. 

A vegetação dessa região é predominantemente floresta perenefólia úmida, 

com uma altura de copa de 25 a 40 me uma biomassa acima da superfíde de aproxi 

madamente 300 t/ha (Buschbacher, Uhl e Serrão, 1988 ). O relevo é suavemente on 

dulado e os solos são predominantemente o:xissolos e ultissolos. A plUViosidade ésa 

zonal totalizando uma média de 2.000 mm/ano. 

Esta região é o local indicado para se entender a modificação da paisagem e 

avaliar a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento ora adotado, já que contém, 

dentro de seus limites territoriais, áreas significativas utilizadas para pecuária, explora 

ção madeireira, agricultura de corte e queima e mineração. 

Antes da construção da rodovia Belém - Brasília (SR- 010), a região era espar 
samente habitada. Havia povoamentos indígenas (índios Tembés) a leste, no Mara 

nhão, e a oeste, ao longo do curso superior do rio Capim. Os colonos começaram a 

penetrar na região em busca de terras e a praticar a agricultura, utilizando práticas 

rudimentares para o plantio de culturas anuais, que predominam até os dias de hoje. 

Nas décadas de 60 e 70 as áreas de floresta dessa região eram consideradas de 

baixo valor. Com a pavimentação da rodovia, o preço baixo da terra e o interesse do 

governo em atrair investidores do sul do Brasil para a Amazônia, oferecendo para isso 
a conversão de impostos a serem pagos em capital, proporcionou uma acelerada ocu 

pação desta região. 

Além disso, o mecanismo de titulação de terras especificava que para cada 

hectare de floresta derrubada, os ocupantes receberiam o título equivalente a seis 
hectares, isto provocava uma aceleração do desmatamento para reivindicar maiores 

áreas de terra. A floresta era vista assim como um obstáculo para a obtenção de título. 

No final da década de 70, a atividade pecuária começou a enfrentar severas 

restnções econômicas e ecológicas. Os resultados iniciais da troca da floresta por pas- 
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tagens que mostravam-se promissoras, encontravam-se em péssimas condições, após 
6 anos de plantio. Para agravar ainda mais a situação, foram retiradas as linhas atrati 
vas de crédito, inicialmente disponíveis, à medida que se agravava a crise econômica 
no Brasil. 

Nessa época a indústria madeireira começou a se instalar na região nordeste do .,... .. 
Estado atraída pelo estabelecimento de infra-estrutura de transportes e comunicações 
capazes de garantir seu funcionamento. 

o forte declínio do suprimento de madeira do sul do país, durante os anos 80, 
aliado ao fato de nessa região estar disponível, além da infra-estrutura, matéria prima 
a baixo custo e um contingente expressivo de migrantes, oriundos principalmente da 
Região Nordeste do Brasil, transfonnou-a em lugar ideal para a rápida expansão da 
atividade madeireira. 

Com a implantação dessa atividade a população local tinha um amplo leque de 
oportunidades de trabalho, surgindo uma variedade de intermediários, com a função 
de cortar a madeira , transportá-la para as serrarias, escoar o produto serrado até os 
centros urbanos, fazer carvão com os restos de madeira, etc. Todos esses elementos 
faziam com que a indústria madeireira não precisasse de capital elevado para sua im 
plantação. 

A rapidez do crescimento da indústria madeireira e a liderança do Pará nesse 
processo é digno de registro. Em doze anos - de 1976 a 1988 - a produção total de 
madeira em tora na Região Sul do Brasil diminuiu de 15 milhões de m3 ( 47% da pro 
dução total do Brasil ), para 7,9 milhões de m3 ( 17 % do Total ) (FIBGE, 1988). Du 
rante este mesmo periodo, a produção de madeira em tora na Região Norte aumentou 
de 6,7 milhões de m3 (21 % da produção total do Brasil ), para 24,6 milhões de m3 (54 

% do total do Brasil ). 

No nordeste paraense, o processo de desmatamento e de queima adquiriu uma 
enorme complexidade. Pecuaristas, agricultores e madeireiros transformaram rapida 
mente a paisagem da floresta tropical num complexo mosaico de pastos ativos e de- 
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gradados, áreas agricolas e de pousio, áreas de exploração florestal crescente e áreas 
remotas de floresta primária. 
3.3 - Situação atual da Gestão Ambiental no Estado do Pará 

No Estado do Pará, a implantação efetiva da Gestão Ambiental depara com uma 
série de dificuldades que iniciam com a criação da SECTAM, em 1988 (Lei Nº 5.457 de 
11 de maio de 1988), recentemente reestruturada, em 1993 (Lei NO 5.752 de 26 de 
julho de 1993), cuja implantação na íntegra se deu a partir de 1995. Adicione-se a 
isso, a ausência da implementação do SISEMA, a falta de sustentabilidade financeira, a 
frágil base de informações sistemáticas, a insuficiência de mecanismos de integração 
interinstitudonais, a fragilidade das instituições ambientais, o número reduzido de téc 
nicos capacitados, em decorrência dos baixos salários pagos pejo Estado, a centraliza 
ção da estrutura administrativa onde todas as ações demandam da capital, assim como 
as limitações decorrentes de sua localização geográfica e pela grande extensão territo 
rial do Estado, dificuldades de acesso à determinadas re-çíões e a determinados em 
preendimentos . 

Outra grande dificuldade encontrada para o desenvolvimento eficiente da ges 
tão ambiental é relativa a implementação dos instrumentos de ação, estabelecidos pela 
Lei Ambiental do Estado: o Zoneamento Ecológico e Econômico - ZEE, o monitora 
mento, a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico, a participação popular 
e o direito a informação, o licenciamento ambiental, avaliação prévia de impactos am 
bientais, as audiências publicas, a fiscalização ambiental e o cadastro e informações 
ambientais. 

Considerando o Zoneamento Ecológico-Econômico importante instrumento para 
o estabelecimento de políticas públicas e da iniciativa privada no que se refere a ocu 
pação do território, sua ausência, somada à inexistência de outro instrumento que pos 
sibilite a visão global do nível local, como por exemplo o Diagnóstico Ambiental dos 
Municípios, dificulta a tomada de decisões quanto à ações de monitoramento, licenci 
amento e fiscalização. 

O monitoramento carece de detalhamento dos parâmetros e padrões, hoje es 
tabelecidos na legislação federal, que não atendem ou chocam-se com as peculiarida 
des regionais. 
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Vale ressaltar que o monitoramento da cobertura vegetal do Estado toma-se 
uma das ferramentas mais importantes a serem disp:>nibilizadas para um programa de 
gestão, servindo também como instrumento norteador de tomadas de decisões e de 
implantação de c:rttérios de fiscalização e licenciamento ambiental. 

A pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico, aliados a disseminação •.... 
de seus resultados, têm-se revelado insuficientes e muitas vezes inadequados à super 
ação dos graves e múltiplos problemas que enfrenta a população, assim como dos 
obstáculos que se interpõem ao desenvolvimento econômico em bases ambiental 
mente sustentáveis e socialmente mais justas. 

A participação popular, diretamente ligada à questão da geração e dissemina 
ção de informações ambientais, ainda é muito incipiente. A população não dispõe de 
informações, além de desconhecer seus direitos e formas de efetivar sua participação. 

As audiências públicas pouco têm possibilitado a participação efetiva das comu 
nidades diretamente envolvidas, uma vez. que as discussões desenvolvem-se freqüen 
temente a nível técnico ou eminentemente político. Esse fato, associado à ausência de 
informações arumuladas dos membros comunitários, tem tomado este instrumento 
inócuo na maioria dos casos. Cabe ressaltar que a superação desses entraves está re 
lacionada com reformulações a serem executadas nos procedimentos de elaboração 
dos BA'S-RIMA'S, na medida em que as comunidades somente são ouvidas quando o 
documento está concluído, restando a estas poucas horas para conhecê-lo, discuti-lo e 
opinar sobre o mesmo. Nesse caso, seria mais efetivo se a participação das comunida 
des fosse garantida durante o processo de elaboração do instrumento BA/RIMA. 

O Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA apresenta distorções quando de 
sua aplicação no licenciamento das atividades de exploração florestal, uma vez que sua 
concepção foi voltada ao atendimento de licenciamento das atividades industriais e de 
mineração. Associam-se a essas distorções, a falta de regulamentação e atualização do 
arcabouço legal de disciplinamento dessas atividades, bem como a incompatibilidade 
entre as legislações federais dos setores ambiental e fundiário, dentre outras. 

A ausência de norrnenzações e de manuais de onentação de procedimentos 
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analíticos delonga o trâmite dos processos de licenciamento. A este fato conjuga-se 

uma significativa rotatividade de pessoal já treinado, em decorrência da baixa compe 

titividade salarial existente nos órgãos públicos do Estado, gerando com isso a escas 

sez de recursos humanos qualificados. 

A fiscalização executa, predominantemente, o atendimento às denúncias, sem 

efetivar um processo sistemático, decorrente da carência de recursos financeiros, da 

estrutura administrativa centralizada e da falta da efetivação da Gestão Ambiental In 
tegrada. 

Para se contrapor às dificuldades apresentadas, é necessário o desenvolvimento 

de medidas que assegurem a descentralização da gestão ambiental. Essa descentrali 

zação deve ser implementada concomitantemente à estruturação e capacitação técnica 
local, bem como ao apoio na implementação de Políticas Municipais de Meio Ambiente. 

Duas grandes diretrizes, que norteiam o Plano Estadual Ambiental-PEA, serão 

também consideradas como orientação básica para as intervenções dos setores público 

e privado em relação às atividades que desenvolvem no território do estado do Pará: 

• desenvolver sem devastar, prinápio básico de Governo, que assume expressão 

legal na Constituição do Estado do Pará, na Constituição Federal e na Lei Ambiental 

(lei n.0 5.887/95);~ 

• democratizar a gestão ambiental, assegurando a participação efetiva dos 

diferentes segmentos sociais atuantes no processo de desenvolvimento do Estado. 

O rumo apontado por essas diretrizes pretende, obviamente, implementar os 

prinápios constitucionais que sedimentam a construção do Estado democrático e o 
espírito da luta ambientalista que se propaga por todas as nações. Elas expressam, de 

fato, trilhas políticas a que o Governo do Estado do Pará se propõe seguir na consecu 

ção de seus objetivos básicos: geração de renda e emprego, redução das desigualda 

des sociais e regionais, e preservação do ambiente com vistas ao bem estar das futu 
ras gerações. 

Desenvolvimento sem devastação, como modelo de exploração e gestão dos 

recursos naturais, na perspectiva do Plano de Ação do Governo do Estado do Pará e, 
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em particular, do Plano Estadual Ambiental, significa não apenas promover o desenvol 
vimento econômico-social, mas também o empenho deliberado em favorecer a conser 
vação dos recursos naturais, do patrimônio cultural e o respeito às minorias étnicas. 
Significa, em termos mais concretos, apoiar o desenvolvimento sustentável das popu 
lações locais, a defesa das terras indígenas e dos direitos assegurados às minorias 
étnicas e o compromisso de "promover a poupança da natureza", através do manejo .,... .. 
adequado de seus recursos. 

Democratizar a gestão ambiental, por outro lado, significa efetivar ações con 
cretas no sentido da descentralização da política ambiental e do seu aparato institUdo 
nal, bem como consolidar mecanismos de fortalecimento da participação social no 
controle do processo de exploração econômica dos recursos naturais e da qualidade de 
vida das populações rurais e urbanas. 

O PGAJ./PA, considerando suas estratégias e atividades planejadas, deverá con 
tribuir substancialmente para a melhoria da gestão ambiental nas áreas prioritárias 
descritas acima. Testado e implantado esse novo modelo nas regiões do nordeste e do 
oeste paraense, caberá ao Poder Público reaplicá-lo em outras áreas do Estado e am 
pliar, assim, a gestão integrada sobre seus recursos naturais. 
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4.1. Coordenação Geral - SECTAM 

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente exercerá a fun 
ção de coordenação do PGAI, visto ser o órgão da administração direta, que tem como 
uma de suas atividades fins, o controle do meio ambiente sob jurisdição do Estado do 
Pará. Tem como funções básicas da área do meio ambiente o seguinte: 

elaborar a proposta da Política Estadual de Meio Ambiente, oferecendo sub 
sídios e medidas que permitam o desenvolvimento sustentável de recursos 
naturais; 
formular, coordenar e executar planos e programas de desenvolvimento, vi 
sando a proteção, preservação e conservação do meio ambiente; 
propor diretrizes, normas, critérios e padrões para a proteção, preservação 
e conservação do meio ambiente, 
definir políticas específicas para a conservação das florestas e recursos ex 
trativistas; 
criar, implantar e administrar unidades de conservação da natureza; 
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exercer o poder de polícia ambiental, através da aplicação das nonnas e 
padrões ambientais e do licenciamento e da ação de fiscalização de projeto 
ou ativtc:lade, que possa colocar em risco o equilíbrio ecológico ou provocar 
significativa degradação ao meio ambiente; 
participar do zoneamento ecológico-econômico; 
propor a definição de espaços territoriais a serem especialmente protegidos, 
a fim de assegurar amostras representativas dos ecossistemas e preservar o 
patrimQD.io biológico, ecológico e paisagístico do Estado; 
propor a educação ambiental em todos os níveis e estimular a participação 
da comunidade no processo de preservação e recuperação do meio ambi 
ente· I 
zelar pela observância das normas de controle ambiental, em artirulação 
com órgãos federais, estaduais e municipais ; e 
implantar e manter atualizado o sistema de informações ambientais. n 

O COEMA é o órgão colegiado, com funções deliberativas e consultivas, voltado 
para as questões ambientais, que integra a direção superior da SECTAM. 

O referido Conselho subsidia, com suas decisões, a execução das ativtdades 
fins da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, 
quanto ao meio ambiente. 

4.2. Executores 

4.2.1. Órgãos Estaduais 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público, além de participar da normatização da matéria, é um dos 
principais agentes de implementação das normas e da política, municiado formalmente 
com alguns dos instrumentos mais importantes para a realização da missão, dentre 
eles o inquérito civil, ação civil pública e a ação penal pública. 

De acordo com a definição constitucional o Ministério Público é, hoje, instituição 
promovente, de papel ativo e dinâmico, no sistema de implementação legal. Para 
atender a essas funções básicas são realizadas atividades processuais, provocando-se 
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'1·,Q '"~ 
diretamente o Poder Judiciário, e atividades extraprocessuais, com áreas dirigidas para 
a Administração Públic.a em geral e para os participantes. 

Pode, assim, o Ministério Público oferecer sua atuação como braço jurídico para 
a implementação da gestão ambiental integrada, além de auxiliar no processo de 
aprimoramento da normatização e de conscientização e informação da população. ,._.. 

POÚOA MILITAR 

As Polícias Militares do Brasil, instituições centenárias, direcionam seu trabalho 
para a segurança do cidadão e de seus bens. Desde 1960, essas corporações já possu 
em como modalidade de ação o policiamento de proteção à fauna, à flora e mananci 
ais. Seus efetivos somam aproximadamente 6.000 homens, no território brasileiro, que 
agem diretamente no campo da fiscalização ambiental. Essa quantidade de policiais 
ainda está aquém das necessidades, em função da extensão territorial brasileira. 

como instrumentos de trabalho, as polícias militares possuem mecanismos de 
prevenção e repressão. Essas corporações são direcionadas primordialmente para a 
prevenção, cujo interesse maior é evitar o cometimento de ilícitos que afetem a quali 
dade de vida. Também, como prevenção desenvolvem ações de educação ambiental 
em vários níveis. A repressão, que apesar de não ser a mais desejada, é aquela que 
efetivamente vai sustar de imediato a degradação, responsabílizando o infrator na es 
fera penal ou administrativa e determinando a recuperação do ambiente degradado. 

O policiamento do meio ambiente, pelo conceito mundial e pelo próprio con 
ceito constitucional, constitui-se na defesa de um dos mais importantes direitos do 
cidadão que é o ambiental, extrapolando a necessidade particularizada de um local ou 
de um cidadão. 

Com esses pressupostos, o policiamento ambiental, defendido pela Polícia Mili 
tar do Pará, propõe equipar destacamentos em muníápios das áreas prioritárias e qua 
lificar seus recursos humanos para atuação na área ambiental e estabelecer sistemas 
de controle ambiental integrado. 
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POÚCACTVIL 

A Polícia Civil é órgão de Administração Direta, subordinada ao Sr. Governador 
do Estado. Tem como prinápios institucionais a Autonomia Administrativa e FLmcional, 
a Hierarquia e a Disciplina. 

Trata-se, ainda, de instituição permanente, auxiliar da Justiça Criminal e neces 
sária à defesa do Estado e do Povo. As suas atribuições são o exercício exclusivo da 
Polícia Judiciária do Estado, apurar os fatos delituosos e cuidar da perseguição de seus 
agentes. Esse sistema envolve as atividades de investigação, de apuração das infra 
ções penais com a indicação de sua autoria, assim como o processo judicial pertinente 
à punição do agente. 

IDESP 

O IDESP é uma autarquia, integrante do Sistema Estadual de Planeja 

mento - SEP. São atribuições do IDESP: a) propiciar apoio técnico 

administrativo ao SEP, b) efetuar estudos e pesquisas de interesse do SEP, c) 

elaborar as estatísticas básicas do SEP, d) capacitar os recursos humanos, 
mantendo o SEP permanentemente informado, e f) executar o Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Estado do Pará, cuja primeira fase, o Macrozonea 

mento do Pará foi concluído em 1992. A segunda fase ( detalhamento do 

zoneamento na escala 1:250.000), apesar de ser conveniado com a SAE, não 

foi realizada por falta de recursos. 

Dentro do projeto o ZEE será intimamente ligado com o processo deci 

sório das administrações municipais, tomando como base geográfica o municí 

pio ou um grupo de municípios com características geográficas semelhantes. 

Serão elaborados, de forma flexível, Diagnósticos e Planos de Desenvolvimento 

Sustentável sempre pretendendo uma relação custo-benefício realista e sus 
tentável. Tendo em vista a grande extensão do território paraense e a ausência 
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de recursos para pesquisas profundas e prolongadas, o desafio do ZEE consiste 
na elaboração de um modelo barato e eficiente, de fácil entendimento e utilida 
de comprovada para os atores públicos e privados que influenciam o uso dos 
recursos naturais. Neste sentido o IDESP pretende testar em municípios seleci 
onados das duas áreas um modelo inovativo que pode ser replicado dentro das 
condições financeiras do Estado e dos municípios sem depender a longo prazo 
de financiamentos externos. 

4..2.2. Órgãos Municipais 
As prefeituras muniàpais das áreas prioritárias. 

4..3 Participantes 
A nível federal pretende-se intensificar os contatos com diversas instituições 

dentre elas: o IBAMA, devido sua missão de executar as políticas nacionais de meio 
ambiente nas atribuições permanentes e a sua participação no processo de descentra 
lização da política ambiental brasileira, fortalecendo os integrantes do Sistema Nacional 
de Meio Ambiente-SISNAMA. 

A FUNAI aparece também como um parceiro importante por sua abibuição de 
defesa dos interesses indígenas, sua cultura ancestral, suas terras e riquezas naturais, 
o equilíbrio tribal ante a civilização e sua preparação lenta e gradual para enfrentar os 
desafios apresentados pela sociedade nacional. Já o DNPM, órgão que promove o pla 
nejamento e o fomento da exploração mineral, pode vir a ter uma interface com o 
projeto nas questões que tangem tanto a questão da legislação mineral quanto no que 
diz respeito a questões técnic.as das atividades mineradoras. A participação do INCRA, 
órgão responsável pela execução da reforma agrária e pela promoção, coordenação e 
controle da questão fundiária no país, é de grande interesse para o projeto, tendo em 
vista que a questão fundiária é um dos componentes chave para a realização do pro 
jeto. 

No nível estadual, várias secretarias podem fornecer importantes subsídios ao 
projeto. Nesta p€:spectiva se enquadram a Secretaria de Agricultura - SAGRI, que, 

dentre suas tarefas, tem a avaliação, coordenação e controle da política agrícola do 
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Estado, e que poderá dar auxílio no âmbito do projeto em questões referentes ao 
tema. Já a Secretaria de Fazenda - SEFA, com as atribuições de avaliar, controlar e 
fiscalizar os assuntos relativos à política de administração fazendária e execução finan 
ceira do Estado, pode vir a contribuir de maneira fundamental para a fiscalização am 
biental, uma vez. que é esta secretaria que possui os dados referentes ao pagamento 
de taxas e impostos recolhidos, aí induem-se também os tributos do órgão estadual de 
meio ambiente. -- 

No caso da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, que regulamenta, 
controla, fiscaliza os assuntos relativos a assistência à saúde e saneamento básico, há 
uma interface no que tange o repasse de dados referentes à saúde da população das 
áreas abrangidas pelo projeto. Já no caso da Secretaria de Estado de Indústrta, Co 
mércio e Mineração - SBCOM, que tem dentre as suas atribuições a implementação da 
política de desenvolvimento nas áreas de indústna, comércio, mineração, mkroemore 
sa e turismo, tem uma interface com o projeto em questões referentes às atividades 
econômicas existentes nas áreas de atuação do projeto. Finalmente, o InstitUto de 
Terras do Pará - ITERPA, que tem a tarefa de gerenciar as terras públicas do Estado. 
Há um grande interesse em se aprofundar os contatos com este órgão para que se 
obtenha dados referentes a situação das terras públicas do Estado. 

Os órgãos_ municipais têm grande relevância como parceiros para o projeto de 
vido a ser neste nível que se dará uma parte considerável do trabalho cotidiano do 
projeto. AJém disso, é necessário ressaltar o interesse da participação de organizações 
não-governamentais que trabalhem com temáticas afins àquelas do projeto. 
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5 Implantação do PGAJ./PA 

5.1 Abordagem metodológica 

A Amazônia tem sido há mais de quatro décadas objeto de sucessivos planos 
de desenvolvimento. Não faltaram estudos sobre "o uso racional de seus recursos", .,._,.. 

macrozoneamentos e levantamentos cartográficos como o RADAM Brasil, diversos pla- 
nos de desenvolvimento, programas de incentivos, grupos de trabalho interministeriais 
e grandes estruturas de planejamento e fomento, que reuniram os técnicos da região, 
do Brasil e da cooperação internacional. Também não faltaram recursos de investi 
mento público e privado, se considerarmos os recursos aplicados em programas como 
a construção da Transamazônica, a Penmetral Norte, o POLAMAZONIA, o Projeto 
Grande Carajás, o ANAM e muitos outros. Convém lembrar que nenhum desses planos 
pregava a devastação dos recursos naturais, a desestruturação socíal ou a ocupação 
desordenada e conflitiva das terras da região. 

Os problemas sociais e ambientais apareciam porque o poder público não con 
seguiu controlar os efeitos previstos e muito menos aqueles não previstos nos planos. 
Sua capacidade de analisar, intervir e ordenar a dinâmica do processo da ocupação 
era, e continua sendo, incipiente. As decisões, tomadas de forma centralizada e não 
democratizadas pelo Governo federal, raramente atenderam as necessidades da regi 
ão. Os governos estaduais e municipais ficaram à margem do processo e a sociedade 
civil, pouco esclarecida e desorganizada, não participava das decisões e imple 
mentações da política de desenvolvimento da Região Amazônica. O que faltou foi 
capacidade gerencial dos níveis estadual e municipal e a participação de uma 
sociedade civil informada e conscientizada e articulada com o nível federal. 

Partindo desta premissa, o Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Pará terá 
todos os seus esforços voltados para o fortalecimento de uma administração descen 
tralizada, agindo em estreita cooperação com a sociedade civil, investindo principal 
mente na capacitação das pessoas que vivem no espaço amazônico e trabalham diari 
amente com os recursos naturais da região, seja na esfera administrativa, seja na pro 
dutiva. 
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P roieto de Gestao 

Ãmbiental Integrada 

P articipaçio da Sociedade Civil 
Gestão descentralizada 

Ações regulatórias do poder público 

1 nformação Ambiental 

o PGAJ./PA inverte o para 
digma tradicional dos projetos de 
desenvolvimento: não iniciar com 
estudos e planos, mas sim, com a 
capacidade de agir e reagir, ouvir 
e alimentar a sociedade civil com 
informações ambientais, capazes 
de subsidiar sua participação no 
processo, orientar as ações publi 
cas através de um sistema de 
"feed-back", ouvindo e analisando 
as reações dos atores econômicos 
e sociais da região e avaliando e 
corrigindo pennanentemente a 
sua própria atuação. 

Pretende-se desta maneira chegar à uma administração flexível e moderna com 
alto poder de ação. Uma gestão deste tipo não se orienta em "modelos" mas sim, em 
prindpios, objetivos e ações. 

O maior destes princípios é o cumprimento da lei e o fim da impunidade na 
área ambiental. Conforme várias fontes, 80% das atividades de extrativismo da ma 
deira na região não é devidamente legalizado. Dos casos apurados e punidos somente 
cerca de 10% recolhem efetivamente a multa aplicada. 

A Gestão Ambiental a ser implementada deverá buscar duas metas: atender e 
esclarecer melhor ao público e simultaneamente tomar-se bastante eficaz na sua inter 
venção reguladora. 

Um aumento consideráveJ do poder regulador da administração pública na es 
fera do meio ambiente é impensável sem uma maior sintonia com a sociedade civil. 
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Sem a participação popular, planos bem elaborados, por mais que acessem o máximo 
de recursos, estarão fadados a fracassar. 

sendo a conscientização da população ainda muito incipiente em questões de 
meio ambiente, deve-se priorizar os investimentos em informação ambiental, com ên 
fase naqueles que assumem responsabilidades administrativas como prefeitos, verea- .,._ .. 
dores e secretários municipais, polida militar e civil, promotores públicos atuantes nos 
muniápios, classes empresariais, sindicatos dos trabalhadores, ONGs ambientalistas, 
igrejas, etc. 

A estratégia do PGAI/PA está pautada em quatro linhas de ações programáti 
cas: Informação Ambiental, Descentralização, Participação Popular e as Ações Regula 
doras do poder público destacando-se entre elas a legislação e nonnatização, o plane 
jamento (incluindo ZEE), o monitoramento, o licenciamento e a fiscalização. Valeres 
saltar que nenhuma dessas poderá funcionar a longo prazo sem a interação e integra 
ção com as outras três. Informação, Participação, Descentralização e Ações Regulado 
ras são; como simboliza o logotipo do PGAI - Pará intrinsicamente interligados: ne 
nhum elemento pode gerar efeitos duradouros na Gestão Ambiental sem o apoio dos 
outros. 

Para o planejamento do PGA! foi usado o método ZOPP (Planejamento de Pro 
jeto Orientado por Objetivo) amplamente conhecido e aplicado em projetos de coope 
ração internacional. As atividades planejadas são orientadas para alcançar os resulta 
dos planejados que por sua vez são essenciais para chegar ao objetivo do projeto, 
Gestão Ambiental Integrada no Estado. 

Prevê-se um prazo mínimo de cinco anos para o alcance deste objetivo. Repli 
cando as experiências nas áreas piloto serão necessários outros três a cinco anos. A 
estimativa de custos foi feita com base no financiamento já assegurado para um prazo 
de três anos. 

O método aplicado tem como principal caracten'stica sua flexibilidade, que per 
mite (e exije) um replanejamento permanente, baseado na observação intensiva dos 
efeitos, influências e riscos na realização do projeto. Importante tarefa do grupo de 
trabalho e seus subgrupos especializados, consultores e responsáveis nos órgãos exe- 
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cutores será, consequentemente, um monitoramento zeloso das atividades do projetos 
e a devida adaptação das estratégias do mesmo. 

As príncípaís etapas deste replanejamento são as elaborações dos orçamentos 
anuais, que devem servir não apenas para garantir o fluxo dos recursos, mas, também, 
para avaliar e corrigir os rumos deste projeto tão amplo e ambicioso. 

5.2 Atividades planejadas e seus resultados 

As atividades planejadas e resultados previstos são organizados em quatro gru- 
pos. 

Grupo 1: 

Informação Ambiental 

Espera-se, como resultado geral desse grupo, que os órgãos participantes e a 
sociedade civil estejam bem informados sobre a gestão ambiental e alternativas de 
desenvolvimento sustentável . 
1.1. - Como um dos resultados parciais a serem alcançados está a implementação do 
Sistema Estadual de Informações Ambientais - SEIAM. Para isso, serão desenvolvidas 
as seguintes atividades: 

• Estruturar Banco de Dados Ambientais; 
• Elaborar roteiro de sistematização dos dados; 
• Equacionar a organização interna dos participantes interativos para acessar e 

alimentar os dados do SEIAM; e 
• Criar acesso para o público em geral. 

1.2. - A divulgação da atuação dos órgãos públicos de Gestão Ambiental executada, é 
o segundo resultado a ser alcançado, e para o qual estão planejadas as seguintes ati 
vidades: 

• Publicar material e resultados dos seminários temáticos; 

• Divulgar e esclarecer a população sobre os instrumentos e as ações da 
gestão ambiental; 
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• Produzir e divulgar material informativo para os meios de comunicação; e, 

• Produzir e divulgar folhetos sobre atribuições e atividades dos órgãos parti 
cipantes do PGAI. 

1.3. - Como terceiro e último resultado parcial ter-se-á a instituição do Prêmio Meio 
Ambiente Estadual, visando destacar atividades exemplares no setor privado (empre 
sas) ou na admimstração ambiental (pessoas ou instituições), para mostrar de forma 
positiva os efeitos de uma boa gestão ambiental. Para tanto serão desenvolvidas as 
seguintes atividades: 

• Baborar normas e edital do prêmio; 
• Formar Comissão Julgadora; e, 
• Preparar campanha pública. 

Grupo 2: 
Participação da Sociedade Civil 

Como resultado geral desse grupo de atividades espera-se garantir a participa 
ção da população. Para tanto, foram listados os seguintes resultados parciais a serem 
alcançados: 

2.1. - Criação de Foruns públicos estaduais e municipais, através do desenvolvimento 
das seguintes atividades: 

• Divulgar Agenda 21 e outros documentos oficiais nos muniápios; 

• Assessorar participantes na realização de audiências públicas; 

• Assessorar responsáveis municipais na organização de fóruns ambientais; e 
• Documentar e divulgar resultados dos Foruns. 

2.2. - Realização de seminários temáticos para grupos chaves da sociedade civil (em 

presários, sindicatos dos trabalhadores, associações, partidos políticos, igrejas), etra 
vés das seguintes atividades: 

• Levantar demandas dos grupos chave; 

• Elaborar programação dos seminários; 

• seteoonar e treinar multiplicadores; 
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• Realizar seminários; e 

• Documentar e divulgar resultados dos seminários. 

2.3. - Implantação do centro de treinamento da SECTAM, cuja atividade principal será 
a criação da infra-estrutura necessária para seu funcionamento em gestão ambiental. 

Grupo 3 

Gestão Descentralizada 

Descentralização em dois passos 

1. 
i 

Transferência de ', 
compettnclas através do 

''Pacto Federativo" l .- ·--, 
1 ' Pré-eondlçó= \ 

_..,,-''l'Clisl:açio fe!U:acfonada 
_.,-- __ , Monitoram«rto eficiente 

Fiscallzaçfo eficiente 
Sislllm;a nt.ldual de lnfonm1.çaa ;, 

AmblMtals operando 

2. 
:.._».. . 

Compartilhartareb.1 de li · .J 
monitoramen11ct, 

llcenciun ~ o fl1callzaçio 
:lllnvé9 cht ,:onvinlos de 1 

ctescen1:J311ação ' 

~-~=== )' . Setrot.ria (ou Caordenadorie) Municipal da Melo Ambiente 
/ Conselho Munlclpal de Meto Ambiento 
· Dlagnústlco Ambientllll do Munlcfp hJ \ 

Plano de DesenVQlvlmento Sustentável~o lllunlcíplo 1• 

onctumol"'IPOàá0,,,.,..,"""'1o) 

, . ...........__,. _ _,/' . ~,.,.,._ ~ 
'~~ 

O resultado principal desse 

grupo a ser alcançado é a exe 
cução da gestão ambiental des 

centralizada, determinando, 

com clareza, as atribuições e 

responsabilidades de cada nível 

de governo, objetivando refor 

çar o conceito de gestão ambi 

ental articulada, constituída de 

ações complementares, que 

evite os conflitos e a superposi 
ção de competências legais e 

administrativa, propiciando, de 

imediato, o desenvolvimento 

descentralizado das atividades 

de gestão ambiental de forma 

conjunta, articulada e partici 
pativa, 'qoanco for julgado con 
veniente, cujo resultados parci 

ais são: 
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3.1. - Estruturação e qualificação da SECTAM, para implementar a gestão ambiental 
descentralizada, através das seguintes atividades: 

• Elaborar o "Pacto Federativo"; 
• Implementar o "Pacto Federativo" nas áreas prioritárias; e, 
• Avaliar e ampliar o "Pacto Federativo" . 

...,... 
3.2. - Estruturação e capacitação dos municípios selecionados, para implementar a 
gestão ambiental integrada, através das seguintes atividades: 

• Elaborar e assinar Coovênios SECTAM-Prefeituras: compartilhando tarefas nas 
áreas de licenciamento e fiscalização, e assistência técnica na execução das no 
vas tarefas; 

• Elaborar um diagnóstico ambiental dos muniópios ou grupos de munídplos, in 
cluindo mapa de vulnerabilidade ambiental (ZEE); 

• Assessorar na elaboração e votação, pelos órgãos competentes, de Planos Muni 
cipais de Desenvolvimento Sustentável, que incluam a indicação de áreas prote 
gidas e áreas de uso restrito (ZEE); e, 

• Criar e implementar um sistema de avaliação dos convênios de descentralização. 

3.3. - Capadtacão do Ministério Público nas comarcas pertencentes às áreas prioritári 
as, para tanto serão desenvoMdas as seguintes atividades: 

• Equipar e qualificar o Núcleo de Meio Ambiente (NUMA/CAO-DCC); 
• c.apacitar promotores de justiça nas comarcas; e 
• Melhorar a organização interna do MP. 

3.4 - Estruturação e qualificação da Polícia militar e Polícia civil, nas áreas prioritárias, 
nas questões ambientais, através do desenvolvimento das seguintes atividades: 

• Equipar os destacamentos da PM em municípios selecionados; e, 
• Equipar, em Belém, o centro de treinamento ambiental do OPOMA. 
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Grupo 4 

Planejamento e conb'Ole ambiental efetivados 

Como resultado geral desse grupo pretende-se aprimorar os instrumentos re 
gulatórios do poder público no estado, em particular o planejamento ambiental, ins 
trumentos de controle ambiental e a legislação no Estado . .,...... 

4.1. - O primeiro resultado esperado é o aprimoramento do planejamento ambiental, 
através das seguintes atividades: 

• Compatibilizar os programas de entidades públicas (federal, estadual e munici- 
pal) e privadas com a Política Estadual de Meio Ambiente; 

• Avaliar e revisar periodicamente o Plano Estadual Ambiental; 
• Contribuir para implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado; e, 
• Avaliar e atualizar periodicamente os instrumentos do ZEE (Diagnóstico, Planos 

de Desenvolvimento Sustent.ável, Legislação etc.). 

4.2. - O segundo resultado esperado é a implementação do Monitoramento Ambiental 
da cobertura florestal das áreas prioritárias e o monitoramento dos principais recursos 
hídricos dessas áreas (Rio Tapajós, Mojú e capim) através das seguintes atividades: 

• Definir variáveis e métodos de levantamento de dados; 
• Instalar rede de levantamento de dados; 
• Garantir a integração dos dados no SEIAM; 
• Fechar convênios com outras instituições que fazem o monitoramento, evitando 

duplicações; e, 
• Divulgar periodicamente resultados do monitoramento. 

4.3. - O terceiro resultado parcial pretendido é a eficiência no licenciamento ambiental, 
através das seguintes atividades: 

• Capacit3r os técnicos; 
• Revisar os instrumentos e procedimentos de licenciamento; e, 

• Melhorar o atendimento ao público na SECTAM. 
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4.4. - Como quarto resultado a ser alcançado espera-se a eficiência na fiscalização arn 

bierrtal, através das atividades abaixo listadas: 

• capacitar os técnicos; 
• Executar o levantamento e revisar os instrumentos de fiscalização; 
• Otimizar a fiscalização no atendimento à demanda; e, 
• Elaborar e !mPlementar programa efetivo de fiscalização sistemática. 

4.5. - O último resultado parcial a ser alcançado é o aprimoramento do ordenamento 
jurídico-ambiental. Com esse intuito, serão realizadas as seguintes atividades: 

• Análise e definição da legislação ambiental; 
• Promover seminários para análise dos problemas detectados; e 

• Promover oficinas de trabalho para oferecer sugestões. 

5.2 Indicadores quantitativos e qualitativos e fontes de verificação. 

As mudanças pretendidas através da implementação do PGAI são predomina 
temente de caráter qualitativo. Avanços de conhecimento, mudanças de comporta 
mento, consciência ambiental e vontade política de seguir novos paradigmas no uso 
dos recursos naturais são dificeis de medir com indicadores quantitativos. Os execu 
tores do PGAI tem que enfrentar o desafio de acompanhá-la e avaliá-lo orientado por 
poucos indicadores quantitativos. Para avaliar os avanços qualitativos o projetos pre 
tende recorrer à métodos inovadores de "process monitoring" (Monitoramento de Mu 
danças Qualitativas), desenvolvidos nos últimos anos em projetos de gerenciamento 

de recursos naturais. 
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5.3. 1 - Indicadores quantitativos 

Medir: 
• Cresamento da sustentabilidade dos órgãos estaduais e municipais. 

Este indicaj.or avaliará o aumento da arrecadação de tributos sobre a utilização 
dos recursos florestais e hídricos, provenientes da aplicação dos instrumentos de li 
cenciamento e fiscalização utilizados pelos órgãos gestores estadual e municipal. 

• Crescimento de empreendimentos considerados "sustentáveis" nas áreas prioritári 
as. 

Serão elaborados attérios para medir a evolução do número de empresas que 
venham atender às exigências segundo as normas de licenciamento e fiscalização do 
órgão estadual ambiental. Com este intuito, estabeleceu-se os (cinco) etapas a serem 
alcançadas. Para cada etapa alcançada, a empresa em questão receberá um selo na 
forma de uma estrela. A priori, todo o empreendimento que estiver cadastrado no ór 
gão ambiental receberá uma estrela; se licenciado receberá (02) duas estrelas; se li 
cenciado e fiscalizado, 03 estrelas; empreendimentos que estiverem licenciados e 
atenderem a todas as exigências da fiscalização receberão 04 (quatro) estrelas; e em 
preendimentos que, além de atenderem todas as etapas anteriores, criarem propostas 
inovadoras e sustentáveis de exploração dos recursos (p.ex. novas alternativas tecno 
lógicas), receberão cinco estrelas. As empresas que alcançarem as cinco estrelas terão 
seus nomes e atividades divulgados pelo órgão gestor de meio ambiente nos veículos 
de comunicação durante a Semana de Meio Ambiente, podendo concorrer ao Prêmio 
Estadual de Meio Ambiente. 

5.3.2 - Indicadores qualitativos 

Acompanhar: 
• Processo de mudança na administração pública e na sociedade cívil e pon 

deração do grau de compreensão sobre o meio ambiente e desenvolvi 
mento sustentável. 

· 44 • 

- ------- 



Pará: Projeto de Gestão Ambiental Integrada 

Dentro do GT será oiado um grupo de Monitoramento do Projeto que baseado 
nas técnicas de Monitoramento de Mudanças Qualitativas - MMQ, usando instrumentos 
como análise de tarefas, análise do papel dos participantes, análise institucional e ou 
tros, realizará permanentemente uma avaliação qualitativa subsidiando os coordena 
dores do projeto na tomada de decisões de reajuste no projeto. 

-- 5.3.3 - Quadro de indicadores, Fontes e Pressu""1'M!I', - 

Indicadores Fontes Pressupostos 
fjetivo do Projeto: Gestão 

Ani>iental Integrada elcbaa 
da, testada e inplemmtada 
nas á-eas ~ ioritá ias do Estadoj.ireas 
do Pará 

:blkX>s produzido de Gestão 
!Ambiental exea..rtada 

úmero de ccrssultas e 
fomecimentD dos 
dados. 

de comecimento 
sociedade sobre 
tidades partitj:>antes processos 
suas atrb.Jições. 

1.3. Prêmio Meio Ani>iente EstaciJal 
ançado 

.elatónos da SECTAM,rcespostas rápidas 
GM p I positivas 

i'listério P(blico dos órgão públicos 

.1. Fóru1s p(blicos estaduais e 
ic:bais aiados 

.2. Semináios temáticos pera 
~ dlaves da sociedade civil 
<errp-estrios, sind~ dos traba- 
1adores, associações, patidos, 1n-<>cr-""" 

'grejas) efetuados 

!Relatório do GMP 
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. Gestiio Ambiental 
tnllizada 

.1. SECTAM estrub.rada l1C>O% dos licenciamentos 
qualificada pa-a implemen 
a gestão descentralizada 

licac;ão SEC· 
J\M/IBAMA 

lfficadas 
.4.Polícia militar e ciVil 
s áreas p-iOritá"ias equ~ 
e qualificada nas questões 

nt>ientais 

.elat:ório do GMP 

.elatório GMP 

tividades da Polícia ligadas 
10 Meio Ambiente > 20%; 
umento 
qualidade e abrangência 

as ações da polícia 

.elatório GMP 

ilação ntema 
rotatiVidade nos car- 

;, l)'OfTIOÇÕeS, instala- 
- do MP) adeq.Jada 

. Planejamento e Con 
Amblental - ~ 

.1. Planejamento ambiental 
tiorado 

.2. Monitoramento Ambiental 
'ífl)lementado 

.3. Licenciamento ambiental 
fidente 

.4. Fiscalização ambiental 
•--te 

.5. O"denamento jlzídico- 
1mbiental aprima-ado 

rau de inplementação cio 
EE no nível estadual e dos 
ranos de desenvolvimento 
stentável 

licações SECTAM 

blicações SECTAM 

licações SECTAM 

5.3 Cronograma de execução do PGAI/PA 

VeJa Anexo 1 
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6 Custos do Projeto e Orçamento Anual 
Os resultados a serem alcançados no âmbito deste projeto foram estimados para 

05 (cinco) anos, contudo, os custos previstos tem como base o período de 3 (três) 
anos, conforme as negociações do Programa Piloto, referentes a este Subprograma de 
Política de Recursos Naturais. cabe ressaltar, ainda, que, o orçamento foi calculado -- para 12 (doze) meses, a partir da liberação dos recursos. 

6.1 Custo Total e custos por resultados 
Estimativa de custos (3 anos) 
Em mil Reais 1997 

Rea.1rsos dos 
Executores 

Recursos da I Recul'$0S de 
Cooperação Cooperação 

TOTAL 

naconaís I Financeira Alemã I vtéc:n1ca Alemã 

ObJetivo do projeto 

Gestão Ambiental integrada elaborada, testada 
e imptementada nas íireas prioritárias do Esta 
do do Pari 

1. órgãos partic:ipant:M e fOCiedade civil bem 
informadas sobre Gestão Ambiental e altemati 
YU de desenYDIYimento sustentável 

213 1642 45 1900 

2. Participação da população garantida 146,6 S26 35 707,6 

3. Gestão arnbient.111 descentralizada 662,5 3204,3 10 3876,8 

4. Planejamento e controle ambiental efetiva 
dos 

420,3 1618 24 2062,3 

TOTAL.GERAL 1442,4 6990,3 114 8546,7 

6.2 Orçamento para execução no 1° ano (12 meses} 
Veja Anexo 2 
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Cronograma 1998 

Cronograma de 
implementação 

1 .1. 1. (Atividade) Estruturar Banco de 
Dados Ambientais 
1.1.1.1. Equipar SECTAM com 
infraestrutura para gerenciar o SEIAM 

1.1.1 2. Equipar participantes 
interativos com infraestrutura básica 

1.1.2. (Atividade) Elaborar roteiro de 
sistematização dos dados 
1. L2.1. Elaborar roteiro para o 
gorenc1;1<lor do sistema 

1.1.2 2 Elaborar roteiros para os 
participantes interativos 
1.1.2 3 C11ar "links" com fornecedores 
externos do dados 
1.1.3. (Atividade) Equacionar a 
organização interna dos participantes 
interativos para acessar e alimentar os 
dados do SEIAM 

1. 1 .3.1. Cnar, sistematizar e ampliar o 
acervo de informações ambientais dos 
participantes 

1.1.4. (Ativrdade) Criar acesso para o 
público em geral 

1.1.32.Troinardlrigentes,operadores] 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 ~ 
usuários do SEIAM 

Anexo 1, página 
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Cronograma 1998 

J11nelro Feve..tro Morco l\brU M1Jo Junllo Ju\no AntJSlo s.tembto OI/IUbro Novembro Dezembro 1ml 2000 1.1._L~u!I,~-'•' --~, d.oo ~· 
1 Wlll) .i!!.!laÇ~Q 1121 ~Rll21 l!llbllcol 

[12[gg!cl,Zld9 e~ 

' 'f 
1.2 1 (At1v1dade) Divulgação da •.. atuação dos órgãos públicos de Gestão 

•.... ~mb1ontal 

1 2 2. (At1vrdade) Publicar materiais a ... 
resultados dos sernlnàrlos temãtlcos •.... 

1.2 3. (At1v1dade) Divulgar e esclarecei 
ia população wbre os instrumenlos e as ... ações da Gestão Ambiental. 

Ili" 

1.2.4 (At1v1dade} Produzir e divulgar •... material rnformativo para os meios de •.... comunicação 

1.2.5. (Atividade) Produzic e divulgar 
•... folhetos sobre atrlbulç6QS e atividadll5 
Ili" Idos órgãos paiticlpantes do PGAl 

l~ •. (Rt111Halt"' •••••••.••• 
'' ~~í'~ fl 

1.3. 1. (Atividade) Elaborar normas e 
~ edital do prémio 

132 (Atividade) Formar Coml•do •... 
Julgadora ~ 
1.3 3 \At1v1dade) Preparar campanha •.. 
pública ••• • •••• 
2. Participação da população 
garantida 

Anexo 1, página 2 
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J1nelro Fevereiro Ma/Ç-0 Abri! Maro Junh<> Julho i~<>WID Sebtmbro Oulubm ~bro Dezembro 11111111 2000 
U,. IBesuh aS12} foOIDI l!Ybl~ 
!Illllllçipat•, e estastu,j ~IN2 
2 1.1 (AIMdade) Divulgar Agenda 21 • 
outros doe umentos ollcrars nos •... 
mun,~tpios •.. 

~ 
2.1 2 (Atividade) Assessorar ' •.. part 1e I pant o~ na reallza.çto de .,,.. Aud1ãnc1as Públicas 
2 1.3 (Atividade) Assessorar •.. responsáveis municipais na •.... organrzação de Foruns 
21.4 (Atividade) Documentar • •... 
d!vulg.11 rw,1111.irodos do. Fo1uns •.. 
fu.L!R!l;;u~ a!!Ql §1mlllíáQI t1mM!s.a 
I!!!..~ 9J!!R.Q~ cbl!m !li 12!21adade mil 
!!mPrllH!!i\l!!.. •lodk;dos d91 
\Wl!lltlãr.1or111. HIOC..,, RIBlmll, 
!mi\1-&I \l,K0<-\11.lllRI 

2.2 1 (At1v1dade) Levantar demandas •... 
1-+ dos grupos chave •.. -. 

2.2.2 (At 1v1dade) Elaborar •..... 
programação dos seminários •... 
2.2.3 (At1v1dade) Selecionar e treinar •... 
multlpllcadorf3ll •... •.. 2 2 4 (At1v1dade) Realizar Seminários ... 
2.2.5. (Atividade) Documentar e •.. 
divulgar resultados dos seminários •.. 
2.3. tResuttado) Ce,tro de T~namtnlo 
ern Gestão AmbiefCal da SECTAM 
implantação 

2 3.1. (Atividade) Centro Equipado 
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ll.J~yllª,!ol SECTAM ntOIWl<ll 11 
™1i!laºª Pl!r1 bnRllmtntar • Gt,tlo 
~fll!i'ªª 

3.1.1 (At1v1dade) Elaborar o "Pacto 
Federativo" 

3.1.1.1. Levantar as atividades de 
Gestão Ambiental que serão assumidas! 1 1 ai 
pela SECTAM 

31. 1 2 Elaborar base Jurldic1 do pacto 
fodorJtivo 

3.1 1.3 Selecionar Municlp.ios nas 
áreas prior~árias 

3. 1. 1.4. Elaborar plano de entrega de 
instalaçllo~ o oqulp1mento1 
3. 1. 1 5 Elaborar plano de 
remanejamento de pessoal 
3.1.1 6 Elaborar sistema de avaliação 
do "Pacto" 
3.1.2. (Atividade) Implementar o 
"Pacto Federativo" nas áreas prioritárias 

3.1.3 (Atividade) Avaliar e ampliar o 
"Pacto Federativo" 
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Jonelro Fevereiro Março Abtll MolO Junho Jull\o ~I) s.i.mbro Outubro N~mbro Dezembro ,-1 2000 
~l..fu!~uh4do) Munlelolos 
~ÇiQil~Ch>S llSt!MtUfldos 1 
~ÇJ!gçjCJ~.R"',.. ·• G.11:la 
Ml!?i!)fl!~I Ir~ 
3.2 1 (At 1v1dade) Elaborar e assinar 

\ Convemos SECTAM-Prefeituras 
comp,11t1h.111do tarefllls nas áreas de •... 
hceru.iamento e flsc11lização, e ,,..- 
assistência técnica na execução das 
novas tarefas 

3 2 1 1 Cuar orglos municipais de ~ meio amlnonte •.. 
3 2 .1 2 e, 1.ir conselhos municipais de ~ 
meio ambiente •.. 
3.2 l J Capacitar os técnicos 
mumcipais para atuarem nas questões .. --+ _. 

"' ambientais 

3.2. 1 4 Dotar prefeituras municipais de •.. 
infra estrut ura básica •.. 
3.2.2 (At1v1dade) Elaborar um 
diagnós11co ambiental dos municiplos 
ou grupos de munlclplos incluindo .... -+ ...• 
mapa da vulnerab1Hdada ambiental ,,..- 
(ZEE) 

323 (At1v1dade) Assesorar na 
elaboração e votação pelos ógãos 
competentes de Planos Municipais de .... Desenvolvimento Sustentável, que •... 
incluam a mdicação de áreas 
protegidas e áreas de uso restrito (ZEE) 

3.2 4 (At1v1dade) Criar e implementar .... 
um sistema de avaliação dos convênios •... 
de descentralização 
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J1nelro F..,.f1til0 M•rço Abrlt M1lo Junho Julho AQoa1D Sel9mbro OU!ubro No.tmbro O.zombro 1111191 2000 
~~. (Rtsultil~!ll Mlol1Hrl2 Pl.'lbMoD a. 
1e2m.irc;11~ PQrt1nclQla •• i,w 
lmQL~~fl.AS e~ 
3.3.1 (At1v1dade) Equipar e qualificar o 
Núcleo de Meio Ambiente (NUMA/e·.:: .. 

••... DCC) ~ ~--· .. 332 (Anvrdade) Capacitar promotores --+ de Justiça nas comarcas •.... 

333 (At1v1dade) Melhorar organização .. 
interna do MP ••... 

M..!Rl!~\lit~d2} eii!lm mlll1c I god, '' 

nn "''ªª~ p,jortiri9s, ti!Yl*I !I 
Q.Y!!Jific.ad.i nai 11\lell!ln 1mt!l.tlltll1 

3.4.1 (Al!v1dade) Equipar 
des1acamentos da PM em municfpios ... 
selecionados ••... 
3 4.1 1 Levantar demandas •.. .. 
3.4.1 2 Entregar materiais .. •. 
3 4 1 3. Tramar pessoal •.. _. 

r 

3.4 1 4. Criar sistema de vistoria e ~ 
avahacão .. 
3.4.2 (Atividade) Equipar, em Belém, •... centro de treinamento ambler,taf do ••... 
CIPOMA 
3.4 2 1 Elaborar currlculo dos cursos •.. 

r 

3.4 2 2 Ouahhcar multiplicadores .. 
r 

3.4.2 3. Treinar destacamentos da PM •.. _. + das áreas prioritárias r 

3 .4 2 4 T romar polfcia civil das áreas ~ •• • priorrlária~ •. 

Anexo 1, página 6- 
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Cronograma 1998 

4. 1. 1. (Atividade) Compatibilizar os 
programas de entidades públicas 
(rede, ai, estadual e municipal) e 
privadas com a Polltica Estadual do 
Moio Ambiente 

4. 1.2 (Anvidade) Avaliar e revisar 
periodicamente o Plano Estadual 
Ambiontal 

4. 1.3 (Atividade) Contribuir para 
implementar o Zoneamento Ecológico 
Econôrnico do Estado 

4. 1.4 (Atividade) Avaliar e atualizar 
perlodícamnnte os inalrumentos do 
ZEE (Diagnósticos, Planos de 
Desenvolvnnento Sustentável, 

'"'"'''º .,.) ~ 1 1 1 
~ (R~ult a~o) Mm&oram,mo 1 1 1 1 1 1 1 1 t : ~( ~~Jf~ Amlwmrn! ~nPlerJltr:Mdo . . '•~ ~-~,,- 
4.2. 1. (Altvidade) Dellnir variáveis e 
métodos dn levantamento de dados 

4.2.2 (At,v,dade) Instalar rede de 

levantamento de dados 1 1 j j 1 1 1 1 1 
4 2.2 1. Ad~tulrlr e ln.,.alar o 1 1 =J~ 1 
equipamentos necessários 
4.2.2 2 C;,ir,acitar o pessoal envolvido 

4.2 3 (Atrvrdade) Garantir Integração 
dos dados no SEIAM 
4.2.4. (Atividade) Fechar convénios 
com outras institulç6es que fazem 
monitoramento evitando duplicações 

4.2.5 (Auvidade) Divulgar 
periodicamente resultados do 
Moniloramonto 

Anexo 1, página 7 



Cronograma 1998 

J1nelro Fevereiro M1rço Abri M1lo J1Jnho Julho AQoeto Sewmbro OUlubto ~bll) oeumbro 111881 2000 ilffl§su~im.) Ucenc:1ament11 
.t 

l!llP.l!n!P.f éiitlU 1 

4.3.1 (AI ivldade) Capacitar os léenlcos •.. ... 
4.3.2. (Atividade) Revisar os •.. instrumentos e procedimentos de •... licenciamonto 

4.3.2.1 Elaborar e normatizar termos •.. de roíeréncla ... 
4.3.2 2. Elaborar e revisar cadastros 

L dos omprondimenlos •.. 
4.3.2.3. Adquirir equipamentos e ... materiais permanentes •... 
4.3.2.4 Efcluar o cadastramento das 
atividades potencialmente poluidoras •.. 

r dos recursos naturais 
4.3.3. (Atividade) Melhorar •... 
atendrrnenío ao publico na SECTAM .... 
4A_ .. (R~ultlllfnl - .M. . .. 
lflç_ionlf 
4.4. l (A1ividade) Capacitar os técnicos 

••• -+ + .... 4.4 1.1 Ela bolar diagnóstico de 
necessidades e avaliar os recursos L •.. existentes 

4.4 1 2. Proparar programas de •.. 
capacitação •... 
4.4.1.3. Exocliar os programas de •.. capacitaç ~n 

r t-----· 
4.4./ JAIMdade) Execlllar o •.. levantamor-to e revisar os instrumentos .. __. 
de fiscalização 1 
4.4.2. 1 Identificar olAros instrumentos •.. 
de fiscalização existentes •.. 

4.4 2 2 Hoatizar reunião técnica 
envolvendo a SECTAM e outras L 

r 
instd uiçõos afins, com objetivo de 
revisar o conteúdo dos Instrumentos 
utilizados 

Anexo 1, página 8 



Cronograma 1998 

J1nelro F-1eko Muço Al>t" M•IO Junho Julho Ajjolto Selllmbro Outubro Novembro Dezembro 19991 2000 
4.4 2 3 Cnar mecanismos jurldicos 

• para mgulamentar os novos .. 
instrumentos de fiscalização 
4 4. 2 4 1 rnplementar os instrumentos •.. 
de fiscalizaçào regulamentados ... 
4 4 2 5 r l,1borar e divulgar um manual 
de norma: "procedimentos de •.. •.. 
fiscahzaçâo 

443 (At1v1dade) Otimizar a •... f1scahzaçf1" no atendimento à demanda •.. 
,__ 
4 4 é\ 1 ld,,11t1ficar e avaliar os . 
procodunontos da SECT AM .. 
4 4 :i 2 01qanizar e regularizar os •.. 
procedunontos •.. 
4.4.4 (Atrvrdade) Elaborar e •... implementar programa efetivo de •.. • fiscalização sistemática 
4 4 4 1 Promover ações operacionais 
~ (15,:ahzação J}revent\va e/ou punitiva . __. 

••• .. 
4 4 4 2 l 't"rnover a participação, de 
forma mt<•1Jr.ida, de outras instttuições e . •.. 
da socredado civtl 

4-~, (Re§11ll,1d2) Qm101meal!! IYúdl!.2: 
lffl!l111m!{l{ lll'!!ll2m!iQ 
451 (A\Mdade) Anà1tse e •.. 
1denl1hcação da Legislação Ambiental. 

i 
,... 

452 (AIMdade) Promover seminários ... para analrsar os problemas dectados. ... 
453 (At1v1dade) Promover oficinas de •.... 
trabalhú para oferecer sugestões. ... 

', Anexo 1, página 9 



Orçamento 1998 

Total 

1 Órgão, pil1ficlpantos e 
·;1,i:1odade civl! bom 
•nforrnados sobre Gestão 
Ambiental e alternativas de 

nvolvimento sustentáv, 
L ! . !Bnullado) §llllml 
~ 
/\ml!t!nttll (gEfAfdl_ 
1.m 111~!!01ldo 22 91 10540 53 50 

-~~ 'f 
1 1.1. (Atividade) Eetrµturâ, <• 
Aanco dt Dados Am~talt 18 87 6310 stf50 

0/ér/ts 

Mat Consumai 1 1,001 1,00J 1,00 
Pass1if16m 

Con,uttori•I 1 20,00 
STPflsice 

S TP jurldice 1 25,60 
Mat Permanente 18,871 16,501 52,50 

11.2. (Atividade) Elat>otw Jf 
·~ ia. 

º!ºº' 
; 

101001 
• 1otelro de 1istoniallza9lo ôoi 1 

0,00 dados 

Diárias 

Mar Comumo --- 
Pess•gem 

Cons ulforl• j 1 10,00 
STPflsica 

S TP jurldice 

Mat Permanente 

º·ºº 0,00 

º·ºº 0,00 
0,00 

d:oo 

º·ºº 

\ 19 28,99 

0,00 

º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 

º·ºº 
0,00 

O, º·ºº º·ºº 

10 
º·ºº 

10.00 

º·ºº 

Anexo 2, página 1 



Orçamento 1998 

Outros Executores Total Orçamento para 1998 SECTAM 
Rec.Nac. Rec. Coo 
Contrapart. SECTAM 

.~ ' : - . 
,A.;. 

'{ l ---hj.-< 
·,·\ ·\' ,,, 

2 82 2260 
Outnas 

Mal Conwmo 1,00 
~ 
consuJtori. 
STPtlsics 1 5,00 

STP Jvrfdíca 

Mel Permar.enl9 2,821 16,60 
1 1.4. (Atividade) Crlar . ; JJ 
,,cesso pata o público em , 
voral 1,221 9,70 

Orarias 

Mal CQflsumo 1 1,50 
PsHagem 

Consullona 
STPtlslca 1 1,00 

S TP jurld,ae 

Maf Permsnent& 1L22L_ 7,20 

Policias 
Munlclploa Org.Partlclp. lRec.Nac, 

~_y,31 
·: ·.:.. ' 
: ~ . ~ : 

- ,.._ 

_:,:r 

.. _. b.oo ,,~ o;~ 
0,30 

10,251 0,00 
0,001 1,30 

6.00 1.00 
1.201 4,00 

0,30 0.301 7,00 
1,20 4.00 

2,821 16,60 
1.00 

0,001 5,00 
0.001 1.00 

-~ ~ ,,-:, 
.:!.: ~ o.êo !'.:140 o,óô º·ºº 

2,00 
4.00 

1,401 2,40 

º·ºº º·ºº 68,00 
,.,_ 

1 r. 1. (A1Mdade) O~~ I Ã 
, 11Uaçi0 dot órgã~ póbl~ 
•!oGestloAmbltntl!, -·~· 0,00 20,00 º·ºº 

0,001 0,00 

Olir/11 

Mal Consumo 

~ ; ' ;, r: 
2~ ~i 18.10 
000 000 
000 1~ 
000 000 
000 000 
~00 300 
000 400 
i~ ~00 

0,00 91UO 

0.001 º·ºº 
0.00\ 0,00 

º·ºº' º·ºº 
Passagem 

S1PIIJ/ca D.001 0,00 
STP Jurldic& 20,00 3,50 º·ºº' 23,50 Mal Perme/181119 0,001 0,00 

., Anexo 2, página 2 



Orçamento 1998 

1 2.2. (Atividade) Pu_ 
m aterltil • resultadoe'.c 
~em in6rklt temittlcos '~~ 

Mal Consumo 

Passagem 
Con,uftófia 

STPffs/ca 

S TP Jurld/ca 15,00 
Mal Perma1HMle 

1 2.3. (Atividade) Oi ,, 
,,sclareet( a populeçlo. 
«s instru,nentos eu lll! 
da Ged Amblentat:: 

01"/es 
Mal Consumo 

Passaoem 4,20 4.20 
Consultoria 

STPff!ica 1,00 1.00 

1 2.4. 

Mel. Conwmo 

Consultoria 
STPffs/ca 

S TP Jurídica 10,00 
Mal Po,mananle 

Anexo 2, página 3 



Orçamento 1998 

Orçamento para 1998 SECT AM Outros Executores 
Rec.Nac. Rec. Coo_p~ação Externa Policias Min.Púb. IDESP 
Contrapart. r-------------1 !~]· 

~ \'. ~ 
! ._:'~ 

SECTAM Munlclpios Coop.Ext. 

l 2.5. (Atividade) PrO®Zlr• 
divulgar folhetOII sobr. ·' - 
ct!ribuiçõH e atividadet doe , 
org6os participantes do PGAI 0,00 10,00 

Diária, 
Mal Consumo 

Consultoria 

STP lf,,ca 

STP JUrldica 10.00 6,00 8.30 
Mar Perme'*1te 

Mal coosumo 

Pe,sagem 

Coos ultoria 

STP ff,íca 

·; 3.2. (Átlvidade) Fon,iâfq 
• .omluão Julgadora ' '· 

STP Jvrfdíca 

Mat Perma'*11e 

0,00 º·ºº 
.. ~{ 
ô.õo·. n11~~~: ·:·,~~-::.~'./:\ •,,u ,,, .,-71,·oo ~~:~~-:~.1.,-t D1ária•I ~ 

Mal Con,umo 

Pauer,em 
COMUltoria 

STP n.,ca 

STP Jvrldica 
Mal Permanente 

Anexo 2, pâgina 4 



•, Orçamento 1998 

Total 

Diárias 

Mal Consumo' 

1 
2,00 
1,80 Pass&gem 

Consultoria --- 
STP trsica 3,00 

STP Jurld/ca 7 00 
Mal Permanente 0,20 1,20 

0,00 
2,00 
1.80 
0,00 
3.00 
7.00 
1,20 

Anexo 2, página 5 



Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores Total 

2.1.1 (A'· idade) Divulgar 
Agenda :· 1 e outros documentos 
oficia,•; no« munlolplos o.bo 

Rec.Nac. 

2. Pai ncipação da 
~ula_~áo garantida 

~lJ!tadol Fóruns 
lllm!l~Q.S munk;IPtll e 
U1!!dl!al · rlfilt2.. 1 0,00 

Mal Consumo, , , , , , , , • 1 11 0,00 
Diárias, , 1L."1L1 , , , , , • 1 11 0,00 858,42 

Passagem! 1 7,201 1 1 1 1 1 1 1 li 0,00 
0,00 

Mal. Permanente, 0,001 0,00, 
s TP Jurldlcal 1 191881 1 1 1 1 1 1 1 li 0,001 19,88 

Diárias 
0.001 ~·'11c'"'. .. J'ubllclls 1 [ . .,, O,OOj ·~,-".", -,--1 ' -•-h"' Q,--1 

2.1.2 (A1,·.1dade) Assessorar 
p11rt1c1pan•· ·; na realização de 

Mat Consumo 
0,00 

Passagem 
0,00 

consunon« 
0,00 

STPIJslca 
0,00 

STPjurldlca 2,00 
0,00 

Mar. Ponnanente 
0,00 
0,00 

Anexo 2, página 6 



Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores 
Total Rec.Nac. IRec. Coo Policias 

Contrapart. 
r--·-----.,..--- ...•• : •..• ·1"',;,"'·111··--1ç 1''rf ' 

' . ''-'·J;' ' Jj 
2.1 .. , (/11,vidade)Àasessorar :~r .. :,;, ,.:· 
respons , , Is munfcjpals na , , 
orga11iw,, .lo de Fonms ----- 

Diárias 

Mar. Consumo º!ºº 0,00 Passagam 

0,00 

0,00 

Consultoria 

0,00 

0,00 

STP nstc« 

STP/uridlca º·ºº 
0,00 

Mat. Parmanant& º·ºº 

3,60 
2,00 
3,00 
5,00 

~ t ;: 
2.1.1 1 -., ,idade) Documentar e 
dlvulu,u 1 • ·sultado. doa foruna · 

Diárias 

º·ºº 
Mal. Consumo o.oo 

º·ºº º·ºº Passagam 0,00 

º·ºº 
Consultoria º!ºº 

5,00 
STPnslca º·ºº 

5,00 

5!00 
S TP Jurld/ca º·ºº 

º·ºº 
5,00 

Mat. Permanenta 0,00 
0,00 

º·ºº 

Anexo 2, página 7 



Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores Total Rec.Nac. Rec. Cooperação Externa Policias Mln.Púb. IDESP 
Contrapart. SECTAM Munlclploa Org. Partlclp. Rec.Nac. Coop.E>ct. Rec.Nac. Coop.Ext. Rec.Nac. Coop Ext RecNac. Coop.Ext. 

U lfü!}\Jl!i!dol Seminários 
1m!,1llc9_~ .Dilrl nrnnn• rhav•• 
sl!J; o çJ e,_ t ;i.1!!!..m11.. 
(t(np1 e~i'! IQI, 1IIWIHl21 dRt 
lw14!!li!(!<>r~!. 1noclíu,m. 
llJ!.)ir.19,JgrflHI IH~Ylll:IRI 11,84 34,26 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 · O 00 o.oc 11,8<4 38.2fl 
,._ ___ 

,, 
:~ :\~:~f~ ·i ·-~, •• "'; i;~·<i ,. ·, ,:)}:' 

2.2 1 (/\11. Idade) Levantar 
··: !;.~ ~· ·l ;,_, \~#fr' · J,~~ . , ;:r..:~ .. ,:Ííb : ,. dernan<fa·- dos grupos chave 3,22 5,00 0,00 0,00 0,00 •. 0,00 •/'-'i ,_,_ 0,00 3.22 5,0( 

.,..._....___ ___ 
0,00 0,00 

Diárias 

Mat. Consumo 
0,00 0,00 -· 

1,20 
Passagem 1,20 

0,00 --··· 
1,20 5,00 

Consultoria 1,20 5,00 
STP nstc« 0,82 

0,82 0,00 
,,__ ___ 

0,00 0,00 
STP Jurld/ca e--· 

0,00 0,00 
Mar. Pormanent& ==-~.-- 

'-~ 'f~ '· .,, ~~,~.:~. :KP: ,•.-: '·'\.- 
2.2.'.' 1,\1;,1d!lde) Elaborar ' . ,, ·. L ···.~--~; ~ 

s;~ 
' .•• li ; 

'!lº'' ''·'ftto '),too f,) prog111m,n, ilo dos eemlnártoe 4,00 5,00 o.oo O,OQ -- 0,00 $~1{~::Ó,00 -F-i\{ Or · ·. .. ; ... ,,% ' ,,,, .. ,... :'.i-.' 0,00 '{:-,' : '..J_ " . . .,..., .t>,~- " . ' .--"-·- 
0,00 0,00 

Diárias -- 
0,00 0,00 

Mar. Consumo 
-· 

Passagem \ 0,00 0,00 
,_ ____ 

5,00 0,00 5,00 
Co11su/torla 

srr nnc« 3,00 
3,00 0,00 S TP Jurldlca 1,00 
1,00 0,00 Mat. Permanente 

0,00 0,00 
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Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores 
Rec.Nac. Policias 

2.2 J (At1vfdadeh~iohereJ,-,, 
lrel11ar nn,!tlpllcadon,s ·r ! 

Diárias 

Passagem 

Consultoria 2150 
STPflslca 2,40 

STP Jurldlce 

Mat. Permanenl9 

Diárias 5,76 
0,00 5l6 Mar. Consumo 2,00 
º·ºº 2.00 Possagem 2,40 
0,00 2.40 Consullorta 

STP nstc« º·ºº º·ºº S TP Jurld/ca 0,00 0,00 
Mar. Permafle(l/e 0,00 0,00 

0,00 0,00 

-·--·- ---·-- 

~ Diárias 

0,00 0,00 Mat Consumo 

0,00 0,00 Passagem ) 
0,00 º·ºº Mal. Consumo 

0,00 0,00 Passagem 

0,00 0,00 Consultor1e 

0,00 0,001 STP nstce 4,60 
0,00 4,60 STP Jurldlca 4,UU 

Mat. Permanenl9 
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Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores Total 
Rec.Nac. IRec. Cooperação Externa Policias Min.Púb. IOESP 

Rec.Nac. Coop.Ext. 

Dlílrlas 

Mal. Consumo 

Passagens 

Consultoria 

STP Flslca 

STP Jurldlca 30,00 30,00, 
Mal. Pe11T1Snenh, 10,69 62,69 10,69 62,69: 

Anexo 2, página 1 O 



Orçamento 1998 

SECTAM 

3. Ge s tao 
andiicntal 
de·.r.e,,tralizada 

Total 

u ( !~~.!!.\l.!!i!Q21.. 
ili 11\N!.!!s truturada e 
matiljca<!A..Ql[L 
fil11Jh~J!ir11t@r I G1ttl9_ 

~·~~11t·~ 1 , 21.241 e1.001 -. º·ººL .,;r-1 -·--:-1 , .ut·--l 
3. 1 1 1r '•,·idade) Elaborar 
o "P"ct1.• 1 ,iderativo" o 10,00 'l o.001t 

21.24 97 

D1tmes 

º·ºº Mal Consumo 

Passagem º·ºº 
Consu/for,a 10,00 0,00 
STP fls,ca 0,00 

STP jurtdce 0,00 
Mal Permanenta 0,00 

3.1 ? (Al1vidade) 
lrnple111P11lar o "Pacto 
Federativo" nas áreas 
prioritárias 13,041 72,00 

r ,q,•o.oo 
Dtéttes 10!44 

Maf Consumo 2.00 
Passagem 2,40 
Consultone 

STP ttsic« 2 2,00 
S TP jurld1ca 2 2,00 

Mal Permanente 9!04 53!16 
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Orçamento 1998 

.----------tConlrapart. 
3.1.3. (Atividade) Avallar e 'f ··.,, 
ampliar o "Pacto '' 
Federativo" 

SECTAM Outros Executores Total Rec.Nac. Rec. Coo Policias eracão Externa 
SECTAM 

8,2() 
Munlclploe 10rg.P9rtk:lp. 

Jtls.J/'ii~ ~\lf l,,-.. Rec.Nac .•..• ,J> .• ~ ... ,.· •.. }'.:·t·Eld. 

·ti8llft 
Rec.N11e. 

f 
0,00 Dlllrttts 

0,40 
º·ºº 

3,00 3,60 
Mar. Consumo 3,60 

Passagem 

6.00 
1,20 6!00 º·"º 

STPflsics 5,00i 
Coosunone 1.20 5,00 

º·ºº s TP jur/dtCS 
2.00 
2.00 2.00 0.001 

0,00 
Mal Permanente 2.00 º·ºº 

),2 [Hc,;11ltac!Ql 
~-~nrcip1"~ sc~.~ 
~Q!ruturados ~~~~dQ!! 
~_jm.plt!I~ 
Ge~l~Q _jnlcgrada 

0,00 

3.2 1 (At,v1dade) Elaborar 
e assmar Convênios 
SEC l AM ·Prefeitura&: 
c:0111p,•tf'11uu n111a 6re1s 
de licenu,m,enlo e 
li11callzação, e assistência 
técnica na execução das . . . . . . 

1 novast,u!'l.u / !/:'( 34,00f ::1~~::~,: ~.::•::•· 
D1énas 

30,00 
Mat Consumo 10,00 

Passagem 

15,00 
STP ttsce 11,90 
Consul/ona 

STP jurldica 11,90 50,00 
Mal P9mlsnenle 34,00 200,00 

44.10 
25,00 
60.00: 
15,001 
11,90 
61.90 

200,00; 
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Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores Total 

3.2.2. (Atividade) Elaborar 
um diagnóstico ambiental 
dos rnunirtpios ou grupos 
de 1111,nlnpios incluindo 
mapa rlc vulnerabllidadc 

ambrnntal _!Z_._E_E'""). -t-_.....,. 
Diárias 

44.10 

Rec.Nac. Policias 

Mat. Consumo 

Passagiam 14.50 
Consuilona 60.00 6.00 
STP usice 78.00 

ste 1url,-J1ce º·ºº 
Mui Parmanonla 20.00 

3.2.3 (Atividade) 
Assesorar na elaboração e 
votação pelos ógãos 
competentes de Planos 
Muni~irx,,s de 
Desenvolvimento 
Sustentável, que incluarn 
a i,vticaç~,, de áreas 
protey1dae; e áreas de uso 

rcstri~~-c_;_) -----+--- 
01ánas 

Mal Consumo 

Passagem 

Consu//0110 

STP ttsce 
0.20 15.20 STP Jurlc/1t·a 

Mal Permanenta 
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Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores Total 
Rec.Nac. Rec. Cooperacãe Externa Pollclas 

r--- Contrapart. 
.-~·:t:~~..ir~, 

3.2.4. (Al1vldade) Criar e 
Implementar um sf,tema 
de avaliação dos 
convênios de 
descentralização 

Diénas 

Mal Consumo 

SECTAM 

Psssagem 

10100 
3,00 

STPllsica 2100 
Consultoria 

STP jur/d1ca 

MiJI Permanenta 

4131 
2,00 

3.3, (f'lc~ultªdo) M!nist~r.iQ_ 
PúblicC> nas ÇQ!!l.![g§_ 
Qfiliç-ncenl eª-ª!.!IH! 
l'.!!:l.!!rit~.tiJs ÇªQil~ 

3.3. 1 (Atividade) Equipar 
e qualificar o Núcleo de 
Meio Ambiente 
(NUMAICl\0-DCC) 

01énas 

Mal. Consumo 

º·ºº 
Passagem º·ºº º·ºº 
STPfls,ca 

º·ºº O,OOi 

Consultoria º·ºº º·ºº º·ºº 
s rP Ju1l<ii,:1J 

Mal. Permana11ra º·ºº 0.001 
13.93 81,95 13,93 81,95 
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Orçamento 1998 

SECTAM 
Total Outros Executores 

Rec.Nac. Rec. Cooperação Externa 
Contrai:,.rt. .----------, 11~ff 

-.:1!m 
nt.l': 

SECTAM Munlclploa 

''•_'t~W ·:··11: · 
:'.EJ o.QÓ f[ 

3.3.2. (Alividade) 
Capacitar promotore. 
públicos nas comarcas O,óol i : JO;OO 

Diánas 

Mat. Consumo 

Consuüone 

STPflsica 34,40 
S TP jurldica 107,80 

Mat. Permanenta 

.oôô '. 

3.3.3 (Atividade) 
Melho1a1 organização 
interna do MP 

Diánas 

4,85 
35,00 
0,001 

34;40 
107,80 

º·ºº 
Mat. Consumo 1,64 

1,40 º·ºº º·ºº 
º·ºº 

Consultona 
0100 

1.20i 

STP tisica 

º·ºº 
0,001 

STP 1urld1ca 

º·ºº 1.20 Mal PermatrBIIIB 

~A, (l~es11lladol Polfçia. 
militar. e civH nas áreas 
QÜQ1it~rjas equipada e 
g~lific:ada na11 gyestões 
i!..1D.!Jicnl,1is 

0,00 

º·ºº 
3.4.1. (Atividade) Equipar 
destacamentos da PM em 
municipios selecionados 

Diárias 
0,00 Mat. Consumo 
0100 Passagem 
0100 

º·ºº 
Consulton"a 

0,00 

0,00: 

STP fJs1ca 

S TP 1urld1ca 0,00 

348,79 º·ºº Mat Permanenta 59,29 348,79 

3,761 

8.40 

º·ºº 

27,60 
36,90i 
18.58 

º·ºº 
59,29 
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Orçamento 1998 

ISECTAM !Outros Executores 
~ec.Nac. IRec. Cooperacão Externa Policias Total 

3 4 2 (Atividade} Equipar, 
em Bctcm, centro de 
treinamento ambiental do 
CIPOMA 

SECTAM 

O,ànas 
2.50 

Passagem 
1.30 º·ºº 2.50 Maf Consumo 

Consurtona 
1.00 

0,00 1.30 
0100 1.00 

STP/fs..-,, º·ºº º·ºº 
S TP Jurld1ca º·ºº º·ºº Mar Permanenta 1,46 8,60 

0100 º·ºº 1,46 8.60 
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Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores Total 
Rec.Nac. Policias 

e: r , 
CC>l'll 
ef!tl ,,,. 

4.1.1 (/\hvtdade) 
Corru ,,1líb1l•,ar os 
progr 1111ac. de 
entld. ,d,!s 1 •1.1bllcas 
(í&d~1 ·11. e·,ladual e 
munwipa11 ,., pdvadaé 
com a Pt•ltl1<:a 
Estach1al do Meio 

2!43 15.50 

Diárias 

Mui. Consumo 

PaSS8fJ&m 1,80 
Consuitorfa 6,00 
STP nslca 2,00 

STP Jurldlca 2,00 
Mar Pomianente 
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Orçamento 1998 

0/érles 

Outros Executores 
Policias 

ITotal 

4.1.2. (Atividade) 
Avaliar e revisar 
periodicamente o 
Plano Estadual 
Ambiental 

./,r· 
O.e$;; 

Mat. Consumo 

Passagem 

Consu/lorls 

STP nsJca 

STP Jurlá/ca 1---- 
Mat Pe1111Bllflnte 

0,63 0,50 

4.1.3. (Afü1dade) 
Conlr ,t>tilr p.ira 
lmple111e11L11 o 
Zoneament» Ecológico 
Econômico do Esta4o 

Mo1I. Consumo 
Diárias 0,00 

Passagem 
0,00 

Consultoria 5,00 
0,00 

STP nstca 
0,00 

STPJurlálca 
0100 

Mar Pe1111Bnenw 
0,00 
0,00 
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Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores Total 

4.1.'1 (Atividade) 
Avaliai e nl11allzar 
perlodica,, ,,mie O&. 
1nstrurner,1,1s doZEE 
(Dlc1unt~s!i,:l)S, Pllndt 
de [),~,;<>w nlvímento 
Suok11l/l,1•·I. 
Legh;!<1ç t,,, stc.) 

Rec.Nac. IRec. Coo Policias 

Mat Permanente 

STPns/ca 

ace o.po 
Diárias 

M;it Consumo 

f'1JSSB11f1m 

Consultoria 

STP Jurldlca 

~.lfl~\Jl!~@l 
M9.r11<•r arn••ntci. 
Arul>lent,11 
irrm!!lm~nl,1~_Q 

284,10 
4 2.1. (Afr11dade) 
Def111ti va I i,wels e 
mélo.tos ,J,,, 
levant,,rn;,1 ilo de 
dedos 

Mo1t Con11umo 

Passa(JfJm 1,02 
Consultoria 6,00 

1,02 
STP nslca 2,00 

0,00 
STPjurld/ca 6,00 º·ºº 

Mat Permanente º!ºº º·ºº 
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Orçamento 1998 

SECTAM Total Outros Executores 
Rec.Nac. IRec. Coo Policias 

Coop.Ext. 
Contrapart. ISECTAM 

4.2.2 (Afü1dade) 
Instalar rede de 
levantamm ,to de 
dados 

,.·,,·1· ;;, \fi t'.: 
,.:=:! 1: 

.. :}, !. 

soJi3 :t 
l;!fff1j~: 
'·'" k;,h 

J111i 
Dlárfas 

0,00 
5,00 

6,00 
Mat. Consumo 5,00 º!ºº 

5,00 

6,001 

Passar,em 9,00 º·ºº 
10,00 

Consu/lD/fa 5,00 0,00 

20,00 

STPtls/ca 10,00 0,00 

180,00 

STP Jurfdica 20,00 0,00 Mal Pe1111B/lfHlle 30!60 180,00 30,60 

9,00 

4.2.3 (Atividade) 
Garantir lnh\graçlQ.,; 
do& dados no SE'Mwi o.oo· 

Dlárfas 
0100 

º·ºº 
Mal. Consumo 

0,00 

5,00 

º!ºº 
Passagem 

0,00 

0,00 
1 

Consu/lorla 

STPnJS/ca 
5,00 0,00 

º!ºº 
0,00 

STP jut1dlca 
0,00 

0100 

0,00 
Mal. Permanenle 

0,00 
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Orçamento 1998 

SECTAM 
1Totar Outros Executores 

Policias 

4.2.4. (Atividade) 
Fechar c1>, 1vênlo& oom 
outras 111:,lllulções que 

íazem monitoramento, 

1 
. . 'l . . . ... 1 . . . 1 . , . 1 1 1 1 

evltanifo,1,1pllcaQÕe9 0,00 25,00 0,00 :0100 -,-- _, __ .. -.-~ , 
Dlárfas ô,oõ 

Coop.Ext 

2,00 º·ºº 
º·ºº 

M,it Consumo 2,00 º·ºº 
º·ºº 

Passagem 

º·ºº 
1100 

Consultor/a 

º·ºº 
22,001 

STP ns1ca 1,00 0,00 

0,00 

s TP Jurldlca 
0,00 

22,00 
M,11 PermanMl9 

0,00 

4.2.5. (Afü idade) 
Divulg,11 
perlodlrn11,1:nte 
resultado$ do 
Monltoran ·~nto 's.10 

Diárias 
0,00 

º·ºº 
M.it. Consumo 0100 

Passagem 0,00 

º·ºº 
Consultoria 0,00 

0,00 
0,00 

5,10 
s TP Jurfdlca 0,00 

0,00! 

5,10 o.oo M11t Pennan9flt9 
0,00 

o.oo 
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Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores Total Rec.Nac. IRec. Coo Policias Min.Púb. IDESP Contrapart. ISECTAM IMunlcfploe Org.P•rtlelp. fRec.N8C. Coop.Ext. R9C.N8C. ICoop.Ext. 
~ lRt~t!llª9fil.. 
wni::!imi~illQ.. 
ll!l!1i~l1!ª! ~J!Qlmiti 

4.3.1. (Al1vidllde) : 
Capa:!:~ os técnlcoa 

Diárias 

R8C.NIO. Coop.Ext. IRec.N•c. Coop.Ext. 

2,46 0,00 2,481 80,00 
7m 
. ·:1 ;~ :· 

: :~ . ·:-,:: · .. -.:: 
0.00 .. • 30 

º·ºº 4,00 
0,00 º·ºº º·ºº 6,00 
0,00 20,00 

º·ºº 0,00 
0,00 0,00 
0,00 º·ºº 

·.·';':: 
o.ó$+ 0,00 

Passagem 6,00 
MiJf Consumo 

STP na/cu 

Consu/torle 

STP }fJrldlca 

20,00 

4.3.2 (A!1.1l!ade) 
Revisar (1~; 
lnatrt1111011r, ,;; e 
procedirne1 ,tos de 
licenciamento 

M:JI. Consumo 0,50 
0,501 0,001 

9,00 

Passagem 6,00 º·ºº' 6,00 

0,001 9,00 

STPnsJca 2,00 
0,001 2,00 

Consu/torla 5,00 
0,001 5!00 

s TP Jurldlca 3,00 
0,001 a.oo 
0,851 5,001 

Mal PermanfHl'9 0,85 5,00 
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Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores 'Total Rec.Nac. 
Contrapart. 

4.3.3 (Al1vldade) ,, 
Melhorar <1tendimento 
ao público na 
SEClAM 

Diárias 
0,00 Mar. Consumo 0,50 º·ºº 0,50: Pa=gem 
0,00 º!ºº Consu/lol1a 

STP nslca 13,00 º·ºº º·ºº 
STP Jurldlca 0,00 13,00 

Mal. Permanenw 1, 11 6,50 0,00 º!ºº 1, 11 6,50i 

337.02 

-·-·- 1 ··--1 1 1 1 ~ 1 1 1 'L=º·ººI 4·Wo11 
1 0,00 º·ºº Mal. ~onsumo 

Passagem 6,00 
0,001 6,00. Consu/to,ta 20,00 
0,001 2olooi STP ffs/ca 

STP Jurid/ca 0,001 0,001 
Mar Permanente 0,001 º·ºº 

0,001 0,00 
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Orçamento 1998 

SECTAM 
Rec.Nac. Outros Executores 

ITotal 
Contrapart. 

4.4.2. {Atividade) 
Executar o 
levantamento e r,vlear 
os instrumentos de 
flscallzaçao 

,,. ~\.'-i.--, 

0100 6.00 
Dlérlas o.oó e~ 

M,Jt. Consumo º·ºº 0,00i 
Paasagem º·ºº o too 
Consu/torla 6,00 º·ºº 0,00, 
STPnslca º·ºº 6!00 

S TP furldlca º·ºº º·ºº M,11 Permanente 

4.4.3 (Aliv,dade) 
Otimizar a fiscalização 
no atendi111ento t'I 
demanda 

0,00 0,001 

º·ºº º·ºº 

Mal. Consumai 0,50 1 1 • 1 1 0,501 0100i 

··. :: o.sor , 21."' z 

S TP /Urldlca 

comwltorla 

STP ns1ca 
2,00 -------, 0,001 2,00 

Mat Pennammte 5,00 ___, 0,001 S,OOi 

0,001 º·ºº 
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Orçamento 1998 

SECTAM Outros Executores Total 
Rec.Nac. Policias 
Contrapart 

t--~'ª'· Consumai 1 5,001 1 1 1 1 1 1 1 ,, 0,001 5,0D 
Passagem_ _ 14,40 0,00 14AOi 
Consullofta, 0,001 0,001 
STPns1c11I 1 6,001 1 1 1 1 1 1 1 li 0,001 6,001 

4.5.1 (Aliv1dade) 
Anállse e il~finlção da 
Leglslaçêo Ambiental 

Diárias º·ºº' ... 0;001 1 ·*"' 1 . ,.-,--,,... ,···,·-•--,~&ri,..~1.-.-Jcc;~dllt°ii;"I'~ ,. Vi"" 
0,00 0,001 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

10,00{ r li 0,00 10,00 
0,00 0,001 
0,00 0,00 
0,00 0,001 

M,,r. Consumo 

Passagem 

Consulforta 

STP fls/ca 

STP Jurldlca 
Mal Pem18nenl9 
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Orçamento 1998 

SECTAM 
Rec.Nac. 

Outros Executores !Total 
Policias 

Contrapart. 
Coop.Ext. 

4.S.2. (Alividad&) .. · 
Promover semlnárkle 
pera análise doa 
problerna,; dotectedoe. 

Dlérlas 

Mar. Consumo 38,00 
Passa119m 5,50 
Consunorta 26,40 
STP ffska 2,00 

M.1t Parmall6llt9 
STP Jurldlca 0,00 

4.40, 
0,001 

4.5.1 
(AUv111._,t!,} 1Promover 
oflcina5 d,i trabalho 
para oferecer 
sugeslÕt-$1 

Diárias 7,00 º·ºº Mal. Consumo 

P8SS8QM1 º·ºº 1,70 
Consultoria º·ºº 4,40 
STPffslca 0,00 2,00 

STP Jurtdlca 4!40 º·ºº 0!001 
Mal. Permanente 0,00 4!40 

0,00 0,00 
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Orçamento 1998 

Total 

!°·''' w,1 tife cívil bem 

llfl!I,,, 11tal e alternativas 
ele d<·: .onvolvírnento 
sust,•1,1:wel ------ 

!:'fet,,.,,los 

177.281 1434.6 371 43 61.941 465,27 59.731 504.93 35,4 236.31 334.351 3055.1 
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