
r INSTITUTO SOCIOAMBlENTAL 

data .. _ .........• /-···-···-···/ _ 
cod._~} ~ 0 @0.J.ª-·· 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL 

Subprograma de Política de Recursos Naturais 

Manual Operacional 
(versão de 19 de setembro de 1997) 



PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL -PPG-7 , 
SIGLAS 
BIRD- 
CCPP- 
CEC- 
CCZEE- 

CEZEE- 
COEMA- 
CP- 
CTEL- 
DflD- 
FI - 
FUNAI- 
GT- 
GTTP- 
GTZ- 
IAG- 
IBAMA- 

INCRA- 
KfW- 
MMA- 

OEMA- 
ONG- 
PEA- 
PGA- 
PPG-7 - 
RFT- 
RIMA- 
SAE- 
SOE- 
SPRN- 
ST- 
TOR- 
UA- 
ZEE- 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
Comissão de Coordenação do Programa Piloto 
Comissão das Comunidades Européias 
Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Território Nacional 
Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 
Conselho Estadual de Meio Ambiente 
Comissão de Projetos 
Câmara Técnica Estadual de Legislação 
Department for Intemational Development 
Componente Fortalecimento Institucional 
Fundação Nacional do Índio 
Grupo de Trabalho 
Grupo Técnico de Trabalho Permanente 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
Intemational Adviso:ry Group 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal 
Órgão Estadual de Meio Ambiente 
Organização-Não-Governamental 
Plano Estadual Ambiental 
Plano de Gestão Ambiental 
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
Rain F orest Trust Fund 
Relatório de Impacto Ambiental 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 
Declaração de Gastos 
Subprograma de Política de Recursos Naturais 
Secretaria Técnica do SPRN 
Termos de Referência 
Unidade de Apoio 
Zoneamento Ecológico-Econômico 

~ MANUAL OPERACIONAL (versão de 19 de setembro de 199 7) 



PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL-PPG-7 

APRESENTAÇÃO 

Este Manual tem por objetivo orientar as entidades participantes do 
Subprograma de Política de Recursos Naturais (SPRN), integrante do Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG- 7), quanto às 
características, normas e procedimentos que prevalecem para a implementação 
do referido Subprograma .. 

O montante dos recursos financeiros do Subprograma é equivalente a 
aproximadamente US$ 82 milhões, constituído por doações da União Européia, 
dos países integrantes do Grupo dos Sete e da Holanda, administradas pelo 
Banco Mundial, através do "Rain Forest Trust Fund" (RFT), além de 
cooperação bilateral e de contrapartida brasileira. 

Incluem-se como beneficiários diretos do Subprograma os Estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins, através dos seus órgãos estaduais de meio ambiente e entidades com 
atuação na área ambiental; os órgãos federais com atuação nos estados da 
Amazônia Legal brasileira, e envolvidos com as atividades previstas nos 
componentes; a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, como responsável pela coordenação do Programa de Zoneamento 
Ecológico-Econômico, e o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal, como responsável pela coordenação do 
Subprograma. 

O acesso aos recursos financeiros do Subprograma dar-se-á mediante o 
cumprimento das regras estabelecidas neste Manual, sendo assim essencial o 
conhecimento dos procedimentos pertinentes. 

Este Manual foi editado originalmente em 04 de setembro de 1995, de 
acordo com as estipulações pertinentes dos acordos de Doação RFT TF02 I 958 
e CEC TF026653. O Manual foi revisado em consequência de propostas de 
reformulação do Subprograma e republicado em agosto de 1997. Os 
indicadores de desempenho do Subprograma serão publicados posteriormente. 
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1 - OBJETIVOS E ESTRUTURA DO SUBPROGRAMA DE 

POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 

O SPRN dentro do PPG-7 

O Subprograma Política de Recursos Naturais (SPRN), é parte do 
Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG- 7). O 
Programa Piloto tem os seguintes objetivos: (i) demonstrar a viabilidade de 
harmonizar o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente nas 
florestas tropicais; (ii) contribuir para a conservação dos recursos genéticos das 
florestas tropicais; (iii) reduzir a contribuição das florestas tropicais brasileiras 
na emissão de gás carbônico, e (iv) proporcionar um exemplo de cooperação 
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento em temas ambientais globais. 

O PPG- 7 está dividido em quatro subprogramas: o SPRN, dois outros 
subprogramas estruturais (Subprograma de Unidades de Conservação e Manejo 
de Recursos Naturais e o Subprograma de Ciência e Tecnologia), e o 
Subprograma Projetos Demonstrativos. Estes Subprogramas visam corrigir as 
deficiências institucionais governamentais que inibem a implementação e 
consolidação da política ambiental brasileira nas regiões de floresta tropical, 
além de ampliar os conhecimentos sobre estas regiões e promover o uso 
sustentável de seus recursos. 

Objetivos do SPRN 

O objetivo geral do Subprograma de Política de Recursos Naturais é 
propiciar o uso sustentável dos recursos naturais e contribuir para definição e 
implementação de um adequado modelo de gestão ambiental integrado para a 
Amazônia Legal. 
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Objetivos específicos: 

(i) implementação integrada das atividades de gestão ambiental 
zoneamento ecológico-econômico, monitoramento, controle 
ambiental (incluindo fiscalização) e outros instrumentos de gestão 
ambiental com caráter inovador=em áreas prioritárias selecionadas 
pelos estados, de maneira a minimizar e reduzir os impactos 
negativos dos principais problemas ambientais nessas áreas; 

(ii)fortalecimento dos órgãos estaduais de meio ambiente quanto a 
sua capacidade de análise e formulação de políticas, de 
regulamentação e de gerenciamento ambiental para que possam 
desenvolver e executar suas funções de maneira integrada; 

(iii) apoio à descentralização do gerenciamento ambiental do nível 
federal para os níveis estadual e municipal; 

(iv) integração das diversas entidades ambientais em nível estadual 
com os setores públicos e privados, no sentido de compatibilizar 
políticas públicas e viabilizar respostas ambientais adequadas, 
mediante a implementação de modelo de gestão integrada, e 

(v) difundir a temática ambiental, de forma a viabilizar o entendimento 
e a participação da sociedade no processo de definição da política 
ambiental. 

Estrutura 

O Subprograma de Política de Recursos Naturais está estruturado de 
acordo com os seguintes componentes: 

• Projetos de Gestão Ambiental Integrada; 
• Projetos Institucionais e 
• Administração do Subprograma. 
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Projetos de Gestão Ambiental Integrada 

Objetivam, mediante experiência piloto, equacionar, solucionar, ou 
minimizar problemas ambientais claramente definidos em áreas prioritárias 
delimitadas no Plano Estadual Ambiental aprovado pelo COEMA. Os Projetos 
de Gestão Ambiental Integrada incluirão zoneamento ecológico-econômico, 
monitoramento, controle ambiental (incluindo fiscalização) e outros 
instrumentos de gestão ambiental de caráter inovador. A execução desses 
Projetos reforçará a capacidade dos órgãos de meio ambiente nos estados de 
realizar ações de gestão ambiental em conjunto com outros órgãos, sejam 
estaduais, federais ou municipais. 

A boa consecução do Projeto dependerá também da participação ativa da 
população local e da sociedade civil organizada no planejamento, 
acompanhamento e nas ações a empreender. 

Nos Projetos de Gestão Ambiental Integrada serão abordados os seguintes 
temas: (i) desmatamento e exploração seletiva de madeira sem manejo 
apropriado; (ii) queimadas em áreas de florestas ou adjacentes; (iii) 
assoreamento e poluição por mercúrio e outras ações impactantes decorrentes 
do extrativismo mineral; (iv) caça e pesca predatórias, e (v) ameaças à 
biodiversidade em ecossistemas sensíveis. 

A poluição urbana e industrial somente será considerada quando: (i) for 
causada por queima de madeira ou de seus resíduos na produção de carvão, a 
indústria cerâmica, ou em outra atividade produtiva que represente contribuição 
indireta de emissão de carbono de origem florestal; e (ii) quando impactar 
diretamente, através de poluição de rios e lagos, ecossistemas naturais fora dos 
núcleos urbanos. 
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Os Projetos de Gestão Ambiental Integrada também contemplam a realização 
de um diagnóstico das necessidades de recursos humanos e de um programa de 
treinamento voltados ao Projeto. Apesar do diagnóstico estar voltado ao Projeto de 
Gestão Ambiental Integrada, pretende-se que o mesmo englobe toda a área 
prioritária, procurando assim atender às necessidades que possam ser comuns em 
futuros projetos na área prioritária. 

O desenvolvimento das atividades essenciais de um Projeto de Gestão 
Ambiental Integrada - zoneamento ecológico-econômico, monitoramento, controle 
ambiental e mecanismos alternativos de gestão de recursos naturais - deve ser 
orientado pelas seguintes diretrizes: 

Zoneamento Bcolôgico-Econõmico - O zoneamento ecológico-econômico 
estabelece referenciais para orientação da ocupação do território, com vistas à 
proteção da biodiversidade e ao uso sustentável dos recursos naturais. O 
zoneamento ecológico-econômico nos Projetos de Gestão Ambiental Integrada 
deverá ser orientado pela metodologia aprovada para o Subprograma de Política de 
Recursos Naturais (Detalhamento da Metodologia para Execução do Zoneamento 
Ecológico-Econômico da Amazônia Legal, MMA/SAE, 1997). 

Monitoramento - Monitoramento é a observação sistemática de um problema ou 
situação através da quantificação e medição das variáveis que o caracterizam. O 
monitoramento determina os desvios entre normas pré-estabelecidas (referenciais) 
para as variáveis em questão, diagnosticando também as causas dos desvios. O 
monitoramento passá a ser um instrumento de gestão ambiental integrada a partir 
do momento em que seus dados são divulgados. Estes dados, portanto, devem ser 
de fácil acesso aos público em geral, e particularmente às entidades responsáveis 
pelo zoneamento e controle, bem como a outros atores que, de alguma forma, 
participam na gestão ambiental da área piloto. 
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Tecnicamente, as ações de monitoramento incluem: 

(i) identificação de referenciais: consiste em identificar níveis alvo das 
variáveis ambientais a serem monitoradas, como por exemplo: taxa de 
desmatamento anual; o teor de um determinado poluente na água; 
população de certas espécies de peixes; ocorrência de queimadas; 

(ii) medição da evolução dos parâmetros: consiste em medir as variáveis 
de forma sistemática, isto é, em intervalos de tempo adequados à evolução 
do problema ou situação que está sendo monitorado; 

(iii) verificação dos desvios em relação as Normas: consiste em determinar 
quantitativamente os desvios e comparar o valor observado com o 
parâmetro referencial, isto é, as Normas; 

(iv) diagnóstico da(s) causa(s) dos desvios: consiste em elaborar hipóteses 
sobre as causas dos desvios observados através da análise de dados; 

(v) revisão da base referencial: consiste na revisão das variáveis 
selecionadas em razão de problemas estruturais ou equívocos na sua 
escolha ( erros de especificação); 

(vi) consolidação dos dados: os dados levantados pelo monitoramento 
deverão ser consolidados em um banco de dados de fácil acesso ao público 
em geral e, particularmente, às instituições responsáveis pela gestão 
ambiental na área piloto, e 

(vii) divulgação: a entidade responsável pelo monitoramento encarregar 
se-á de divulgar os dados obtidos às comunidades interessadas, cientistas, 
ONGs, indústria e órgãos do governo estadual e federal envolvidos em 
controle, fiscalização e planejamento. O projeto deverá buscar a forma 
mais eficiente de divulgação (internet, boletins informativos, entre outros). 
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Os resultados obtidos no monitoramento deverão ser incluídos 
também no âmbito dos Relatórios de Progresso Semestrais. 

Controle - Controle é o conjunto de atividades regulatórias que garante o 
cumprimento das normas pertinentes por parte dos empreendimentos e atividades 
cujo exercício apresentem riscos ambientais. Particularmente, controle envolve: (i) 
cadastramento e licenciamento de atividades produtivas degradadoras ou 
potencialmente degradadoras; (ii) instrumentos corretivos para os desvios 
constatados pelo monitoramento; (iii) fiscalização de atividades econômicas dentro 
das áreas prioritárias, e (iv) vigilância das áreas prioritárias. 

Outros Instrumentos de Gestão Ambiental - Freqüentemente, métodos de 
"comando e controle" ... isto é, instrumentos regulatórios=são utilizados para 
assegurar o cumprimento da legislação. Tais instrumentos são usados, em parte, 
em função da falta de instrumentos menos coercitivos. Apesar de fazer com que as 
regras sejam observadas, instrumentos de "comando e controle" são notoriamente 
conhecidos por onerar, muitas vezes excessivamente, a sociedade. Ou seja, há 
instrumentos alternativos que alcançam os mesmos objetivos a custos inferiores aos 
associados aos de "comando e controle". 

Sendo este um Projeto de caráter piloto, experiências inovadoras em 
relação aos instrumentos de gestão ambiental utilizados são fortemente 
encorajadas. Alguns exemplos referenciais de instrumentos alternativos são: 

(i) instrumentos econômicos: taxas, impostos, certificados 
comercializáveis, usuário pagador, poluidor pagador, política de crédito 
diferenciada, poderiam complementar--e em certos cas_os, substituir-as 
atividades de comando e controle. 

(ii) ICMS ecológico: repasse de um percentual "x" dos recursos do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias) para municípios que abriguem 
estações ecológicas ou unidades de conservação, municípios que 
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consigam manter alto percentual de sua área total em floresta, ou que 
estejam se empenhando em recuperar áreas degradadas; 

(iii) incentivos à aplicação das normas estabelecidas pela ISO 14000: que 
também diz respeito à qualidade do processo de produção no que se refere 
aos produtos de origem florestal, e 

(iv) localização estratégica de infra-estrutura: muitas vezes, a 
disponibilização de infra-estrutura acaba criando um pólo de atração para 
áreas ambientalmente vulneráveis. Assim, um grande contingente 
populacional e/ou de investimentos passam a contribuir para a predação do 
meio ambiente. A localização estratégica de infra-estrutura é, portanto, um 
fator de muita importância na gestão ambiental. 

Projetos Institucionais 

Os Projetos Institucionais têm por finalidade criar capacidades 
institucionais específicas a nível estadual apenas quando estas não puderem ser 
convenientemente logradas através dos Projetos de Gestão Ambiental 
Integrada. 

Administração do Subprograma 

Ao nível federal, ~ administração do Subprograma objetiva fortalecer a 
capacidade da Secretaria Técnica - ST, para implementar o Subprograma, 
incluindo o apoio à Comissão de Projetos - CP, às solicitações técnicas dos estados 
e à avaliação e monitoramento das atividades. 

Ao nível estadual, este componente objetiva buscar apoio à administração 
do Subprograma diretamente nos estados, no que se refere à manutenção e às 
operações dos Grupos de Trabalho - GTs e Unidades de Apoio - UAs. 
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Ao nível regional, a administração do Subprograma objetiva a manutenção 
e apoio às atividades do GTfP. 
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2 - IMPLEMENTAÇÃO DO SUBPROGRAMA 

Recursos Financeiros 
Os recursos definidos para implementação do Subprograma perfazem 
aproximadamente US$82 milhões (câmbio de agosto de 1997) composto das 
seguinte partes: 

Doações 
Rain Forest Trust Fund (RFT) 
Commission ofEuropean Communities (CEC) 
Kreditanstalt fúr Wiederaufbau (KfW) 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamnenarbeit (GTZ) 
Department for Intemational Development (DfID) 

US$20,0 milhões 
ECUI 6, ?milhões 
DM 40 milhões 
DM 8, 1 milhões 

f3,2 milhões 

Contrapartida. Governos Federal e Estaduais US$1 l,4 milhões 

A participação da GTZ e do DflD será mediante Cooperação Técnica. A 
Cooperação inclui assistência técnica para o planejamento estadual integrado, a 
implementação do Subprograma e a preparação de Projetos de Gestão Ambiental 
Integrada. A Cooperação Técnica também inclui o diagnóstico das demandas e a 
capacitação de recursos humanos, a ser executado pelo DtlD. 

Instrumento de Planejamento 

Plano Estadual Ambiental (PEA) - O PEA é o documento que identificará os 
principais problemas ambientais do estado, apresentando um consenso sobre 
prioridades quanto às áreas geográficas, temáticas, institucionais e legais. O Plano 
Estadual Ambiental deverá conter: (i) um diagnóstico claro dos principais 
problemas ambientais do estado; (ii) um consenso sobre os temas, áreas e 
questões institucionais prioritárias para a gestão ambiental integrada, e (iii) 
objetivos, metas e estratégias claramente definidas para a resolução dos problemas 
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identificados. O Plano Estadual Ambiental deverá ser elaborado pelo Grupo de 
Trabalho, em conjunto com as secretarias setoriais e órgãos estaduais e federais 
envolvidos com a gestão ambiental. O PEA deve ser aprovado pelo Conselho 
Estadual de Meio Ambiente. 

Instrumentos Operacionais 

Plano de Trabalho - O Plano de Trabalho é documento necessário para a efetiva 
utilização dos recursos previstos no Subprograma. Este documento deve ser 
elaborado pela entidade executara, refletindo as atividades e tarefas a serem 
realizadas no ano. Para atendimento das normas federais, o Plano de Trabalho deve 
seguir o modelo da Instrução Normativa número 01, de 15 de Janeiro de 1997. 

Relatório de Progresso Semestral - O Relatório de Progresso Semestral deverá ser 
elaborado por cada entidade executara e conter as metas financeiras e físicas 
alcançadas, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado. O relatório deverá 
também apontar os sucessos e problemas identificados, em conformidade com os 
indicadores de desempenho. · 

A consolidação do Relatório de Progresso Semestral, em nível estadual, 
será realizada pelo Grupo de Trabalho, que remeterá à Secretaria Técnica até 28 de 
fevereiro e 30 de agosto de cada ano para consolidação em nível federal. A 
Secretaria Técnica, então, encaminhará o documento à Comissão de Projetos; à 
Secretaria Executiva do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil, e ao Banco Mundial e doadores até o final de março e setembro de cada ano. 

O primeiro Relatório Semestral deverá ser encaminhado à Secretaria 
Técnica no sétimo mês após o início efetivo do Projeto. Relatórios subsequentes 
deverão ser encaminhados à Secretaria Técnica nas datas previstas acima. 

O Relatório Semestral a ser entregue em fevereiro deverá estar 
consubstanciado nos indicadores de desempenho de cada parte do Subprograma. 
Esse relatório deverá, então, conter mais informações sobre o alcance dos 
indicadores de desempenho e de impacto do que o Relatório a ser entregue em 
agosto. 
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Monitoria de desempenho técnico-financeiro. Até 15 de outubro de cada ano, a 
.partir dos dados constantes nos Relatórios de Progresso Semestral e das discussões 
com cada Estado, será realizada uma avaliação do andamento dos trabalhos 
executados. O objetivo dessa monitoria é oferecer aos Estados a possibilidade de 
uma reprogramação do orçamento a ser disponibilizado para o ano seguinte, sujeita 
à analise e aprovação pela Comissão de Projetos. 

Revisão de Meio Termo - A Revisão de Meio Termo será efetuada até 31 de 
outubro de 1998, com base em relatório a ser elaborado pela Secretaria Técnica até 
31 de agosto de 1998. A revisão objetiva avaliar a necessidade de ajustes, de 
inclusão e revisão de normas, de procedimentos, de mecanismos e de alocação de 
recursos no Subprograma. A revisão de meio termo terá a participação do Banco 
Mundial, do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal, da Comissão de Projetos, dos doadores, dos estados participantes e do 
Grupo de Trabalho da Amazônia (GTA). 

A Revisão de Meio Termo considerará em especial os mecanismos e 
procedimentos de coordenação que possam ser delegados aos estados; da 
elegibilidade, dos critérios de seleção e dos limites de financiamento dos Projetos 
de Gestão Ambiental Integrada; das alocações da doação por componentes; das 
alocações por estado das diversas fontes, e do funcionamento dos Conselhos 
Estaduais de Meio Ambiente, e dos avanços alcançados pelo Subprograma em 
relação aos seus objetivos, estratégias e conceitos definidos. 

Convênio de Adesão - O Convênio de Adesão é o termo assinado entre o Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e os Estados, pelo 
qual é firmado o compromisso de cumprir os objetivos, princípios, normas e 
procedimentos do Subprograma. 

Convênio de Execução - Todas as entidades participes do Projeto de Gestão 
Ambiental Integrada firmarão Convênios de Execução com o Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a interveniência dos 
respectivos OEMAS. 
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Convênio de Cooperação - O Convênio de Cooperação, firmado entre o Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e a Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da Republica objetiva o estabelecimento de 
mecanismos de coordenação entre estes órgãos para as atividades de fortalecimento 
das entidades envolvidas com a execução do zoneamento ecológico-econômico e 
para a implementação de Projetos de Gestão Ambiental Integrada. 

Entidades Executoras, Órgãos Colegiados e Atribuições 

O Subprograma prevê a participação de diversas entidades estaduais e 
federais e órgãos colegiados com funções executivas e deliberativas. 

Entidades Executoras 

As entidades executoras são qualificadas pelos seguintes componentes: 

Projetos de Gestão Ambiental Integrada: (i) Órgãos Federais com representação no 
Estado; (ii) a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; (iii) 
Secretarias Estaduais e outras entidades estaduais com atividades no Projeto; (iv) 
Curadorias do Meio Ambiente; (v) outras entidades de pesquisa encarregadas pela 
parte técnica do zoneamento; (vi) Polícia Militar e Civil (florestal/ambiental); (vii) 
Prefeituras Municipais, e (viii) organizações não governamentais. 

Projetos Institucionais: (i) Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e seus órgãos 
vinculados; (ii) Secretarias Estaduais e Órgãos vinculados responsáveis pelo 
zoneamento; (iii) Ministério Público Estadual; (iv) Procuradoria de Meio Ambiente 
da Procuradoria Geral do Estado; (v) Polícia Militar e Civil (florestal/ambiental); 
(vi) Entidades encarregadas da parte técnica do zoneamento, e (vii) Prefeituras 
Municipais. 

Na implementação do Subprograma, as entidades executaras terão as 
seguintes atribuições: 

1b MANUAL OPERACIONAL (versão de 19 de setembro de 1997) 



PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG-7 

(i) elaborar e propor seu Plano de Trabalho; 
(ii) participar na elaboração do Plano Estadual Ambiental; 
(iii) celebrar Convênio de Execução com o Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; 
(iv) receber e aplicar os recursos financeiros, conforme previsto nos Planos de 
Trabalho; 
(v) atender às medidas corretivas determinadas pelo monitoramento e avaliação 
do Subprograma; 
(vi) encaminhar ao Grupo de Trabalho e Unidade de Apoio as prestações de 
contas com a documentação comprobatória dos gastos realizados; 
(vii) participar da elaboração e execução dos Projetos de Gestão Ambiental 
Integrada e Institucionais, e 
(viii) contribuir com as informações de sua responsabilidade para monitoria e 
avaliação técnica e financeira dos Projetos. 

Órgãos Colegiados 

Algumas ações · do Subprograma deverão ser encaminhadas para a 
apreciação dos seguintes órgãos colegiados deliberativos nos estados: (i) Conselho 
Estadual de Meio Ambiente (COEMA), e (ii) Comissão Estadual de Zoneamento 
Ecológico-Econômico (CEZEE). No âmbito do Subprograma, os órgãos colegiados 
têm as seguintes atribuições: 

Conselho Estadual de Meio Ambiente: O Conselho Estadual de Meio Ambiente é, 
no âmbito do Subprograma, responsável pela aprovação do Plano Estadual 
Ambiental. 

Comissão Técnica sobre Legislação Estadual Ambiental: A Comissão Técnica, ou 
similar, instituída no âmbito do Conselho Estadual de Meio Ambiente, é 
responsável pelo assessoramento ao Conselho nas questões referentes à legislação 
estadual ambiental. 
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Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico: A Comissão Estadual 
de Zoneamento Ecológico-Econômico é, no âmbito do Subprograma, incumbida 
de avaliar as atividades de zoneamento do Projeto de Gestão Ambiental Integrada. 

Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território 
Nacional: A Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Território Nacional é, no âmbito do Subprograma, responsável pela avaliação do 
componente do zoneamento ecológico-econômico dos Projetos de Gestão 
Ambiental Integrada, quando estes não forem avaliados pela CEZEE. 

As entidades executoras e os órgãos colegiados deliberativos têm como 
função elaborar, propor e promover a Política Ambiental Estadual. 
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3 - GERENCIAMENTO DO SUBPROGRAMA 

Nível Federal 

A coordenação e supervisão do Subprograma, em nível federal, estará a 
cargo da Secretaria Técnica (ST) e da Comissão de Projetos (CP). 

Secretaria Técnica - A Secretaria Técnica, vinculada à Secretaria Executiva do 
Programa Piloto, é composta por dez técnicos, três funcionários de apoio e 
consultores "ad hoc", tendo as seguintes atribuições: 

(i) examinar e aprovar os Planos de Trabalho; 
(ii) submeter à Comissão de Projetos, ao Banco Mundial e aos doadores 
propostas de mudanças de normas e de procedimentos; 
(iii) preparar orçamentos anuais e divulgar normas orçamentárias aos estados; 
(iv) emitir parecer sobre a viabilidade técnica, financeira e institucional e de 
sustentabilidade dos Projetos de Gestão Ambiental Integrada e Projetos 
Institucionais; 
(v) consolidar os Planos de Trabalho e submetê-los à aprovação da Comissão 
de Projetos, do Banco Mundial e dos doadores; 
(vi) elaborar Relatórios Semestrais e Anuais sobre o andamento tisico e 
financeiro e organizar a Revisão de Meio Termo; 
(vii) prover a assistência técnica solicitada pelos estados para a preparação de 

. Planos de Trabalho, Projetos de Gestão Ambiental Integrada e Projetos 
Institucionais; 
(viii) assegurar que as aquisições, a contabilidade, os relatórios e os 
desembolsos estejam sendo efetuados e que o sistema de monitoria fisica, 
financeira e técnica esteja operando; 
(ix) manter conta especial e manejar os desembolsos dos "Trust Funds" e do 
KfW',e 
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(x) manter um sistema de prestação de contas e gerenciador de informações, 
incluindo acompanhamento de relatórios de progresso fisico e financeiro e 
registro de aquisições. 

Comissão de Projetos - A Comissão de Projetos, criada com a finalidade de 
assessorar a Secretaria Técnica, tem as seguintes atribuições: (i) aprovar os Planos 
de Trabalho e os Projetos de Gestão .Ambiental Integrada e Institucionais; (ii) 
apreciar o Plano Estadual Ambiental de cada estado; (iii) recomendar e rever 
normas, critérios e procedimentos, e (iv) emitir parecer sobre os Relatórios de 
Progresso Semestrais. 

A Comissão de Projetos é integrada pelo Secretário da Secretaria Técnica, 
que presidirá a Comissão e terá apenas voto de qualidade, e de um representante do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA); da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 
(SAE); de três Estados compreendidos na Amazônia Legal ( com mandato de dois 
anos), e de três organizações não-governamentais, sendo uma da área ambiental, 
uma da área social e uma da área empresarial (com mandato de dois anos). 

As normas e procedimentos de funcionamento da Comissão de Projetos, 
bem como a forma de indicação de seus membros, encontram-se estabelecidos na 
Portaria nº 139/rvIMA, de 06 de junho de 1995. 

Nível Estadual 

A Coordenação do Subprograma, em nível estadual, será realizada pelo 
Grupo de Trabalho (GT), a ser mantido em cada estado, com a atribuição de: (i) 
coordenar a preparação dos Projetos de Gestão Ambiental Integrada e Projetos 
Institucionais; (ii) consolidar os Planos de Trabalho das entidades executoras, e 
(iii) elaborar Relatórios de Progresso Semestral. 

O Grupo de Trabalho deve ser integrado por um representante técnico do 
Órgão Estadual de Meio Ambiente, que presidirá o Grupo, e de representantes 
técnicos de entidades estaduais e federais envolvidas com atividades do 
Subprograma, todos designados pelos respectivos Órgãos. É também 
recomendado que ONGs tenham representação no Grupo de Trabalho. 
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No âmbito de cada Órgão Estadual de Meio Ambiente deve ser designada 
uma Unidade de Apoio (UA), com as atribuições de: 

(i) coordenar as atividades pertinentes ao Órgão Estadual de Meio Ambiente 
no Subprograma; . 
(ii) exercer as funções de Secretaria Executiva do Grupo de Trabalho; 
(iii) assistir ao Grupo de Trabalho e às entidades: 

(a) na preparação de propostas orçamentárias; 
(b) na preparação de Projetos de Gestão Ambiental Integrada e Projetos 
Institucionais; 
( e) na consolidação dos Planos de Trabalho, e 
(d) na elaboração dos Relatórios de Progresso Semestral e na 
operacionalização do controle contábil, de aquisições e de desembolsos. 

A Unidade de Apoio deve ser coordenada por um técnico do quadro de 
pessoal do Órgão Estadual de Meio Ambiente e será apoiada por um assessor 
técnico especializado, e por consultores contratados ou disponibilizados de outros 
órgãos, quando solicitado. 

Nível Regional 

O acompanhamento do Subprograma, em nível regional, será realizado 
pelo Grupo de Trabalho Técnico Permanente (GTTP), integrado por representantes 
técnicos de cada um dos nove Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, com as 
atribuições de: 

(i) identificar e discutir os problemas ambientais comuns e a forma de 
resolvê-los; 
(ii)debater e propor normas e procedimentos uniformes; 
(iii) identificar as superposições entre as legislações federal e estadual 
e propor as mudanças necessárias, e 
(iv) dar apoio ao fórum de Secretários de Planejamento e Meio 
Ambiente da Amazônia Legal. 

O Grupo de Trabalho Técnico Permanente poderá ser apoiado por 
comissões especializadas e consultores. 
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4 - CONDIÇÕES E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA 
PARTICIPAÇÃO E OBTENÇÃO DE RECURSOS DO 
SUBPROGRAMA 

A utilização dos recursos do Subprograma requer o atendimento de 
determinadas condições, as quais serão operacionalizadas mediante: (i) 
elegibilidade dos estados participantes do Subprograma; (ii) elegibilidade das 
entidades beneficiárias dos recursos do Subprograma; (iii) elegibilidade e 
critérios de seleção dos Projetos de Gestão Ambiental Integrada, e (iv) 
elegibilidade dos Projetos Institucionais. 

Elegibilidade dos Estados 

A elegibilidade dos estados será mantida através do cumprimento do 
Convênio de Adesão que prevê: 

(i) criar e manter em funcionamento o Conselho Estadual do Meio 
Ambiente, com poderes deliberativos e representação adequada da 
sociedade civil, com pelo menos um representante das organizações não 
governamentais do segmento ambiental, empresarial e social, e com a 
participação de representantes das entidades ambientais federais a nível 
estadual; 

(ii) demonstrar que o Conselho Estadual de Meio Ambiente se reuniu pelo 
menos duas vezes nos últimos 12 meses, com quórum suficiente para 
debater e decidir sobre questões de sua competência, cujas decisões tenham 
sido publicadas no Diário Oficial estadual e, no mínimo, em um jornal de 
grande circulação no estado; 

(iii) elaborar e ter aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente a 
versão revisada do Plano Estadual Ambiental; 
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(iv) demonstrar que: (a) todos os Relatórios de Impacto Ambiental 
(RIMAs) estejam à disposição do público e Prefeituras Municipais 
interessadas; (b) a realização de audiências públicas tenha sido dada 
publicidade no Diário Oficial estadual e, pelo menos, em um jornal de 
grande circulação no estado, e (e) a lista com as multas e infrações 
expedidas pelo órgão Estadual de Meio Ambiente tenha sido colocada à 
disposição do público; 

(v) quando da existência de zoneamento realizado, assegurar que as 
políticas estaduais e investimentos públicos, incluindo as atividades 
controladas direta ou indiretamente pelo estado, estejam compatíveis com 
as recomendações da Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico 
Econômico, com respeito ao uso da terra e ao zoneamento ecológico 
econômico; 

(vi) existir Curadoria do Meio Ambiente, ou similar, e 

(vii) garantir os valores de contrapartida estadual. 

Elegibilidade, Condições e Critérios de Seleção de Projetos de Gestão 
Ambiental Integrada 

Para ser elegível, o Projeto de Gestão Ambiental Integrada deverá atender 
às seguintes condições: 

(i) estar de acordo com os objetivos centrais do Subprograma; 

(ii) incluir todas as atividades essenciais: zoneamento, monitoramento e 
controle (incluindo fiscalização); 

(iii) atingir o número mínimo de pontos exigidos pelo Subprograma em 
termos de critérios de seleção; 
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(iv) as áreas geográficas objeto dos Projetos de Gestão Ambiental 
Integrada devem manter coerência com as áreas prioritárias do Plano 
Estadual Ambiental aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente; 

(v) ser formalmente encaminhado ao Conselho Estadual do Meio Ambiente 
para conhecimento e acompanhamento, isto é, o coordenador do Grupo de 
Trabalho apresentará ao Presidente do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente um documento oficial de encaminhamento do Projeto que será 
assinado pelas entidades participantes; 

(vi) integrar entidades federais, estaduais e municipais; 

(vii) propor a criação de instrumentos para garantir a sustentabilidade 
financeira e institucional das atividades ao final do projeto; 

(viii) obter parecer favorável da Comissão Estadual de Zoneamento 
Ecológico-Econômico relativo às atividades de zoneamento ecológico 
econômico. O prazo de entrega deste parecer será de 15 dias a partir da 
data de entrega do projeto à CEZEE. Ou, alternativamente, obter parecer 
favorável da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico 
Econômico do Território Nacional; 

(ix) aplicar a metodologia de zoneamento ecológico-econômico aprovada 
para o Subprograma de Política de Recursos Naturais (MMA/SAE, 1997) 
ou outra metodologia compatível; 

(x) apresentar evidência e mecanismos de envolvimento efetivo dos 
municípios e das populações locais, principalmente no que se refere ao 
zoneamento ecológico-econômico; 

(xi) a capacidade da atividade de controle de estabelecer um sistema de 
cadastro, de licenciamento para orientar as ações de vigilância e 
fiscalização, principalmente no que se refere às ações regulares dos fiscais 
(programadas a partir do cadastro de licenciamento), eventuais (motivadas 
por denúncias e blitz) e as exercidas nos postos de vigilância, e 
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(xii) ter sido analisado e aprovado pela Comissão de Projetos e obtido 
parecer favorável quanto à sustentabilidade técnica, financeira e 
institucional. 
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Sistema de Pontuação 

O estado poderá apresentar suas propostas de Projetos de Gestão Ambiental 
Integrada a partir de O 1 de maio de 1997. A seleção de um Projeto será feita por 
um sistema de pontos que avaliará critérios específicos. Cada critério, descrito 
abaixo, será avaliado usando uma escala entre 1 e 4. Será atribuído o valor O 
(zero) ao item que não constar do Projeto. 

a) estrutura do projeto 
O esqueleto do Projeto de Gestão Ambiental Integrada é sua estrutura de 

planejamento. Como a probabilidade de sucesso de um Projeto depende muito da 
integridade dessa estrutura (matriz), ela será avaliada de acordo com os seguintes 
critérios: finalidades, objetivos, resultados esperados, atividades, pressupostos, 
indicadores, fontes de verificação, estrutura de custos e insumos e pré-requisitos. 

b) estratégia de integração das instituições 
A proposta de um Projeto de Gestão Ambiental Integrada deve apresentar 

uma estratégia de integração entre as instituições envolvidas no Projeto. A 
estratégia de integração será avaliada de acordo com os seguintes itens: 

• evitar a replicação de esforços entre as instituições: seja por diferença 
metodológica ou por deficiências no fluxo de informação, muitas vezes 
uma mesma atividade é realizada desarticuladamente por mais de uma 
instituição. Quando isso ocorre, há um desperdício de recursos que 
poderiam estar sendo utilizados para outros fins. Um Projeto de Gestão 
Ambiental Integrada requer, portanto, uma divisão de trabalho clara e 
específica das atividades a serem realizadas pelas instituições. No caso 
de uma atividade ser executada em conjunto (isto é, aquela que requer 
mais de uma instituição para que seja realizada), a proposta de Projeto 
deve deixar explícito como ocorrerá a articulação entre as instituições 
envolvidas; 

• objetivos: ser específico quanto aos objetivos de cada entidade e como 
estas contribuem para o objetivo do Projeto; 
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• indicadores: propor indicadores de desempenho verificáveis para as 
metas de cada instituição individualmente ( ou instituições 
complementares, no caso de atividades conjuntas). 

e) envolvimento efetivo das populações locais 
Este item implica na participação das populações locais no planejamento e 

na implementação da gestão ambiental dentro dos temas a serem desenvolvidos 
na área geográfica do Projeto. O Projeto receberá mais pontos se puder 
comprovar o envolvimento efetivo das populações locais nas fases de 
planejamento e implementação. 

d) zoneamento ecológico-econômico 
O zoneamento ecológico-econômico será avaliado de acordo com o 

processo proposto para se chegar ao cumprimento dos seguintes itens: 
(i) Carta Temáticade Vulnerabilidade Natural; 
(ii) Carta Temática de Potencialidade Social; 
(iii) Carta Síntese de Subsídios para a Gestão do Território, que são partes 
essenciais da metodologia referencial (MMA/SAE, 1997). 

e) monitoramento 
A atividade de monitoramento será avaliada de acordo com o cumprimento 

das exigências técnicas descritas no item 1 deste Manual (páginas 7, 8 e 9). 

j) controle 
A atividade de controle será avaliada de acordo com o grau de inclusão das 

ações consideradas no item 1 deste Manual (página 9). Assim, o número máximo 
de pontos será atribuído quando da inclusão das três atividades no Projeto. 

g) Outros instrumentos de gestão 
Será avaliado o caráter inovador dos instrumentos de gestão ambiental 

utilizados no Projeto. Receberá um maior número de pontos os projetos que 
incentivarem o uso de mecanismos inovadores ou híbridos, isto é, "comando e 
controle" associados a outros mecanismos complementares. Para um 
detalhamento sobre este ponto, consultar item 1 deste Manual (páginas 9 e 1 O ). 
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h) divulgação 
Será avaliado se existem, dentro do Projeto de Gestão Ambiental Integrada, 

programas de divulgação que visam a tomada de consciência pela população da 
necessidade de adoção de uma política de gestão ambiental. 

i) sustentabilidade financeira 
Os beneficios do Projeto de Gestão Ambiental Integrada deverão estender 

se no tempo além do final do ciclo formal do projeto. Uma das maneiras para 
assegurar que isto ocorra é o autofinanciamento. Portanto, um Projeto será 
considerado financeiramente sustentável se apresentar alta probabilidade de 
depender cada vez menos dos recursos orçamentários do Subprograma até o final 
do ciclo. Do contrário, se o Projeto exibir alta probabilidade de contínua 
dependência financeira de recursos externos, será considerado insustentável. 

}) sustentabilidade institucional 
A probabilidade de sucesso do Projeto de Gestão Ambiental Integrada 

aumenta quando aumenta a sustentabilidade das instituições que o integram. O 
critério "sustentabilidade institucional" será avaliado de acordo com os seguintes 
itens: 
• fortalecimento institucional: avalia a probabilidade do fortalecimento 

institucional estar completo até o final do ciclo do Projeto; 
• transparência: avalia se as instituições envolvidas se comprometem a colocar 

os documentos referentes às suas ações à disponibilidade do público, e 
• flexibilidade: sendo o Projeto uma experiência piloto, é imprescindível que a_s 

instituições sejam firmes em suas metas e ao mesmo tempo flexíveis em suas 
estratégias para que os objetivos do Projeto sejam alcançados. 

k) replicabilidade 
O caráter piloto do 'Projeto requer que as experiências positivas em termos 

de gestão ambiental integrada sejam replicáveis em outras áreas da região. O 
escopo local da ação de um ator será então avaliado de acordo com sua utilidade 
regional. Isso significa que o Projeto deve apresentar um equilíbrio entre o que 
lhe é específico e o que poderia ser utilizado em outras áreas com condições 
tisicas e/ou institucionais similares às do Projeto em questão. 
'T! MANUAL OPERACIONAL (versão de 19 de setembro de 1997) 
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l) viabilidade 
Este critério avalia a viabilidade técnica, institucional, financeira e 

econômica do Projeto. Neste item serão avaliados todos os elementos técnicos, 
institucionais e financeiros essenciais para o bom desempenho de um Projeto de 
Gestão Ambiental Integrada. Também será avaliado se todos os custos do Projeto 
foram devidamente orçados. 

Análise de pontos: 

1. Serão encaminhados diretamente à Comissão de Projetos os Projetos de Gestão 
Ambiental Integrada que receberem 3 ou mais pontos em cada um dos itens 
acima. 

2. Serão recomendados para revisão todos os Projetos que não atingirem, no 
mínimo, 3 pontos em pelo menos um dos itens acima. O estado disporá de quinze 
dias - a partir da data de encaminhamento das recomendações aos estados - 
para entregar à Secretaria Técnica a versão final do documento. 

3. Serão automaticamente recomendados para revisão os Projetos que receberem 
zero em qualquer um dos itens, ou seja, Projetos que não puderam ser avaliados 
por quaisquer dos critérios de análise. O estado disporá de quinze dias - a partir 
da data de encaminhamento das recomendações aos estados • para entregar à 
Secretaria Técnica a versão final do Projeto. 

~ MANUAL OPERACIONAL (versão de 19 de setembro de 199 7) 



PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG-7 

5 - CRITÉRIOS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

Projetos de Gestão Ambiental Integrada e Projetos Institucionais 

As entidades estaduais setoriais e as federais poderão se beneficiar de 
ações institucionais quando participarem como executaras dos Projetos de Gestão 
Ambiental Integrada, sendo os custos parte deste Projeto. 

Para os estados de Rondônia e Mato Grosso não serão alocados recursos 
de Projetos Institucionais para as Entidades Estaduais de Meio Ambiente na 
condução de atividades que estão previstas e acordadas através do componente 
Fortalecimento Institucional do Plano Agropecuário e Florestal 
(PLANAFLORO) e do Programa de Desenvolvimento Ambiental 
(PRODEAGRO), financiados pelo Banco Mundial, empréstimos 3444-BR e 
3492-BR, respectivamente. 

Para os Projetos de Gestão Ambiental Integrada e Projetos Institucionais, a 
utilização dos recursos apresenta as seguintes premissas de dotação: 

a) dotação básica: equivalente ao total máximo de US$ 6,4 milhões para 
cada estado para comprometimento até junho de 1998. Estes recursos 
podem ser utilizados até US$ 300 mil para o somatório de Projetos 
Institucionais,· se houver mais de um. Nos US$ 6,4 milhões estão 
incluídos os recursos do RFT, CEC, KfW, contrapartida e os recursos 
da Cooperação Técnica do DflD alocados para diagnósticos das 
necessidades de treinamento, capacitação, oficinas, etc.; 

b) dotação competitiva - equivalente ao valor total alocado ao 
componente, excluído o montante das dotações comprometidas, para a 
utilização competitiva entre as propostas apresentadas, a serem 
analisadas por ordem de chegada e de conformidade com os critérios de 
seleção e sistema de pontuação. 
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Assim sendo, os recursos porventura não aprovados para Projetos após 30 
de junho de 1998, previstos na forma de dotação básica, serão transferidos para a 
dotação competitiva, sendo que até a Revisão de Meio Termo, o valor total que 
cada estado poderá comprometer é de US$ 6,4 milhões. 

Para pequenas obras civis, como, por exemplo, a construção de postos de 
fiscalização no interior, poderão ser utilizados recursos até o valor agregado de 
US$ 250,000.00, por estado, programados no Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada. 

Todas as atividades a serem executadas no Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada deverão estar em consonância com o Plano Estadual Ambiental. 

Administração do Subprograma 

Os recursos previstos no componente Administração do Subprograma 
serão utilizados para apoio às atividades da Comissão de Projetos e da Secretaria 
Técnica; às solicitações de assessoria técnica pelos Estados, e às ações de 
avaliação do Subprograma. Os recursos deste componente também serão utilizados 
para a manutenção dos GTs/UAs e do GTTP, e apoio às suas atividades. 

Para a programação dos recursos, cada estado deverá elaborar um Plano 
de Trabalho para seu Grupo de Trabalho e respectiva Unidade de Apoio, que 
deverá ser encaminhado à Secretaria Técnica para análise e aprovação da 
Comissão de Projetos. Em 1997, o Plano de Trabalho deverá ser encaminhado à 
ST até 30 de julho. Programações dos anos posteriores deverão ser encaminhados 
à ST até o final de outubro do ano anterior ao exercício programado. 

O Plano de Trabalho para operacionalização dos GT/UAs deverá ser 
apresentado pelo Coordenador do GT anualmente e incluir todas as ações 
planejadas, seu respectivo cronograma e custos estimados para o exercício 
financeiro a que se refere. 
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O Plano de Trabalho deverá conter as seguintes informações: (i) descrição 
das atividades (período de execução, objetivo, justificativa, resultados esperados); 
(ii) programação financeira (tarefas, elementos de despesas, discriminando 
somente os equipamentos e material permanente a ser solicitado), e (iii) 
cronograma de desembolso financeiro. 

Os Planos de Trabalho serão analisados e consolidados pela Secretaria 
Técnica, que os remeterá ao Banco Mundial e doadores para manifestação, e 
posterior encaminhamento à Comissão de Projetos. 
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6 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
DO SUBPROGRAMA 

Execução orçamentária · 

O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal é responsável pela proposta orçamentária, que deve incluir os recursos 
externos referentes às doações e os da contrapartida federal. É, também, de sua 
competência firmar convênios com os órgãos ou as entidades executoras para os 
repasses de recursos destinados a atender às despesas do Subprograma. 

O executor estadual encaminhará à Secretaria Técnica o Plano de 
Trabalho, incluindo os valores de sua contrapartida, habilitando-se a receber os 
recursos do Subprograma. Os Estados executores devem dispor de recursos em 
seus respectivos orçamentos referentes às doações e à contrapartida estadual para 
atender às despesas anuais previstas. 

Os Convênios de Adesão firmados com os Estados da Amazônia Legal 
estabelecem na Letra f, Inciso II, Cláusula Segunda, a obrigatoriedade do 
Convenente alocar recursos orçamentários para atender as despesas do 
Subprograma relativas a contrapartida estadual, devendo estas serem de, no 
mínimo, 10 % do valor conveniado, 

Execução financeira 

Cada órgão executor receberá, anualmente, o correspondente à sua 
participação no Subprograma em moeda nacional, com supervisão do OEMA, de 
acordo com as cláusulas estabelecidas no convênio de execução. O Plano de 
Trabalho também deve ser elaborado em moeda nacional. Os valores pagos e 
comprovados serão convertidos em dólares norte-americanos, ou marcos alemão, 
segundo os valores cambiais fixados pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
obedecidos os critérios respectivos estabelecidos pelo Banco Mundial. 
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Conta especial 

A fim de assegurar eficiência e implementação do Subprograma, contas 
especiais para o RFT, CEC, KfW foram abertas no Banco do Brasil SI A, com 
depósitos iniciais nos valores de U$ 1.0 milhão, U$ 1.5 milhões e DM 1.0 milhão, 
respectivamente. Todos os juros recebidos pela movimentação das Contas 
Especiais serão creditados ao projeto, e devem ser mantidos em contas separadas. 
Os depósitos seguintes nas Contas Especiais serão efetuados após a apresentação 
da documentação pertinente ou Declarações de Gastos. 

Com referência às verbas colocadas à disposição pelo KtW ( cooperação 
financeira oficial) através da conta especial, deverão ser observadas as regras 
determinadas no acordo em separado de 22/07/1996. 

Conversão da moeda 

Se o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal fizer pagamentos com os seus próprios recursos e for, 
posteriormente, reembolsado com os recursos da Conta Especial, a taxa de câmbio 
é a verificada na data em que ocorrer o pagamento ao beneficiário, com a condição 
de que o saque da Conta Especial seja feito num período de 90 (noventa) dias da 
data do pagamento. 

Se em caso de prestações de contas posteriores (mais de 90 dias), 
existirem diferenças nas taxas de câmbio desvantajosas para o Executor Estadual, 
as mesmas deverão ser assumidas pelo Executor Estadual. Principalmente nos 
projetos financiados pelo KfW não é permitido uma compensação de perdas 
cambiais com verbas da Cooperação Financeira. 

Despesas Inelegíveis 

Recursos equivalentes às despesas consideradas inelegíveis, pelo 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, pela 
Coordenação Geral de Auditoria da Secretaria do Tesouro Nacional ou pelo Banco 
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Mundial, serão devolvidos à conta do Ministério no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
a contar da notificação da irregularidade. 

Caso se substitua a documentação relativa à comprovação de despesas 
inelegíveis, o executor encaminhará ao Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal os demonstrativos previstos no convênio, 
em valor suficiente para a cobertura da inelegibilidade, no prazo máximo de 1 O 
(dez) dias. 

Impostos, multas, salários e beneflcios do quadro de pessoal permanente, 
bem como a aquisição de armamentos com recursos externos não são passíveis de 
financiamento. 

Liberação de recursos 

Os recursos repassados aos executores serão depositados no Banco do 
Brasil SI A, mantidos em conta bancária específica e aplicados, exclusivamente, no 
pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, desde que o executor não 
esteja em atraso com a apresentação da Declaração de Gastos, Relatório Físico 
Financeiro ou Prestação de Contas e demais documentos exigidos pela Legislação 
Federal. 

Condicionantes Básicos para Uso dos Recursos do Subprograma 

São aspectos relevantes para o uso dos recursos: 

(i) usá-los nas finalidades estabelecidas e em obediência ao Plano de 
Trabalho; 

(ii) a alteração do Plano de Trabalho ocorre após ampla justificativa 
apresentada à Secretaria Técnica do Subprograma, para apreciação 
e pronunciamento, e aprovação do Ordenador de Despesa; 

(iii) não é permitido utilizar os bens adquiridos com recursos do 
Subprograma em forma diversa da estabelecida no Plano de 
Trabalho; 
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(iv) não efetuar empréstimos a outros programas ou entidades ou ainda 
depositá-los em conta estadual única; 

(v) a legislação federal não permite o pagamento de gratificações de 
consultoria ou qualquer espécie de remuneração adicional aos 
servidores que pertençam aos quadros de órgãos ou de entidades da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, que estejam lotado ou em exercício em qualquer dos entes 
participes; 

(vi) não realizar despesas em data anterior ou posterior à vigência do 
convênio; 

(vii) não realizar despesas com taxas bancárias, impostos, multas, juros 
ou correção monetária, inclusive as referentes a pagamentos ou 
recolhimentos fora do prazo; 

(viii) todos os bens adquiridos com os recursos do Subprograma e 
classificados como "Equipamentos e Material Permanente" devem 
ser rigorosamente controlados através do tombamento no 
patrimônio do órgão executor e contabilizado em sua conta de 
compensação. Os dados referentes aos bens adquiridos, incluindo 
o número patrimonial e local onde o mesmo se encontra devem ser 
inseridos no SIGP. 

Créditos Orçamentários e Recursos Financeiros: 

(i) o empenho da despesa, a sua liquidação e o pagamento são de 
competência do Ordenador de Despesas e dos servidores 
encarregados da administração econômico-financeira do órgão 
executor; 

(ii) a movimentação dos recursos financeiros é feita exclusivamente 
mediante ordem bancária ou cheque nominativo, excetuando-se o 
que prevê a legislação federal para as despesas de pequeno vulto; 

(iii) o pagamento da despesa só é efetuado quando ordenado após a sua 
regular liquidação (Lei 4.320/64, art. 62), e 
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(iv) a documentação comprobatória da despesa é, necessariamente, 
identificada através do número do convênio. 

Prazos para Utilização e Comprovação dos Recursos do Subprograma 

A utilização dos recursos financeiros do Subprograma prescreve que: 

(i)o órgão executor deve pagar as despesas e comprová-las através da 
Declaração de Gastos, utilizando pelo menos 80% ( oitenta por 
cento) dos recursos financeiros recebidos em até 30 (trinta) dias 
contados da data do crédito em sua conta, e 

(ii) o remanescente das despesas (máximo de 20% do total das mesmas) 
deverão ser pagos e comprovados nos 30 (trinta) dias subsequentes. 

A não aplicação dos recursos e a sua devida comprovação através do 
SIGP no prazo acima estabelecido poderá acarretar suspensão dos desembolsos 
das contas especiais dos respectivos doadores (RFT, CEC, e KfW) de acordo 
com a norma de execução conjunta número 20 de 27/11/1996 da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN). 

Comprovação das Parcelas de Recursos Liberados pelo Subprograma 

O Governo Federal, para o acompanhamento dos convênios, estabelece 
regras para a liberação das parcelas de recursos financeiros. Tais regras podem ser 
encontradas na Instrução Normativa nº 2/93/STN ou na Instrução Normativa nº 
1/97/STN, constantes do Termo do Convênio de Execução. 

Quando houver solicitação de liberação de recursos financeiros, deve ser 
encaminhado, simultaneamente, o Relatório de Execução Físico-Financeira e o 
demonstrativo das Declarações de Gastos à Coordenação do Programa Piloto para a 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 
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7 - AUDITORIA, DIRETRIZES DE COMPRA E SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

Auditoria 

A auditoria será realizada, por auditor independente, de maneira objetiva, 
com o propósito de certificar a exatidão e a regularidade das contas; verificar a 
execução de contratos e convênios e a probidade na aplicação do dinheiro público e 
na guarda ou administração de valores e outros bens da União ou a ela confiados. 

Cada entidade executora deve manter contas separadas, identificando as 
despesas do Subprograma por componente, categoria de gastos e fontes de 
recursos, assegurando a uniformidade na apresentação das contas e das 
Declarações de Gastos através do Sistema de Informações Gerenciais. A Secretaria 
Técnica e as missões de supervisão da Secretaria Executiva do Programa Piloto 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil e do Banco Mundial devem 
também executar avaliações periódicas em cada entidade executora da 
documentação de apoio das Declarações de Gastos, verificando a elegibilidade, a 
evidência do pagamento e as entregas e se os bens, as obras e os serviços 
adquiridos estão sendo usados nos propósitos estabelecidos pelo Subprograma. 

Cada entidade executora manterá arquivos adequados refletindo suas 
operações, recursos e gastos no Projeto, de acordo com os princípios básicos de 
contabilidade aplicados com consistência. A Conta Especial; e todas as outras 
contas do Projeto, passam por uma auditoria anual através de um auditor 
independente aceitável pelo Banco, de acordo com os padrões e procedimentos 
satisfatórios ao Banco, e o relatório da auditoria será encaminhado ao Banco dentro 
de seis meses após o final de cada ano fiscal. Os S0Es serão. verificados 
periodicamente pelo auditor na base da amostragem e em cada entidade executora, 
várias vezes durante o ano. · 
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Diretrizes para Compras 

As aquisições de bens, contratação de obras e de serviços de consultoria 
obedecem as diretrizes relativas as licitações e seleção de consultores fixados pelo 
Banco Mundial. As licitações devem compatibilizar as normas do BIRD com as 
normas definidas na Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, no que couber. 

Os limites para as aquisições do Subprograma são os especificados no 
quadro abaixo: 

OBRAS, BENS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA• 

Categoria de Despesa Modalidades. de Licitação Limites 

Obras Convite Até o valor de R$ 154.201,96* 

Tomada de preços De R$ 154.201,96* até 

US$ 300,000.00 

Concorrência Nacional De US$ 300,000.00 

até US$ 1.000.000,00 

Material Permanente Convite Até o valor de R$ 38.550,49* 

Tomada de Preços De R$ 38.550,49* 

até US$ 100.000,00 

Concorrência Nacional De US$ 100.000,00 

até US$ 300.000,00 

Concorrência Internacional Acima de US$ 300.000,00 
Limitado 

Material de Consumo Convite Até o valor de R$ 38.550,49* 

Tomada de Preços De R$ 38.550,49* 

até US$ 100.000,00 

Concorrência Nacional De US$ 100.000,00 

até US$ 300.000,00 

Concorrência Internacional Acima de US$ 300.000,00 
Ampla 
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"Nota: Os valores referentes a Legislação Federal são atualizados periodicamente por Portaria 
do Ministério da Reforma Administrativa-MARE. 

Sistema de Informações Gerenciais do Subprograma 

O Sistema de Informações Gerenciais proporcionará o monitoramento 
físico, econômico e financeiro do Subprograma, permitindo a sua avaliação 
qualitativa e quantitativa. Este sistema é informatizado e composto por dois 
módulos e duas versões. 

Os módulos são: 

a) Módulo de Planejamento - neste módulo serão registrados os dados 
referentes ao planejamento anual e plurianual, obtendo as informações necessárias 
para a análise e a interpretação dos resultados alcançados, comparando o previsto 
com o realizado, verificando os desvios e tomando as providências corretivas. 

b) Módulo de Execução - consiste em fazer com que as ações sejam 
realizadas de acordo com o planejado, tanto fisico como financeiramente. 

A execução fisica registra o andamento dos projetos com acompanhamento 
permanente dos indicadores de desempenho permitindo uma constante avaliação 
qualitativa. 

A execução financeira permite à monitoria econômico-financeira, através da 
escrituração contábil do Plano de Contas estabelecido, o acompanhamento e o 
controle dos custos do Subprograma com o detalhamento dos projetos em 
execução, mantendo o controle orçamentário e financeiro do Subprograma, com 
dados referentes aos convênios, à movimentação das contas especiais, à realização 
das despesas, aos adiantamentos da Secretaria do Tesouro Nacional, além de outros 
necessários à sua execução. 

O acompanhamento será feito por componente, categoria de gastos e 
executor, chegando aos detalhes mensuráveis da execução. 
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As versões do sistema são: 

(í) Sistema de Informações Gerenciais - Executor - esta versão está 
voltada para o executor do Subprograma, contendo os módulos acima 
especificados, restritos à sua área de atuação. Assim, cada executor gerará dados 
para alimentar o sistema maior e terá em seu poder as informações necessárias à 
sua gestão; e 

(ii) Sistema de Informações Gerenciais - Consolidado - está voltado para 
a gestão do Subprograma e consolidará os dados gerados por todos os executores, 
permitindo o gerenciamento de suas contas, sendo alimentado também, com 
informações provenientes do Banco Mundial, do KfW, da Secretaria do Tesouro 
Nacional e demais instituições financiadoras. 

Todos os dados referente aos Projetos do SPRN deverão ser implementados 
através do SIGP, iniciando-se com o planejamento das ações para cada exercício, 
elaboração do Plano de Trabalho e a execução fisica e financeira. 
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ANEXO 

Cronograma Propositivo para a Implantação das Atividades 

41 MANUAL OPERACIONAL (versão de 19 de setembro de 1997) 



PROGRAMA. PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG-7 

7 

CRONOGRAMA PROPOSITIVO PARA A 
IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Datas Propostas: 

10 de maio de 1997: 
data de abertura da Secretaria Técnica para receber Projetos; 

junho de 1997: 
reunião conjunta da ST/SPRN, BIRD, doadores e GTIP com os objetivos de: 
(i) apresentar os Projetos para conhecimento de todos, e 
(ii) discutir o andamento da revisão dos Planos Estaduais Ambientais; 

a partir de agosto de 1997: 
encaminhamento de Projetos revisados à Comissão de Projetos; 

julho de 1998: 
replanejamento dos anos 2 e 3 dos Projetos de Gestão Ambiental Integrada. 
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