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DECRETONº ,DE DE DE 2002. 

Dispõe sobre conceitos, objetivos, instâncias de 
gestão e procedimentos de contratação para a 
segunda fase do Programa Piloto para Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1 ° O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil , na sua segunda fase, 
denominar-se-á Programa Brasileiro de Proteção e Uso Sustentável das Florestas Tropicais. 

§ 1 ° O Programa passará a fazer parte do Plano Plurianual, terá caráter estratégico e 
interministerial, e será executado de forma integrada com outros programas afins existentes no governo 
federal. 

§ 2° O objetivo geral do Programa é fomentar a proteção das florestas e o desenvolvimento 
sustentável na Amazônia Legal Brasileira e na área de domínio da Mata Atlântica, maximizando os 
serviços ambientais destes ecossistemas e promovendo a melhoria das condições de vida das populações 
locais. 

§ 3° São objetivos específicos do Programa: 

I - subsidiar a formulação e a execução de políticas públicas pertinentes; 

II - desenvolver, validar e disseminar experiências e conhecimentos nas suas áreas de atuação; 

III - fortalecer a capacidade de instituições públicas e da sociedade civil para a implementação 
dessas políticas e a aplicação de novos conhecimentos; e 

IV - estimular a cooperação multilateral e internacional na formulação, execução e avaliação de 
projetos. 

Art. 2° O Programa disporá de apoio técnico e financeiro da cooperação internacional, e de aportes 
do Orçamento da União. 

Parágrafo Único. O orçamento anual da União destinará os recursos necessários à coordenação 
operacional, gestão interinstitucional, participação da sociedade civil e disseminação dos resultados da 
segunda fase do Programa, e alocará, para a implementação de projetos, os valores acordados com as 
respectivas agências de cooperação financeira. 

Art. 3° As diretrizes operacionais para a implementação da segunda fase do Programa serão: 

I - reforçar o seu caráter interministerial e interinstitucional; 
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III - fortalecer as instâncias de coordenação do Programa e de articulação entre os diferentes 
projetos. 

IV - superar o caráter piloto e contribuir em maior escala para as políticas públicas pertinentes; 

V - institucionalizar as relações com a sociedade civil e os Estados; 

V - suprir lacunas temáticas da atual carteira de projetos; e 

VI - facilitar as condições de contratação, de ingresso de recursos externos e de gestão 
administrativa do Programa. 

Art. 4° São instâncias deliberativas do Programa a Comissão de Coordenação Brasileira (CCB) e 
a Comissão de Coordenação Conjunta (CCC), que tomam as decisões no âmbito nacional e internacional, 
respectivamente. 

§ 1 º As atividades de coordenação operacional do Programa serão exercidas por um Comitê de 
Coordenação Operacional (CCO), dirigido por um Diretor e um Secretário-Executivo, subordinados à 
SCA. 

§ 2° Para facilitar a participação e acompanhamento do Programa, os representantes dos países 
doadores e das respectivas agências de cooperação poderão se organizar em instância própria. 

Art. 5° O Programa será dirigido pela Comissão de Coordenação Brasileira (CCB), composta 
pelos seguintes membros: 

I - o Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, que a preside, e o titular da Secretaria 
de Coordenação da Amazônia que exerce a vice-presidência; 

II - os Secretários-Executivos dos Ministérios da Ciência e Tecnologia; da Justiça; do 
Desenvolvimento Agrário; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Integração Nacional; do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e de Relações Exteriores, que designarão os respectivos suplentes; 

III - o titular da Secretaria de Biodiversidade e Florestas(SBF) e o Diretor do Programa, do 
Ministério do Meio Ambiente; 

W - dois Secretários de Estado de Meio Ambiente da região amazônica indicados pelos seus pares 
com os respectivos suplentes; 

V - dois Secretários de Estado de Meio Ambiente da região da Mata Atlântica indicados pelos seus 
pares com os respectivos suplentes; 

VI - quatro representantes da sociedade civil da região amazônica: um designado pelo Grupo de 
Trabalho Amazônico-G'I'A, um designado pela Coordenação Indígena da Amazônia Brasileira-COIAB, 
um designado pela Confederação dos Trabalhadores na Agricultura-CONT AO e um designado pelo 
Conselho Nacional de Seringueiros-CNS, com os respectivos suplentes; 



VII - dois representantes da sociedade civil da região da Mata Atlântica, um designados pela Rede 
Mata Atlântica-RMA, ç um designado pela Rede de Projetos de Tecnologias Alternativas RPTA, com os 
respectivos suplentes; 

VIII - um empresário, um sindicalista e um pesquisador, com atuação destacada na proteção e uso 
sustentável das florestas, escolhidos pelos demais membros da CCB. 

§ 1 ° Os membros referidos nos incisos IV, V, VI, VII e VIII poderão ser substituídos a qualquer 
tempo pelos que os indicaram, ou após três anos seguidos no exercício da função. 

§ 2º Das reuniões da CCB poderão participar, como observadores, representantes credenciados 
dos doadores e do Banco Mundial. 

§ 3 ° De acordo com a natureza dos assuntos em pauta, a CCB poderá convidar outros 
representantes de órgãos públicos ou privados, ou especialistas, para participar das suas reuniões. 

§ 4 º A participação na CCB não será remunerada, cabendo aos órgãos nela representados a 
prestação de apoio técnico e administrativo aos respectivos representantes. 

Art.6° Compete à CCB: 

I - exercer a liderança do governo brasileiro na formulação e execução do Programa; 

II - promover as articulações interinstitucionais necessárias à boa execução do Programa; 

111 - estimular a internalização dos resultados do Programa nas políticas públicas; 

IV - estabelecer, extinguir ou fundir as Linhas Temáticas que constituem o Programa, compor as 
respectivas Coordenações Conjuntas (CCs) e nomear as suas Coordenações Executivas (CEs); 

V - zelar pela articulação entre as Linhas Temáticas e delas com as políticas pertinentes; 

VI - aprovar novos projetos para a carteira do Programa ou a associação de outros projetos; 

VII - Avaliar os resultados do monitoramento físico e financeiro do Programa e dos seus projetos; 

VIII - Aprovar o orçamento, definir e avaliar o exercício das funções da Diretoria e do CCO; 

IX - encaminhar aos doadores e à CCC os novos projetos em análise, os assuntos relativos à 
alocação e à utilização de recursos externos, e outras questões que requeiram o seu posicionamento; e 

X - aprovar o seu Regimento Interno. 

Parágrafo Único. A CCB disporá da assessoria de um Grupo de Trabalho para Assuntos 
Administrativos e Financeiros, coordenado pelo Secretário-Executivo do CCO e integrado por 
representantes da Agência Brasileira de Cooperação; do Departamento de Temas Especiais e do 
Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores; da Secretaria de Assuntos 
Internacionais e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
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Gestão; da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério 
da Fazenda. 

Art. 7° A CCC será presidida pelo Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente e a sua 
composição e competências serão definidos de comum acordo entre o governo brasileiro e os doadores, 
no âmbito da Reunião dos Participantes. 

§ 1 ° Sem prejuízo das suas demais atribuições, caberá à CCC decidir, em última instância, os 
assuntos relativos à alocação de recursos de doação externa no Programa, encaminhados pela CCB e com 
prévia consulta aos doadores. 

§ 2° A CCC poderá representar ao Ministério Público Federal, ou à Advocacia Geral da União, 
para promover, em Juízo, a responsabilidade civil ou penal de executores de projetos que tenham 
praticado malversação de recursos do Programa. 

§ 3 o O representante de doador na CCC terá poder de veto nas decisões que afetem a alocação dos 
recursos que tenha destinado ao Programa. 

Art. 8°· O Diretor e o Secretário-Executivo do CCO estarão vinculados à Secretaria de 
Coordenação da Amazônia (SCA) do Ministério do Meio Ambiente, que deve prestar o apoio técnico e 
administrativo para o seu funcionamento. 

§ 1 ° O CCO será composto pelo Coordenador do Projeto de Apoio ao Monitoramento e Análise 
(AMA) e os Coordenadores Executivos das Linhas Temáticas. 

§ 2° Compete ao titular da SCA nomear o Diretor e o Secretário-Executivo do CCO. 

§ 3 º O funcionamento do CCO será garantido com recursos próprios, consignados no Orçamento 
da União ao Ministério do Meio Ambiente, em favor da SCA e da SBF. 

§ 4° Outros Ministérios participantes do Programa poderão destinar, em caráter complementar, 
recursos para apoiar o funcionamento do CCO, especialmente aqueles que coordenam Linhas Temáticas. 

§ 5º Poderão ser alocados recursos externos para o CCO com a prévia aprovação da CCB e da 
CCC. 

Art 9° Compete à Diretoria e ao CCO: 

I - exercer a representação institucional do Programa; 

II - acompanhar permanentemente a implementação do Programa e dos seus projetos; 

III - operacionalizar a integração entre os projetos; 

IV - receber e instruir os projetos das instituições executaras e encaminhá-los para as instâncias de 
análise e de decisão do Programa; 

V - analisar e consolidar as informações do monitoramento físico e financeiro dos componentes; 



VI - contratar as avaliações independentes dos projetos; 

VII - assegurar condições de participação das partes interessadas na elaboração e implementação 
dos projetos; 

VIII - potencializar a participação da cooperação técnica internacional na formulação, execução e 
avaliação do Programa e dos seus projetos; 

IX - elaborar e submeter à CCB o seu programa anual de atividades; e 

X - divulgar os resultados do Programa. 

Art. 10. São instâncias de acompanhamento e avaliação do Programa: 

I - a Reunião dos Participantes; 

II - o Encontro Nacional do Programa; e 

IH - o Grupo de Avaliação Independente (GAI). 

§ 1 º A Reunião dos Participantes é a principal instância de acompanhamento e avaliação da 
execução do Programa e se realizará a cada dois anos, com a participação das representações externas dos 
doadores e dos executores nacionais do Programa. 

§ 2º O Encontro Nacional do Programa se realizará anualmente e é o mais amplo evento público 
para o debate sobre os temas prioritários, os projetos e os resultados do Programa. 

§ 3° O GAi é a principal instância de monitoramento independente da execução do Programa e 
será composto por especialistas brasileiros e estrangeiros indicados pelos participantes e aprovados pela 
CCB e pela CCC. 

Art. 11 °. O Programa será constituído por Linhas Temáticas, às quais se vinculam os projetos que 
integram a sua própria carteira, os que venham a ser considerados associados, e outros que tenham 
objetivo.s afins e sejam executados por outras instâncias públicas ou privadas interessadas. 

§ 1 ° Cada Linha Temática disporá de uma Coordenação Conjunta (CC), composta por 
representantes das instituições públicas e privadas envolvidas com as políticas e os projetos pertinentes. 

§ 2º As atividades da CC serão operacionalizadas através de uma Coordenação Executiva (CE), 
que será exercida por uma das instituições que a integram. 

§ 3° À CC compete aprovar, em primeira instância, os novos projetos relativos à sua área temática 
e a renovação dos já existentes, encaminhando-os à CCB e à CCC para aprovação final. 

§ 4º Na apreciação e aprovação de novos projetos, a CCLT deve considerar a sua relevância para 
suprir eventuais lacunas entre os objetivos dos projetos afins já em execução, dentro e fora do âmbito do 
Programa, e as metas das políticas públicas pertinentes. 



Art. 12. Poderão integrar a carteira do Programa, como projetos associados, os projetos afins que 
contribuam com experiências e resultados para os seus objetivos gerais, mediante critérios definidos pela 
CCB. 

Parágrafo Único. A contabilidade oficial brasileira dos investimentos na segunda fase do 
Programa incluirá os projetos associados. 

Árt. 13. Os projetos próprios, ou associados, serão implementados através de contratos públicos 
entre agências financiadoras e a União, ou os Estados, ou Municípios; ou de contratos privados entre estas 
agências e organizações da sociedade civil. 

Art. 14. No caso dos contratos públicos de cooperação financeira não reembolsável, a CCB 
substituirá a Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX) na identificação, exame e avaliação dos 
projetos, e na aprovação dos pleitos relativos a alterações de aspectos técnicos. 

§ 1 ° As decisões da CCB serão encaminhadas à Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a documentação prevista na Resolução do Senado 
Federal nº 23, de 12 de abril de 1996, para o início do processo de pré-negociação, negociação e 
assinatura dos instrumentos legais com a União, visando a implementação dos projetos. 

§ 2° Os contratos públicos que envolvam cooperação financeira reembolsável tramitarão pela 
COFIEX, por intermédio da SEAIN/MP. 

Art. 15. Para atender ao disposto no art. 14 sobre as particularidades dos contratos de cooperação 
financeira não reembolsável do Programa, a serem assinados pela União, serão adotados os seguintes 
procedimentos: 

I - a SEAIN/MP, após o recebimento da minuta de contrato, convocará diretamente a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Secretaria de Orçamento 
Federal (SOF) e o Ministério interessado para a pré-negociação do contrato; 

II - concluída a pré-negociação da minuta de contrato com os órgãos da administração federal, a 
SEAIN/MP convocará o agente da cooperação financeira não reembolsável para a negociação; 

III - negociada a minuta de contrato, a SEAIN/MP confirmará a existência de abertura 
orçamentária para a implementação do projeto através de consulta à SOF, e o Ministério interessado 
encaminhará para a STN o cronograma de desembolsos do projeto, com cópia para a SEAIN/MP; 

IV - recebida a cópia do cronograma, a SEAIN/MP encaminhará a solicitação de contratação para 
a PGFN, que procederá, então, à análise do contrato, dispondo do respectivo parecer jurídico do 
Ministério interessado. 

Art. 16 Para facilitar o processo de contratação e de gestão financeira dos projetos a serem 
executados por instituições públicas, as agências de cooperação financeira poderão contratar o Fundo 
Nacional do Meio Ambiente (FNMA), instituído pela lei nº 7797 /89 , ou outro fundo federal legalmente 
constituído, que promoverá a alocação final dos recursos em projetos ou atividades específicas, através de 
aditivos ou ajustes contratuais, conforme as decisões da CCB e da CCC. 
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§ 1 º O FNMA manterá carteiras específicas para as Linhas Temáticas que compõem o Programa, 

a serem geridas sob a supervisão direta das instâncias de decisão do Programa. 

§ 2° Os projetos financiados com recursos oriundos de contrato de cooperação financeira de 
natureza pública poderão ser implementados através de agentes financeiros, após análise e aprovação da 
CCB. 

Art. 17. Os projetos financiados com recursos oriundos de contratos de cooperação financeira de 
caráter privado poderão ser implementados através de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), nos termos da Lei nº 9790/99. 

§ 1 ° A OSCIP contratada para implementar projetos e desenvolver atividades específicas do 
Programa poderá integrar a sua estrutura gerencial. 

§ 2º Os Ministérios que participam do Programa poderão destinar recursos orçamentários para o 
funcionamento da OS CIP, através de termos de parceria e se fazer representar no seu Conselho Diretor. 

Art. 18. Nos 90 (noventa) dias seguintes à publicação deste decreto, a COFIEX fixará o teto 
autorizado para o ingresso de recursos externos não reembolsáveis, destinados à implementação da 
segunda fase do Programa, considerando as estimativas da CCB para o financiamento de projetos 
próprios e associados. 

Art. I 9· A CCB, nos 90 (noventa) dias seguintes à publicação deste decreto, adotará as 
providências para a plena. efetividade do que ele dispõe, e aprovará o Regimento Interno que regulará as 
suas atividades. 

Art. 20· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, substituindo, no que couber, o 
disposto no decreto nº 2119 /97 

Brasília, de de 2002. 

ASSINAM: 

O Sr. Presidente da República e os Senhores Ministros titulares das Pastas representadas na CCB. 


